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VAN DE VOORZITTERS
Spelfout?
Welnu, dat valt reuze mee. Sinds

vorig jaar heeft VDZ twee voorzit-

ters waarbij Willem Meijer plaats-

vervangend ofwel vice-voorzitter is.

Nu leest u regelmatig mijn bijdra-

gen (hoop ik) maar het lijkt ons

ook aardig als niet steeds hetzelfde

bestuurslid zijn impressies weer-

geeft. In de eerste plaats is dat

saai, en daarnaast heeft ieder zijn

eigen beleving van de werkelijk-

heid. Tenslotte, en dat is helaas

sinds kort een extra argument, heb

ik in verband met mijn gezondheid

mijzelf ziek gemeld bij mijn werk-

gever, en dan past het ook om een

stap terug te doen met vrijwilli-

gerswerk.

Als een man JA zegt
bedoelt hij ook JA
Met onze hoofdtrainer hadden wij

voor 1 januari overeenstemming

bereikt over verlenging van zijn

contract voor het komende sei-

zoen. Helaas bleek dit JA van wei-

nig waarde en moeten wij gaan

omkijken naar een andere trainer.

Opvallend is dat er binnen VDZ

zoveel talent rondloopt dat wij met

Erik Arendsen en Armand Rood de

eindspurt in gaan zetten met als

doel het verblijf in de tweede klas-

se te continueren. Wij wensen hen,

en met name de selectie daar veel

succes mee.

Leden van Verdienste
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1

januari (u komt volgend jaar toch

ook!!!) zijn een aantal leden in het

zonnetje gezet. In deze Volharder

wordt daar nader bij stilgestaan.

Belangrijk voor u als lid of ouder is

ook eens stil te staan bij deze

mensen die het gratis en voor niets

voor velen mogelijk maken om  bij

VDZ “voor weinig” een plezierige

tijd te hebben!

Beleid 2008
De komende maanden zullen werk-

groepsgewijs gesprekken gevoerd

worden onder leiding van de secre-

taris van ons bestuur Sjors van

Leeuwen. De bedoeling is om van

onderaf de doelstellingen te bepa-

len welke voor onze club belangrijk

worden geacht.  Mocht u geen deel

uit maken van een werkgroep en

heeft u wel ideeën c.q. ook tijd om

aan de uitwerking daarvan mee te

werken meld u dan aan bij Sjors

van Leeuwen.

Forum
We hebben de krant gehaald met

de sluiting van ons Forum. Wellicht

goed om te weten dat het Forum

weer geactiveerd wordt. We hopen

dat ook hier "de bal gespeeld

wordt" en niet "de man", een en

ander volgens onze gedragscode.

Het is tegenwoordig niet meer

mogelijk om anoniem bijdragen te

leveren.

Tenslotte
Op velerlei vlakken zijn weer de

nodige elftalleiders, webmasters,

kantinemedewerkers etc etc. weer

actief het seizoen weer tot een

succes te maken. We hopen weer

op ieders medewerking en aanwe-

zigheid bij wedstrijden en toernooi-

en!

John

VAN DE TAFELTENNISDAMES
Wij hebben nu zo'n twee maanden mogen tafeltennissen in de kantine

en we voelen ons er helemaal thuis! Toen we te horen kregen, dat we

niet meer in het Noorderhonk konden spelen, dachten we dat het tafel-

tennissen - na zo'n 40 jaar- voor ons afgelopen was.

VDZ was dus onze redder in de nood! We zijn er zelfs op vooruit

gegaan, geen gesjouw meer met de tafel - dat doen de heren vrijwilli-

gers voor ons - de koffie is gezet

en het is lekker warm. Wij hopen

zo lang mogelijk gebruik te kunnen

maken van jullie gastvrijheid.

Uit naam van de vijf tafeltennis-

sters.

W. Schemkes



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

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

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

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

Wij zijn gevestigd te:

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026 - 442 33 21

VDZ
leden 10% korting op

voetbalkleding en voetbal-
schoenen 

Voetbalcenter OLBVoetbalcenter OLB
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VAN DE REDACTIE
Het nieuwe jaar is begonnen
Het jaar 2005 ligt achter ons en

we hebben weer flink kunnen

feesten tijdens de kerst en oud en

nieuw. Het eindejaarsfeest en de

nieuwjaarsreceptie bij VDZ hebben

we overleefd en de winterstop is

bijna voorbij. Kortom: het nieuw

jaar kan beginnen! Er is in de

afgelopen tijd veel gebeurd, hier-

over kunt u in deze Volharder weer

veel lezen. Zo heeft de trainer van

het eerste elftal van VDZ de vere-

niging verlaten en hebben twee

anderen dit werk overgenomen.

Tijdens de Algemene Ledenverga-

dering vorig jaar werd al bekend

gemaakt dat er een Lid van Ver-

dienste is benoemd en tijdens de

Nieuwjaarsreceptie weren er nog

drie andere leden vereerd met

twee benoemingen tot Lid van Ver-

dienste en een Erelid.

.

Na onze oproep in de vorige editie

van de Volharder om de redactie te

versterken kunnen wij verheugd

vertellen dat wij een nieuw redac-

tielid hebben gevonden, zij heet

Lies Bosch en zij speelt in Dames

1. Mocht u haar niet kennen, zij

stelt zich in dit nummer aan u

voor. Wij heten haar van harte wel-

kom en hopen dat zij het naar haar

zin zal hebben. Natuurlijk blijft

onze vraag staan dat mensen die

graag willen meedenken aan de

verbetering van de Volharder, zich

te allen tijde kunnen melden via

het emailadres dat in de colofon

staat.

Artikelen
Zoals eerder gezegd is er de laat-

ste tijd veel gebeurd en natuurlijk

kunt u er deze vierde editie van de

Volharder alles over lezen. Zo heb-

ben we de Leden van Verdienste

en het Erelid uitvoerig geïnterviewd

over hun huldiging en de achter-

gronden van deze welbekende

VDZ-leden. 

Natuurlijk kunnen wij het ontslag

van de trainer van het eerste elftal

en de nieuwe opvolgers niet onbe-

sproken laten, elders in deze Vol-

harder meer hierover. Vorig jaar

heeft VDZ Hogerop een sponsor-

avond georganiseerd waarbij

Edward Sturing aanwezig was en

een presentatie hield, een verslag

kunt u natuurlijk verderop in dit

nummer lezen.

De oliebollencup was ook dit jaar

weer een groot succes, in het ver-

slag leest u er alles over.

Natuurlijk hebben we weer de

pupillen van de week Mitchell

Driessens en Tom Frequin. Daar-

naast kunt u in deze editie van de

Volharder twee artikelen, waaron-

der een artikel uit de Zondags-

krant, lezen over de eerste wed-

strijden van het Nederlagentoer-

nooi. Er staat teveel in deze Vol-

harder om allemaal te noemen dus

veel leesplezier toegewenst en

natuurlijk alsnog een gelukkig

nieuwjaar!

Namens de redactie

Jessica van den Adel

LIES BOSCH STELT ZICH VOOR ALS REDACTIELID

HEEEJ ALLEMAAL!!
Ik ben Lies en ga voortaan wat verhaal-

tjes over de dames vertellen. Ik zou

mezelf even voorstellen. Nou ja, zoals ik

al zei, ik ben Lies. Ben 16 en doe eind-

examen in vmbo-t. 

Voetballen doe ik nu voor mijn 3e jaar

bij VDZ. Vroeger (bij de F-jes of E-tjes)

bij SML gevoetbald. Maar dat heeft niet

lang geduurd. Daarna een tijdje een

andere sport gedaan, en toen ben ik

echt gaan voetballen. Ik begon in MB1,

daarna met het hele team over en

Dames 3 geworden. Wel een grote

sprong, speelde ineens tegen vrouwen

die mijn moeder konden zijn! En dit seizoen is het Dames 1 geworden.

Maar goed. Ik ga dus proberen om jullie te vermaken met wat verha-

len/nieuwtjes over de dames. In dit nummer schrijf ik wat over het Cen-

terparcs-uitje.

Groetjes Lies!
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Dit keer een nadere kennismaking
met Robin Leijenaar. Je weet wel,
die lange jongen die bij heel veel
jeugdactiviteiten aanwezig is. Hoe
is dat zo gekomen.

Robin werd geboren op 15

januari 1986 in Arnhem.

Toen hij zes jaar was ging

hij voetballen bij VDZ. Dat was lek-

ker dicht in de buurt, en ook de

klasgenootjes gingen daar naar

toe.  En het beviel goed. Er waren

toen nog niet zoveel pupillenteams

bij VDZ. Van de vele jeugdtrainers

weet hij er nog een flink aantal te

noemen. Bij de E1 was dat Jan

Tenback, daarna bij de D-tjes Ron

Knuiman. Verder kreeg hij nog trai-

ning van Ron Bosvelt, Chris Stomp,

Peter Pröpper maar ook van Rogier

Gilkes en Roland van Gessel. Wat

hem vooral opviel was het grote

verschil in aanpak tussen de trai-

ners. Ook de speeches in de rust

maakten veel indruk op hem. Maar

wat het balbezit van Ajax tegen

Real Madrid met zijn team te

maken had is hem nog steeds niet

duidelijk. Of het moest zijn dat dit

balbezit van Ajax even lang duurde

als de rust, namelijk vijftien minu-

ten! Na twee jaar aanvoerder te

zijn geweest van het A1 speelt hij

dit seizoen in het 2e seniorenteam.

Het eerste jaar bij de A-junioren

werd hem gevraagd of hij iets

wilde gaan doen bij de pupillen,

fluiten of trainingen verzorgen. Dat

leek hem wel wat. Samen met nog

zeven andere jongens uit de A- en

B-groep en een paar enthousiaste

ouders volgde hij een speciale trai-

nerscursus. Die was door het

jeugdbestuur van VDZ georgani-

seerd en werd ook bij VDZ gehou-

den. Hierdoor kwam hij goed voor-

bereid aan de start. Het eerste jaar

trainde hij de E3, een leuk team

waarmee het zo goed beviel dat

hij met de jongens meeging naar

de D2. Een jaar later werd zelfs de

stap gezet naar de C1. Het is hem

heel goed bevallen om met deze

leeftijdsgroep bezig te zijn. Elke

keer ging hij dan ook met plezier

naar de training, maar ook bij de

competitiewedstrijden op zaterdag

was hij present. 

Maar als je werkt met zo'n fijne

groep jongens als bij de C1, die

graag willen en ook nog flink wat

voetbalcapaciteiten hebben is dat

ook heel plezierig werken. Hij

wenst het team dan ook heel veel

succes.  "Ga zo door, dan eindigen

jullie nog heel hoog." 

VDZ heeft zijn leven wel flink beïn-

vloed. Zo was hij de laatste jaren

wel drie tot vier dagen per week

"op de club". En niet alleen als

trainer, maar ook als scheidsrech-

ter en grensrechter. Zelden werd

vergeefs een beroep op hem

gedaan bij het jaarlijkse Henk

Everstoernooi, het slaapmutsen-

toernooi of bij de strijd om de olie-

bollencup. Robin heeft het nooit

vervelend gevonden om veel op

VDZ te zijn: " het is een leuke club

en

als ik

terugkom uit

Aruba kom ik snel weer

terug bij VDZ om te

voetballen en om training te geven

aan de jeugd".

Maar er is meer dan alleen VDZ.

Robin volgt na zijn middelbare

school de opleiding bedrijfsecono-

mie aan de HEAO in Arnhem. Die

opleiding bevalt hem goed en hij

kreeg de kans om voor een stage

van vijf maanden naar Aruba te

gaan. En ja, zo'n kans laat je niet

glippen, al heb je nog zo'n leuk

team om te trainen. Op Aruba gaat

hij zich bezig houden met de afval-

scheiding en het zo goedkoop

mogelijk verwerken van die troep. 

Van voetballen zal op Aruba waar-

schijnlijk weinig komen. Dat zal hij

missen, maar ook de gezellige vrij-

dagavonden en natuurlijk het C1.

Het team had een heel leuk

afscheid voor hen georganiseerd,

waarvoor hij ze nog hartelijk wil

bedanken. Maar ook het team

waarin hij zelf speelde, het twee-

de, zal hij missen. Hij wenst hen

veel succes in de rest van de com-

petitie. En tot slot wil hij Paul

Rombout bedanken voor de goede

samenwerking bij het trainen en

begeleiden van de C1.

Wij wensen hem veel succes en

plezier op Aruba. Hij is inmiddels

op Aruba en zal vandaar ons clup-

pie nauwgezet volgen. Gelukkig

komt hij over vijf maanden al weer

terug.

GR

ROBIN LEIJENAAR I N D E S P O T L I G H T S



De rubriek Pupil van de Week was
het vorige nummer niet opgenomen

in de Volharder omdat de infor-
matie nog niet compleet

was. Dat is hij nu
wel dus bij deze

nog een keer de
pupillen van de
week van 16
oktober en 13
november van

het vorige jaar.
Zoals je kunt zien

aan de antwoorden
hebben ze het allebei uit-

stekend naar hun zin gehad
tijdens hun verblijf bij het

eerste van VDZ.
Mitchell zie je hier (in het

midden) tussen zijn ploeggenoten
staan (de foto komt van de websi-

te). De redactie heeft van Mitchell
geen foto’s tijdens zijn Pupil van de Week

feestje.  
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MITCHELL DRIESSENS
Ik ben 9 jaar oud en speel in E4 als spits en

verdediger. Ik was pupil van de week bij de wed-
strijd: VDZ1 - Rheden, op zondag 16 oktober 2005, de

uitslag was 1 - 3.
Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is het tweede seizoen

Waarom koos je voor VDZ? Het leek mij een leuke club
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Weet
ik niet, ik ken ze nog niet
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Wesley
Sneijder want hij kan goed schieten
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby's? Zwemmen en pingpongen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? Pupil

van de Week
Wat was je beste wedstrijd of actie?

15 oktober tegen Eendracht, ik heb toen 3 geals gemaakt.
We hebben toen met 6-3 gewonnen tegen de nr. 1.

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ
of over jezelf? Ik vind VDZ een

goeie voetbalclub.

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

Ik ben 7 jaar oud en speel in de F2 als
spits en verdediger. Ik was pupil van de week

bij de wedstrijd: VDZ1 – Bemmel, op zondag 13
november 2005, de uitslag was 1 - 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Tweeëneenhalf jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat Peter er speelt

Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Peter Frequin
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Theo
Janssen
Wat is je favoriete club? AC Milan 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? Kobal in de goal (zo

schrijft Tom het)
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of

over jezelf? Ik vond het heel leuk om pupil
van de week te zijn.



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026 - 3883274

Henriette Freezerstraat 5
6836 RP Arnhem
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Invoering spelerspas
Met ingang van het seizoen

2006/2007 voert de KNVB de spe-

lerspas in bij het gehele amateur-

voetbal. Dus ook bij VDZ. Dit bete-

kent dat bij iedere wedstrijd alle

spelers en spelerspassen door de

scheidsrechter gecontroleerd wor-

den. Geen spelerspas = Niet spe-

len!

Wie moet een spelerspas
hebben?
Alle spelende leden die voor 1

januari 1996 geboren zijn. Dit

betekent dat alle spelende leden

vanaf tweedejaars E-pupillen tot en

met de oudste senioren een spe-

lerspas moeten aanvragen.

Wat moet je als SPELER doen?
Lever voor 15 april a.s. een enve-

lop in bij je leider met daarin een

officiële pasfoto. Vermeld op de

achterkant van de pasfoto en op

de buitenkant van de enveloppe

jouw naam en jouw elftal. Lever je

de pasfoto op tijd in bij je leider

dan betaalt VDZ de kosten voor

het maken van de spelerspas (€

2,50 per spelerspas). Lever je de

pasfoto met gegevens pas in na 15

april dan moet je de kosten van de

spelerspas zelf contant betalen aan

jouw leider. Geen pasfoto op tijd

inleveren betekent geen spelerspas

dus niet spelen!

Wat moet je als LEIDER doen?
Verzamel voor 15 april a.s. alle

enveloppen met pasfoto's en gege-

vens van al jouw spelers. Contro-

leer of de pasfoto aan de eisen

voldoet en of de naam en het elftal

van de speler vermeld staan op de

achterzijde van de pasfoto en op

de buitenkant van de envelop-

pe. Pas als je alle enveloppen

van alle spelers ontvangen

hebt, lever je de enveloppen in

bij Ciska Veldkamp (voor alle

jeugdelftallen) of Roel van der

Leij (voor senioren, dames,

meisjes en futsal). Accepteer

alleen officiële pasfoto's. Incasseer

bij spelers die hun pasfoto na 15

april inleveren ook € 2,50 voor het

maken van de spelerspas. 

Kwaliteit pasfoto
De in te leveren pasfoto moet een

officiële pasfoto zijn zoals ook

gebruikt wordt voor een paspoort

of rijbewijs. De afmetingen moeten

3 bij 4 cm zijn. Het mag een

zwart/wit foto of kleuren foto zijn.

Pasfoto's die niet aan de officiële

eisen voldoen worden geweigerd.

Lever dus geen digitale foto's in,

vakantiekiekjes of pasfoto's met

petten of zonnebrillen. 

Toestemming gebruik 
pasfoto
Met het inleveren van de pasfoto

voor de spelerpas geeft de speler

(of ouders of wettelijke vertegen-

woordigers in het geval dat de

speler jonger is dan 16 jaar) toe-

stemming aan de KNVB om

de pasfoto en persoonsge-

gevens te gebruiken voor

het maken van de KNVB

spelerspas door Sdu Identi-

fication en deze gedurende

de geldigheid van de spe-

lerspas te bewaren. VDZ

zal de pasfoto met gege-

vens alleen doorsturen

naar de KNVB en deze

verder niet gebruiken.

Veldspelers die ook zaal-
voetballen
Veldspelers van VDZ die ook in de

zaal actief zijn hoeven maar 1 spe-

lerspas aan te vragen. Je moet de

spelerspas dan altijd aanvragen via

de veldvereniging, in jouw geval

dus VDZ. De KNVB zorgt ervoor dat

je dan twee spelerspassen krijgt, 1

voor het veldvoetbal en 1 voor het

zaalvoetbal.

Ben je "oproepkracht" of
niet-spelend lid? 
Ben je dit seizoen niet ingedeeld in

een elftal, maar val je als "oproep-

kracht" wel eens in vraag dan ook

een spelerspas aan. Volgend jaar

moet iedereen een spelerspas heb-

ben om te kunnen voetballen, ook

de "oproepkrachten" die af en toe

maar eens spelen. Ben je niet-spe-

lend lid en denk je erover om vol-

gend jaar weer actief te gaan voet-

ballen, vraag dan ook een spelers-

pas aan. Neem dan contact op met

Johan Singendonk. 

Spelers die van vereniging
willen veranderen
Spelers die overwegen om naar

een andere club te gaan

moeten hun spelerspas

via VDZ aanvragen.

Mocht je komende

zomer daadwerkelijk

van club verande-

ren dan zorgt de

KNVB ervoor dat je

een spelerspas

INSTRUCTIE SPELERSPAS

Spelerspas
** BELANGRIJK! ** 

LEES GOED DOOR!
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krijgt van de nieuwe vereniging.

Spelers die naar VDZ willen toeko-

men moeten gewoon bij hun huidi-

ge club een spelerspas aanvragen.

De KNVB zorgt ervoor dat als de

overschrijving binnen is, de speler

een spelerspas van VDZ krijgt. 

Meer informatie later
Komende maanden krijgt u meer

informatie over het verwerken van

de pasfoto's, het uitreiken van de

spelerspassen, het bewaren van de

spelerspassen tussen de wedstrij-

den in, het gebruik van de spelers-

pas rondom wedstrijden en wat te

doen bij verlies of diefstal e.d.

Meer informatie kunt u ook vinden

op www.vdz-arnhem.nl en

www.knvb.nl/spelerspas.

Heeft u nu nog dringende vragen?

Neem dan contact op met Ciska

Veldkamp (voor de jeugd), Roel

van der Leij (voor senioren,

dames, meisjes, futsal) of Johan

Singendonk (ledenadministratie).

Wij vertrouwen op uw medewer-

king!

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

Zoals in de vorige Volharder al
aangekondigd is de Reüniecom-
missie druk doende met de voor-
bereidingen voor de reünie die op
zaterdag 19 augustus 2006 weer
zal worden gehouden.

Vrijdag 27 januari staken de

leden, onder leiding van

voorzitter Louis Burgers, de

koppen weer bij elkaar. Op de foto

van links naar rechts: Peter Ver-

hoeff, Louis Burgers en Jan Meijer.

Ben Balk was verhinderd en ont-

breekt op de foto.

Belangrijk onderwerp waarover is

gesproken is het criterium (10 jaar

lid zijn) dat tot op heden gold om

reünist te mogen worden. Dit crite-

rium '10 jaar lid zijn' vinden we

niet meer van belang en wordt dus

niet meer gehanteerd. Iedereen die

30 jaar of ouder is, lid van VDZ of

in het verleden lid is geweest en

zich sterk verbonden voelt met

deze fantastische vriendenclub kan

reünist worden.

De reünie is in eerste instantie

bedoeld voor een gezellig samen-

zijn met (oud)leden. Maar zoals u

van ons gewend bent zal ook een

stukje entertainment en een over-

heerlijk buffet niet ontbreken.

Na eerst een vooraankondiging

eind maart krijgen alle reünisten in

juni, persoonlijk, de uitnodiging in

de brievenbus. 

Nog geen reünist ! Meld je aan,

dan valt ook voor jou de uitnodi-

ging voor 19 augustus op je deur-

mat. Dit mag je niet missen.

Aanmelden kan zowel schriftelijk

als telefonisch en via de Website.

Reünie VDZ
t.a.v. Jan Meijer
Verlengde Prümelaan 101
6824 JW  ARNHEM
tel.nr. 026-3513138
http://www.vdz-arnhem.nl/reunie/

VAN DE REÜNIECOMMISSIE
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VDZ C2 
5de klasse 

Sc. Bemmel C3
Bennekom C6
DTS ' 35 C5M

DVV C5
Jonge Kracht C3

OVC ' 85 C22
Ostrabeke C2

RVW C3M
SDZZ C3
Spero C5
VDZ C2

Sc. Valburg C1

VDZ C3KM
5de klasse 

AVW ' 66 C5
Arnhemia C4

Blauw Geel ' 55 C5
DCS C3
ESA C5

ESCA C2
Lienden C2
ONA ' 53 C3

SML C3
SVHA C2
VDZ C3M
VVO C5

VDZ D2 / D3
3de klasse 

Arnhemse Boys D1
De Paasberg D1

ESCA D2
Eldenia D2
Eldenia D3
Eldenia D4

rksv Driel D1
VDZ D2
VDZ D3
VVO D2

Veluwezoom D1
asv AZ 2000 D1

VDZ D4 / D6M 
4de klasse 

ESA D8
Eendracht A. D2
Eendracht A. D1

Eldenia D7
Eldenia D6
Eldenia D5

SML D4
SML D5

VDZ D6M
VDZ D4
VVO D5

asv AZ 2000 D2

VDZ D5M 
4de klasse 

Arnhemia D2
ESA D6
ESA D3
ESA D7

ESCA D3
FC Presikhaaf D1

SML D2
SML D3

VDZ D5M
VVO D3
VVO D4

Vitesse 1892 D2

VDZ E2
1ste klasse

Arnhemse Boys E1
ESA E2
ESA E3
ESA E4

ESCA E1
Eendracht A. E1

Eldenia E2
rksv Driel E1

SML E2
SML E3
VDZ E2
VVO E1

VDZ E3 / E4
2de klasse 

De Paasberg E1
ESA E5
ESA E6

Eendracht A. E2
Eldenia E3

rksv Driel E2
Rheden E2

VDZ E4
VDZ E3
VVO E2
VDZ D3
VVO D2

Veluwezoom D1
asv AZ 2000 D1

VDZ E5
3de klasse 

DVOV E1
ESA E8
ESA E12

Eendracht A. E3
Eldenia E5
Eldenia E6

VDZ E5
VVO E5

Veluwezoom E1
asv AZ 2000 E2

VDZ E6 / E7
4de klasse 

DVV E10
ESA E15
ESA E11
ESA E10
ESCA E3

Eldenia E7
RKSV Driel E3 

SML E5
SML E7
VDZ E7
VDZ E6

asv AZ 2000 E3

VDZ E8 / E9
4de klasse 

Arnhemia E2
DVC ' 26 E12

ESA E13
ESA E14

Eldenia E9
Rheden E4

SML E8
VDZ E8
VDZ E9
VVO E6
VVO E7

Veluwezoom E2

VDZ F1
Hoofdklasse

ESA F1
Eldenia F1

SML F1
VDZ F1

Sc. Westervoort F1

VDZ F2
3de klasse 

ESA F6
ESCA F2

Eldenia F3
SML F6
VDZ F2
VVO F3

VDZ F3
3de klasse 

EDSA F9
ESA F10

Eldenia F5
rksv Driel F2

VDZ F3
VVO F4

VDZ F4
3de klasse 

Arnhemia F2
ESA F11
ESCA F3

rksv Driel F3
VDZ F4

asv AZ 2000 F2

VDZ F5 / F6
4de klasse 

DVOV F2
ESA F12
ESA F14

Eendracht A. F2
VDZ F6
VDZ F5

VDZ F7
4de klasse 

Eldenia F9
ovc ' 85 F5
Otterlo F3

Redichem F2
Rheden F4

VDZ F7

INDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2006
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Regels voor op en rond de
velden
" Velden zijn geen oversteekplaats,

maar zijn om op te voetballen.

Loop dus rond het veld als je

naar de andere kant moet.

" Blijf achter de hekken / reclame-

borden tijdens een wedstrijd.

" Discriminatie, schelden, grof taal-

gebruik, treiteren, pesten, irrite-

ren of kwetsen van wie dan ook

wordt niet geaccepteerd.

" Accepteer zonder tegenspreken

het gezag van de scheidsrechter,

de leiding van het team en van

bestuursleden en kaderleden.

Regels voor op en rond het
sportcomplex
" Fietsen en brommers worden in

of bij de fietsenstalling geplaatst.

" Auto's worden geparkeerd op het

daarvoor bedoelde parkeerter-

rein.  

" De toegangen naar de velden

worden in verband met de veilig-

heid (zoals ambulance verkeer)

vrijgehouden.  

" Matig je snelheid in de nabijheid

van het sportcomplex.

Regels voor jeugdleiders
" Alle gedragsregels van anderen

zijn uiteraard ook op de leider

van toepassing.

" Je hebt een voorbeeldfunctie

voor je team, handel als zodanig.

" Je hebt respect voor spelers,

ouders, scheidsrechter, grens-

rechters en tegenstanders.

" Discriminatie, schelden, grof taal-

gebruik, treiteren, pesten, irrite-

ren of kwetsen van wie dan ook

wordt niet geaccepteerd.  

" Gebruik geen alcohol (en rook

niet) tijdens het uitvoeren van je

functie.  

" Je bent op tijd aanwezig voor uit-

en thuiswedstrijden.

" Je rapporteert wangedrag of

andere problemen aan de Jeugd-

commissie en ouders.

" Je verzorgt de opstelling en het

coachen tijdens de wedstrijden

als de trainer/coach niet aanwe-

zig is.  

" Bij uit- en thuiswedstrijden wijs

je spelers aan voor het schoon-

maken van de kleedkamers

(thuis ook van de tegenstander)

en controleert dit.  

" Je bent verantwoordelijk voor het

afsluiten van de kleedkamer en

het in bewaring nemen van

(kostbare) spullen van de spe-

lers.  

" Je zorgt voor toezicht in kleedka-

mer zowel bij uit- als thuiswed-

strijden totdat alle spelers

gereed zijn.  

" Indien mogelijk bezoek je af en

toe de trainingen van je team.  

" Je neemt deel aan vergaderingen

en eventuele andere overlegvor-

men die binnen de club worden

georganiseerd, waarbij jouw aan-

wezigheid gewenst is.  

" Je bent verantwoordelijk voor het

wedstrijdmateriaal (kleding, bal-

len, waterzak).  

" Je maakt en bewaakt het was-

schema.  

" Je bent verantwoordelijk voor het

regelen van het vervoer bij uit-

wedstrijden en maakt een sche-

ma met de ouders.  

" Je bent het startpunt van de tele-

fooncirkel bij afgelasting of het

doorgeven van wijzigingen.  

" Je ontvangt de leider(s) van de

tegenpartij en de scheidsrechter. 

" Je verzorgt het invullen en verder

afhandelen van het wedstrijdfor-

mulier.

Regels voor jeugdtrainers
" Alle gedragsregels van anderen

zijn uiteraard ook op de trainer

van toepassing.

" Je hebt respect voor je spelers

en begeleiders.

" Je hebt een voorbeeld functie

dus discrimineren, schelden, grof

taalgebruik, irriteren of kwetsen

van wie dan ook, kan niet.

" Je ziet er op toe dat er zuinig

omgegaan wordt met de velden,

dus niet in de doelen schieten.

" Je rapporteert wangedrag of

andere problemen aan de Jeugd-

commissie.

" Je bent zuinig op de kleding en

andere materialen die je van VDZ

in bruikleen hebt gekregen.

" Indien je besluit een speler voor

de volgende wedstrijd niet op te

stellen dan wordt de leider daar-

over vooraf geïnformeerd.

" Bij wangedrag van de jeugdspe-

lers worden ook de ouders inge-

licht.

" Je brengt de spelers passie voor

het spel bij.

" Je neemt deel aan de verschillen-

de overlegvormen die binnen de

vereniging worden georgani-

seerd, waarbij jouw aanwezig-

NIEUWE GEDRAGSCODE VOOR VDZ (DEEL 2)

Zoals eerder gemeld heeft VDZ een nieuwe gedragscode. Deze gedrags-
code bevat de belangrijkste "spelregels" van onze vereniging. In de vori-
ge uitgave is het eerste deel gepubliceerd. Hierna volgt het tweede deel
met spelregels voor op het sportpark en voor jeugdleiders en jeugdtrai-
ners.



Organisatie: N.J. Valen, Bachlaan 36, 6815 DE Arnhem Telefoon: 06-51132268

11E VDZ TENNISTOERNOOI
Zaterdag 18 maart a.s. wordt er weer een tennistoernooi georganiseerd

op het tennispark Molenbeke (gelegen aan de Vosdijk in Arnhem).

Inschrijving staat open voor VDZ-ers maar ook voor anderen.

Het toernooi begint om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uur. U wordt

vriendelijk verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn. 

De kosten bedragen € 15,- per persoon. Er dient ingeschreven te wor-

den naar speelsterkte. 

Dit zijn B/1, C1/5, C2/6, D1/7, E/9, Beginner.
Bij inlevering dient meteen betaald te worden. De onder-

staande strook kan (volledig ingevuld) met contante

betaling ingeleverd worden aan de bar van VDZ of bij:

Nico Valen

Bachlaan 36

6815 DE Arnhem

Tel. 06-51132268.

De inschrijving sluit op 11 maart of als er 64 personen hebben inge-

schreven

P.S. Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden.
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heid gewenst is.

" Je bent verantwoordelijk voor de

trainingsmaterialen (ballen, hes-

jes, pionnen, doelen, etc.) en de

bewassing van de hesjes.

" Je zorgt dat het veld na de trai-

ning leeg is van gebruikte mate-

rialen.

" Je organiseert het opruimen van

de doelen of het opklappen van

de netten als er geen training

meer na die van jou wordt gege-

ven.

" Je bent verantwoordelijk voor het

afsluiten van de kleedkamer en

het in bewaring nemen van

(kostbare) spullen van de spe-

lers.

" Je controleert dat de kleedka-

mers netjes worden achtergela-

ten, laat dit door de spelers als-

nog goed doen als dit niet is

gedaan.

" Je bepaalt (eventueel in samen-

spraak met de leid(st)ers) de

opstelling van het team.

" Je gaat (als je zelf niet de coach

bent) af en toe bij een wedstrijd

van het team kijken.

" Je helpt bij het organiseren (en

eventueel uitvoeren) van alterna-

tieven, bij afgelasting.

" Je ziet er op toe dat de spelers

op een training rekening houden

met de weersomstandigheden en

de daarbij passende kleding.

" Wij stellen het op prijs als je een

cursus wilt volgen. Vraag naar de

mogelijkheden en subsidie.

Tot zover het tweede deel van de

gedragscode. De gehele gedrags-

code kunt u nog eens rustig nale-

zen op onze website. Mocht u na

het lezen van alle informatie nog

vragen hebben, neem dan gerust

contact op.

Sjors van Leeuwen 

Secretaris VDZ Bestuur

INSCHRIJVING VDZ TENNISTOERNOOI

VOOR- & ACHTERNAAM : ____________________________ M/V

ADRES : ________________________________

POSTCODE : ________________________________

PLAATS : ________________________________

TELEFOON : ________________________________

SPEELSTERKTE : ________________________________
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De eerste keer dat ik Marcel
Broecks tegenkwam was

op het voetbalveld. Hij in

de nadagen van zijn lange

(betaald) voetbalcarrière als laatste

man bij vv Oosterbeek (nu OVC).

Ik als speler van het eerste elftal.

Het zal ongeveer 1983 geweest

zijn. In die bewuste wedstrijd

schoffelde hij de doorgebroken

Oscar Meijer genadeloos onderuit.

Furieus waren wij, maar Marcel

was en is nu eenmaal een echte

winnaar. Van die types die wij bij

VDZ altijd te kort komen. Daarom

was ik blij dat Marcel een paar jaar

later op het oude nest bij VDZ

terugkeerde. Nu als leider van het

eerste, samen met trainer Jan

Schmitz. Het begin van een suc-

cesvolle tijd met een kampioen-

schap en vele bekers. 

Helemaal gek van voetbal en altijd

bezig om het maximale uit de

ploeg te halen. Kreeg het voor

elkaar om alleen op basis van zijn

enthousiasme erkende broodvoet-

ballers naar VDZ te halen, zonder

een cent te betalen. Houdt geluk-

kig ook van een feestje en voert

met Carnaval altijd trouw de VDZ-

karavaan aan. VDZ profiteert nu al

zo'n twintig jaar van zijn kennis,

ervaring en inzet. Natuurlijk traint

Marcel ook de jongste pupillen, dat

is zo'n voetbaldier wel toever-

trouwd. Niets is hem teveel en hij

heeft de zeldzame gave om zich

volledig weg te cijferen voor ande-

ren. Een voorbeeld voor velen en

terecht een bijzonder lid van ver-

dienste.

Je ziet ze vaak over het hoofd,

maar je weet dat ze er zijn.

Mensen die op de achtergrond

een vereniging draaiende houden.

Zo'n iemand is Greet Brinkhoff.
Al tientallen jaren verricht zij, in

officiële en minder officiële func-

ties,

allerlei

werkzaamheden en hand- en span-

diensten voor de vereniging. Als ik

aan Greet denk dan zie ik altijd die

stralende blik waarmee ze de

bezoekers van het eerste elftal ver-

welkomt. Je zult zo maar ontvan-

DRIE BIJZONDERE LEDEN
gen worden, denk ik dan altijd,

dan kan je zondag niet meer stuk.

Altijd vrolijk, altijd opgeruimd,

vaak adrem (wat ook wel nodig is

tussen al die voetbalkerels) en zeer

gastvrij. Er was ooit een periode

dat wij regelmatig op zondagavond

laat, na weer een gewonnen wed-

strijd (hik, hik, burp), aan Greet

vroegen "en wat eten jullie van-

avond?". Waarop Greet dan stee-

vast antwoordde "als jullie zin heb-

ben eet je maar mee", wat we dan

ook regelmatig met zijn allen

deden. Al decennialang een bijzon-

dere stille kracht en een verdien-

stelijk lid van verdienste.

Het zal 1977 geweest zijn

dat ik voor het eerst te

maken kreeg met Steef
Brinkhoff. Hij was in die tijd trai-

ner van de B-jeugd waarin ik

speelde. Hij stuurde mij regelmatig

van de training af want ik liep nog

wel eens te vervelen. Maar zo zei

hij dan na afloop vaderlijk "loop

nou niet zo te klieren, je kan zo

goed voetballen, je snapt toch wel

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. José van Omme 50 punten

2. Karin v.d.Leij 53 punten

Klaverjassen
1. Trudy Brinkhoff 4.994 punten

2. Sjaan Zwartkruis 4.983 punten

3. Rik v.d.Oosterkamp 4.969 punten

26 januari 2006

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda

VDZ
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Q u i z
Vraag 1: Tijdens het spel komt de bal tegen de assitent-scheidsrechter

aan, die op de lijn loopt. Hierdoor blijft de bal in het speelveld. Een spe-

ler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de scheids-

rechter beslissen?

a) inworp normaal uitvoeren

b) scheidsrechtersbal geven, omdat er sprake is van een vergissing

c) directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand 

d) directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een

waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens spelbederf

Vraag 2: Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste ver-

dediger te passeren en gaat recht op het doel af. De doelverdediger rent

zijn doel uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied opzettelijk

en op onreglementaire wijze ten val. De scheidsrechter geeft: 

a) een strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele

kaart voor de doelverdediger

b) een strafschop en het wegzenden van de doelverdediger door het

tonen van de rode kaart

c) een strafschop en een vermaning voor de doelverdediger

d) een strafschop

Vraag 3: Mag een scheidsrechter een door hem

gegeven waarschuwing ongedaan maken?

a) ja, als hij er van overtuigd is dat de waarschuwing ten

onrechte is gegeven

b) ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat

c) neen, tenzij hij verzuimd de aanvoerder van de waarschu-

wing op de hoogte te stellen

d) neen, dat is onder geen enkele voorwaarde toegestaan

Vraag 4: Bij welke spelhervatting mag men dichter dan 9.15 m. bij de

bal staan?

a) de indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het

doelgebied van de tegenpartij

b) de strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd

c) de indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het strafschop-

gebied van de tegenpartij

d) de strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen

Vraag 5: Wanneer een spelhervatting genomen wordt, moet de

afstand tussen de spelers van de tegenpartij en de bal minstens

9.15 m. zijn.

Wanneer moet die afstand groter zijn?

a) de veldspelers bij het nemen van een strafschop

b) bij het nemen van een hoekschop

c) bij het nemen van een doelschop

d) bij het nemen van een aftrap

KEN JIJ DE REGELS VAN

JOUW SPORT?
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dat ik je van de training moet stu-

ren...". Een paar jaar later kwam ik

hem weer tegen nu als leider van

het eerste. En wij ons maar afvra-

gen "wie heeft het nu voor het

zeggen, Steef of de trainer?". Het

antwoord laat zich raden.

Jaren later, in de nadagen van mijn

voetballoopbaan, kwam ik Steef

opnieuw tegen, nu als leider van

het tweede elftal. Zijn wedstrijdbe-

sprekingen zijn legendarisch, alleen

daarvoor al wilde je erbij zijn.

Natuurlijk sprak ik Steef ook vaak

in de kantine, want daar is hij op

zijn best. Onder het genot van een

biertje boeiende gesprekken over

voetbal, voetbal, voetbal, het

leven, de verkering en wat al niet

meer. Gesprekken die al 28 jaren

duren en waarvan de toon steeds

meer wordt "vroeger speelde wij

gewoon de wedstrijd uit, ook als

wij een gebroken been hadden"

(volgens Steef echt gebeurd). 

Steef is nog steeds superactief als

technisch coordinator, als man ach-

ter de schoonmaakploeg en accom-

modatie, als bestuurslid, als steun-

punt voor trainers, selectiespelers

en vijfde colonne en wat al niet

meer. Altijd gedreven, altijd

enthousiast en altijd met grote

inzet. Een bijzondere man waar

VDZ en heel veel (ex-)leden veel

aan te danken hebben. Ik hoop

hem nog vaak te spreken in de

kantine, onder het genot van een

biertje, pratend over voetbal, voet-

bal, voetbal, het leven, de verke-

ring en wat al niet meer. Met recht

een erelid, ere wie ere toekomt.

Johan

(pseudoniem
naam bekend bij redactie)



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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RESULTATEN VAN ALLE VDZ TEAMS TOT DE WINTERSTOP

Wist u dat......

... de ranglijst wordt aangevoerd door het dames 1 

futsal team? 

... het beste veldvoetbalteam dit keer het D1 is? 

... dames 1 met een 1e en een 6e plek zeer goed

presteert? 

... het senioren mannenvoetbal sportief gezien een

moeilijke periode doormaakt? 

... de gladiatoren van VDZ 7 (zaterdag 1) met een 12e plek het beste seniorenteam is? 

... het overzicht inmiddels 40 teams telt (een record)? 

... de prestaties van VDZ dit seizoen wat achter blijven bij de afgelopen seizoenen? 

... wij daarbij de prestaties aan de bar buiten beschouwing laten? Die zijn ook dit sei-

zoen weer uitstekend! 

... er een doelsaldo is van “min” 596? Dat komt vooral door de 1619 doelpunten

tegen, bijna net zoveel als het gehele vorige seizoen… 

... veel doelpunten wel leuk is voor de neutrale toeschouwer?

De resultaten van VDZ door de jaren heen

Met dank aan Jeroen Polman
voor het verzamelen, ver-
werken en aanleveren van
de data.



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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Februari
Willem Rooding 1

Wouter Sinnema 1

S. Swaters-Wiendels 1

Peter v.d. Berg 2

Lara Bitter 2

Esmiralda Borgman 2

Anita Bruntink 2

Sabine Loman 2

Koen Löwenthal 2

Maurits Mulder 2

Marja Geertsema 3

Geert Berkhout 4

Bart Grit 4

Jorieke Nielen 4

Robert Rutten 4

Joep Klein Teeselink 5

Leendert Martijn 6

Wijnand Manders 7

Henny Ormel 7

Noud Hooyman 8

Marco Latanza 8

Maarten de Jonge 9

Laura Milder 9

Cisca Wigt 9

John Wijbenga 9

Thom v.d. Berg 10

Danna Harmsen 10

Ben Rood 10

Ruud v.d. Zande 10

Floor v.d. Zijden 11

Frank Langeland 12

Wim Petersen 12

Rien v.d. Bovenkamp 13

Nino Storteboom 13

Okke Dibbets 14

Lukas Jungen 15

Jelle Man 15

Marnix de Knecht 16

Bas Dabrowski 17

Martin Kolkman 17

Eddy Dibbets 19

Thomas Lindhout 19

Sandor Schrijner 20

Herman Gores 21

Sietske Teekens 21

Yara Topp 21

Guido Breeman 22

Priscilla Engelhard 22

Harry Gerretzen 24

Jorrit Hooyman 24

Emal Nabat 24

Edgar Berkhout 25

Arnoud v.d.  Meulen 26

Thom Veldkamp 26

Mara Braakhekke 27

Kees v.d. Hurk 27

Marco van Onzen 27

Dick Jansen 28

Maart
Bernd Bonnier 1

Auke Smit 1

Calvin Drexler 2

Ilja Smits 2

Frank Taat 2

Arnold Liethof 4

Nico Valen 4

Arne Hekhuis 5

Rinus Jansen 5

Eelco Lammertink 5

F. Opoku-Agyeman 5

Henk van Beek 6

Coen v.d. Bos 6

Wesley Martens 6

Martijn Laarman 8

Cees Hooymans 9

Jordy Krasenberg 9

Stefan Jansen 10

Tom Sadelhoff 10

Tom Frequin 11

Frank Abbenhuis 12

Onno Cleeren 12

Kasper Hoex 13

Mees v.d. Schaaf 13

Lukas v.d. Hoeven 14

Erik v.d. Hof 14

Robin Rouwenhorst 14

Hans Wallert 14

Chris Avadu 15

Bart Dopper 15

Elly van der Leij 15

Vincent Vaughan 15

Harry Langeland 16

Hester Stolk 16

Stefan Klein Tuente 17

Henk Niessen 17

Ingrid Lurvink 18

Andrea Trichopoulos 18

Tim de Vries 18

Hennes Schamineé 19

Ron Hoogveld 20

Henri Hugen 21

Henk Matser 21

Berrie Valen 21

Hans Egging 22

Frank Jong 22

Karin Merten 22

Zino Thijsen 22

Noppie Verhagen 22

Bart van Aalten 23

Max Schiffelers 23

C.B. Witjes 24

Danny Berendsen 25

Eric Arentsen 26

Thom v. Middelaar 26

Sharoma Grotenbreg 27

Berno Klomp 27

Stijn Altena 28

Roos v.d. Hijden 28

Quinten Drexler 29

Armand Rood 29

Sam Sprang 29

Djim Hermsen 30

Rob Heusinkveld 30

Niek ten Velde 31

Caroline Vos 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
FEBRUARI EN MAART
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vrouw is benoemd tot Lid van Ver-

dienste, nl Diny van den Boven-

kamp (1973).

Als we bedenken wat Greet alle-

maal bij VDZ doet, dan is dat al

jaren een hele waslijst. Zo staat

Greet veelvuldig achter de bar om

iedereen van drank en hapjes te

voorzien, heeft ze regelmatig wed-

strijdformulieren ingevuld, organi-

seert ze kaartavonden samen met

haar zwager en schoonzus en heeft

ze veel in de keuken van de kanti-

ne gestaan. Wat velen niet weten,

is dat ze daarnaast al jaren kapotte

trainingspakken repareert, ritsen

inzet en dus regelmatig zakken

met kapotte kleding mee naar huis

neemt. Ongemerkt komt er dan

veel tijd te zitten in het vrijwilli-

gerswerk bij VDZ, maar ze doet

het met groot plezier. Het is altijd

gezellig op de club en iedereen

kent elkaar al jarenlang. Er zijn

jaren geweest dat ze een tijdje wat

minder vaak actief was voor de

voetbalclub, omdat ze samen met

haar man, Steef Brinkhoff, een

eigen slagerij had waar ze veel in

heeft gewerkt. Sinds de verkoop

van hun eigen zaak is ze weer

veelvuldig bij VDZ te vinden. Naast

hun activiteiten bij VDZ, doen

Greet en haar man nog veel meer.

Zo gaan zij elk jaar vanaf april tot

half juli naar Italië om daar in 

Rimini gastvrouw en gastheer te

zijn op een camping. Daar heten

Greet Brinkhoff-Leenders
(Lid van Verdienste)

Wat lang niet iedereen weet, is

dat Greet Brinkhoff-Leenders

zo ongeveer geboren en getogen is

bij VDZ. Ze is al 66 jaar VDZ-lid en

doet van jongs af aan al mee aan

vrijwilligerwerk binnen VDZ. Haar

vader was betrokken bij de oprich-

ting van de club en haar familie

kent vele bestuursleden die zich bij

VDZ verdienstelijk gemaakt heb-

ben. Tevens hebben haar drie

broers gevoetbald bij diverse elftal-

len binnen VDZ en heeft haar moe-

der onder andere VDZ-hesjes

gemaakt en gerepareerd als ze

kapot waren. Kortom: een bekende

familie binnen de kringen van de

club. De benoeming als Lid van

Verdienste kwam als een grote ver-

rassing voor haar tijdens de

Nieuwjaarsreceptie, wel een heel

mooie verrassing. Zeker als we

nagaan dat er in de geschiedenis

van VDZ pas één keer eerder een

zij de gasten welkom en verzorgen

zij de reparaties en andere prakti-

sche zaken op de camping. Het

leuke aan deze hobby is dat ze

veel verschillende mensen uit het

buitenland, en dus de talen moe-

ten spreken. Om dit doel te berei-

ken, hebben zij diverse taalcursus-

sen gevolgd, zoals Engels, Frans

en Italiaans. Duits spreken zij al

redelijk goed. De familie Brinkhoff

zal zich in ieder geval niet snel

vervelen!

Steef Brinkhoff (Erelid)

Niet alleen Greet Brinkhoff was

zeer verbaasd over de benoe-

ming bij de Nieuwjaarsreceptie,

ook Steef Brinkhoff kreeg iets

moois te horen. Hij is benoemd tot

Erelid van VDZ en daar was er nog

maar één van, namelijk Rien van

de Bovenkamp. Hij is sinds 1955-

1956 lid van VDZ en al zo'n 40 jaar

actief als vrijwilliger in diverse

functies. In eerste instantie kwam

hij een beetje tegen zijn zin in bij

de club voetballen, want hij wilde

graag bij  toendertijd 'zijn' club

Vitesse spelen. Aangezien dat geen

katholieke voetbalclub was, mocht

dit niet van zijn ouders. Via een

buurjongen kwam hij bij VDZ, waar

Steef gelijk in het jeugdteam bij

INTERVIEW MET

EEN ERELID EN DRIE LEDEN VAN VERDIENSTE
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 november jl. werd Henk
Matser als Lid van Verdienste gehuldigd. Deze mooie onderscheiding
werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie ook uitgedeeld aan Greet Brinkhoff
en Marcel Broecks. Hierna werd Steef Brinkhoff voorgedragen als Erelid.
Aangezien dit benoemingen zijn waar men trots op kan zijn, volgt hieron-
der een interview met de drie leden van verdienste en het erelid over hun
verschillende achtergronden en 'carrières' bij VDZ.
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het hoogste elftal mocht spelen.

Tussen zijn 18e en 27e jaar heeft

hij in het eerste elftal gespeeld.

Daar speelden de broers van Greet

Brinkhoff ook dus toen zij bij de

wedstrijden kwam kijken, kwam

van het een het ander en nu zijn

zij al jarenlang gelukkig getrouwd.

Helaas kreeg Steef Brinkhoff een

ernstige blessure waardoor hij

moest kiezen tussen het werken in

zijn eigen slagerij en voetbal. Na

de beslissing om te stoppen met

voetballen, werd hij zo'n 25 jaar

lang coach van het tweede elftal.

Hierna werd hij leider van het

derde en eerste elftal en heeft hij

twee seizoenen lang de B-jeugd

getraind. Naast deze functies heeft

hij acht jaar in de lagere elftallen-

commissie gezeten en is hij sinds

12 jaar technisch coördinator van

de selectie.

Er is nog meer want hij is onder

andere complexbeheerder van de

club, wat betekent dat hij door de

week vaak contactpersoon is voor

de gemeente en veel mensen ont-

moet. Daarnaast is hij al ongeveer

tien jaar bestuurslid en is hij coör-

dinator van de VUTploeg. Zelf vindt

Steef Brinkhoff het allemaal heel

normaal en zegt hij bijzonder ver-

eerd te zijn met de benoeming

maar doet hij het, net als zijn

vrouw, erg graag en met veel ple-

zier voor de club. Eigenlijk vindt hij

het belangrijker dat hij tussen alle

functies door, twee jaar lang 2

patiënten van De Grift Stichting

begeleidde die bij VDZ kwamen

schoonmaken en dat voor twee

ochtenden per week. Dit was heel

dankbaar werk. Het hebben van al

deze functies samen met zijn

vrouw betekent in de praktijk dat

hij regelmatig wordt gebeld voor

veel kleine zaken tussendoor, bij-

voorbeeld als er niemand voor de

bardienst komt opdagen. Gelukkig

is VDZ een hechte club en is de

taakverdeling stukken beter gewor-

den waardoor dit soort incidenten

minder vaak voorkomen. Nog

steeds gaat hij met 100% plezier

aan de slag bij VDZ en drinkt hij er

graag een biertje aan de bar en zal

dit de komende jaren zeker blijven

doen.

Henk Matser (Lid van Ver-
dienste)

Vanaf zijn 16e tot aan zijn 27e

jaar heeft Henk Matser bij VDZ

gevoetbald, dit betekent dat hij

sinds 1958 lid is van de voetbal-

club. Hij is in de jeugd (A1) begon-

nen met voetballen en is doorge-

gaan tot aan het derde elftal bij de

senioren. In 1969 volgde er een

onderbreking in deze 'carrière',

toen verliet hij Arnhem om te gaan

studeren. In 1985 kwam hij weer

terug in onze stad en is hij gelijk

weer gaan voetballen bij VDZ en

lid geworden. (Nu is hij 33 jaar

VDZ-lid.) De vereniging bleef hem

interesseren en in 1986 werd Henk

Matser leider van het 6e en 7e elf-

WANNEER KOMT MEN IN AANMERKING VOOR LID

VAN VERDIENSTE OF ERELID?
Benoeming volgt als aan alle onderstaande criteria wordt voldaan. 

Lid van verdienste:
· langdurig lid van VDZ (méér dan 20 jaar)

· langdurig actief als vrijwilliger (méér dan 12 jaar) en/óf 

bijzondere verdienste bij een speciaal project

Erelid:
· langdurig lid van VDZ (méér dan 20 jaar)

· langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar) en/óf bijzonde-

re verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of

buiten de vereniging

Erevoorzitter:
· langdurig lid van VDZ (méér dan 20 jaar)

· langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar)

· tenminste 3 termijnen actief als voorzitter van de vereniging

Voordracht procedure
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden inge-

diend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden

gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve

argumenten. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan

de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook

anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.

Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notu-

len van de bestuursvergadering vastgelegd. Op de eerstvolgende alge-

mene vergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.

Als de AlgemeneVergadering het voorstel bekrachtigt, wordt de onder-

scheiding door het bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende Algeme-

ne Vergadering c.q. Nieuwjaarsreceptie.

Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener

schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing. 

Het bestuur
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tal. Daarnaast was hij werkzaam

als wedstrijdsecretaris van de lage-

re elftallen en was hij voorzitter

van de commissie van de lagere

elftallen. Dit alles deed hij naast

zijn drukke baan tot 1992 als

financieel controller bij een doch-

teronderneming van Akzo Nobel.

Hierna werd hij bij de concern staf

ICT Security Manager waar hij

belast was met de informatiebevei-

liging van Akzo. Op zijn zestigste

jaar nam Henk afscheid van een

mooie carrière en ging met PrePen-

sioen. Er is nog een passie waar

Henk Matser helemaal voor gaat:

zeilen. In Friesland ligt zijn eigen

zeilboot en daarmee gaat hij elke

zomer zeilen met zijn vriendin Lies-

beth. De winters zijn er voor VDZ

en het onderhoudswerk aan de

zeilboot dus dat komt perfect uit.

Een ander hobby is motorrijden, en

dan nog wel op een Suzuki Intru-

der 800 cc Chopper.  

Naast deze drukke baan en zijn

hobby's, bleef hij actief voor VDZ

want vanaf 1992 is hij lid gewor-

den van de Sponsorcommissie. Van

1994 tot 2001 heeft Henk Matser

in het bestuur gezeten en op het

moment is hij vertegenwoordiger

van VDZ Hogerop. Het doel van

VDZ Hogerop is onder andere het

stimuleren van groepsgewijze acti-

viteiten van de selectie elftallen en

één keer per maand hebben zij

met elkaar een bijeenkomst. In

1994 werd hij vice-voorzitter naast

Jan Eikens, wat een unieke samen-

werking opleverde. Op het moment

is hij nog penningmeester voor

VDZ Hogerop. Voor het bestuur is

hij toch nog vaak een aanspreek-

punt, zo heeft Henk de nieuwe sta-

tuten, de gedragscode en het huis-

houdelijk reglement opgesteld en

in de laatste Algemene Ledenver-

gadering gepresenteerd. Hiernaast

is hij sinds hij het jubileumboek

van VDZ in 2001 heeft gemaakt,

ook nog archivaris geworden. In de

loop van de jaren heeft Henk Mat-

ser dozen vol met knipselmappen

over de voetbalclub verkregen. 

Het is al een hele lijst, maar wat

niet iedereen weet, is dat Henk

Matser deel uitmaakt van de VUT-

ploeg van VDZ onder leiding van

Steef Brinkhoff (volgens Henk "de

Leider met de twee Linkerhan-

den…"). Dit team, wat tevens

bestaat uit Gé Jansen, Henk van

Beek en Ben Rood, komt elke

maandag- en donderdagochtend

samen en doet alle voorkomende

onderhoudswerkzaamheden op het

VDZ-terrein. Hierbij kan men den-

ken aan het legen van de volle

prullenbakken na het weekend, het

plaatsen van de nieuwe speeltoe-

stellen voor kinderen, het maaien

van het gras langs de weg en het

repareren van kranen, douchekop-

pen en verlichting in de kleedka-

mers. Zo heeft de VUT-ploeg vorig

jaar ook de Geert Egging tribune

helemaal opgeknapt. Aangezien

alle VUT-ters dicht bij VDZ wonen,

rinkelt de telefoon vaak genoeg

voor allerlei klussen. Henk Matser

doet het graag, hij vindt VDZ de

beste vereniging van Arnhem en is

heel trots op zijn benoeming tot

Lid van Verdienste. Het kwam ook

voor hem als een totale verrassing,

maar de blijdschap is er niet min-

der om!

De laureaten zijn zichtbaar blij met hun onderscheidingen. Van links naar
rechts: Marcel Broecks, Greet Brinkhoff, Henk Matser en Steef Brinkhoff
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Marcel Broecks (Lid van
Verdienste)

De achternaam Broecks is geen

onbekende binnen VDZ, vele

familieleden zijn Marcel voorge-

gaan maar hij is zelf sinds zijn 8e

jaar lid van de club. Vanaf zijn 17e

jaar is hij naar voetbalvereniging

Wageningen gegaan, maar toch

bleef hij zijn 'VDZ-roots' trouw

want elke vrijdagavond was hij nog

steeds bij VDZ aan de bar te vin-

den voor een biertje. 

Helaas stopte zijn lidmaatschap

toen hij wegging bij VDZ, dit had

hij zich niet gerealiseerd want

anders was hij 'niet-spelend-lid'

gebleven. De transfersom voor zijn

overgang naar Wageningen

bedroeg in die tijd 3000 gulden.

De onderhandelingen werden

gevoerd door de heer Broecks

senior en Loet Pastoor. (Dit was de

toenmalige trainer van VDZ en de

gymleraar van school). Bij Wage-

ningen heeft Marcel zo'n 12 jaar

gevoetbald waarna hij een uitstap-

je van een jaar heeft gemaakt naar

De Graafschap, om vervolgens

weer terug te keren bij Wagenin-

gen. Na het betaald voetbal werd

hij speler en trainer van het toen-

malige Oosterbeek. Hij kwam bij

deze voetbalclub terecht door een

bevriende buurman en hij heeft dit

ongeveer vijf jaar gedaan. Door

zijn werk in Randwijk heeft hij daar

samen met het hoofd van de

school, meester Panis, voetbalver-

eniging EMM opgericht. Deze

afkorting staat voor Eendracht

Maakt Macht. Bij deze club is Mar-

cel Broecks ook Lid van Verdienste

en zijn foto hangt nog steeds in de

kantine van EMM.

Hierna kwam Marcel terug bij VDZ,

waar hij vijf jaar leider van het

eerste elftal bij Jan Schmitz werd

en vijf jaar bij Rik Gerritsen. Toen

was hij twee jaar leider van het

eerste bij Theo Leenders en vier

jaar bij Marcel Tombokan. Dit bete-

kent dat Marcel in totaal 16 jaar

leider is geweest van het eerste

elftal. Daarnaast heeft hij meerde-

re functies binnen VDZ, zoals het

werken achter de bar en het trai-

nen van de jongste jeugd op de

woensdagmiddag. Dit jaar wordt

Marcel Broecks 60 jaar, en nog

steeds voetbalt hij actief in het 9e

elftal. Elke vrijdagavond gaat hij na

een bezoek aan zijn moeder op de

Beethovenlaan, door naar VDZ.

Tevens is Marcel regelmatig te vin-

den bij Vitesse met zijn vriend

René van Veggel en staat hij vaak

langs de zijlijn bij Babberich, waar

zijn zoon Ferdy in het eerste elftal

speelt. Naast alle tijd die hij aan

voetbal en bij VDZ besteed, heeft

hij nog een andere hobby. Dit is

zijn werk bij de SNS bank waar hij

de 40 jaar vol maakt. 

Dat hij werd benoemd tot Lid van

Verdienste had hij totaal niet ver-

wacht maar het doet hem veel. Hij

benadrukt dat er veel meer men-

sen in aanmerking komen voor zo'n

benoeming. Toch maakt Marcel

zich een beetje zorgen over met

name de jongste generatie die zich

niet zo vaak inzet voor vrijwilligers-

werk binnen de vereniging. Hij wil

graag dat VDZ het voorbeeld is dat

clubs bestaansrecht hebben en

betaalde krachten achterwege kun-

nen blijven. Kortom: Marcel

Broecks is trots op de club en we

zullen hem net als de andere

Leden van Verdienste en het Erelid

nog heel vaak zien bij VDZ.

Nogmaals van harte gefeliciteerd

met jullie benoemingen!

Jessica van den Adel

BEDANKT!
DANKWOORD GREET BRINKHOFF

Greet Brinkhoff wil graag iedereen

bij VDZ bedanken voor alle steun

die zij heeft gekregen tijdens

haar ziekte. 

Volgens haar ging er geen dag voor-

bij zonder een mooie bos bloemen of

een vriendelijk kaartje in de brievenbus

om haar bij te staan in deze moeilijke tijd. Ze

heeft hier veel steun aan ondervonden dus nog-

maals: hartelijk dank! 
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Het weekend van 13 tot 15

januari was het weer zover.

Wij (de dames) gingen dit

jaar naar Drente om Centerparcs

maar weer een sflink op stelten te

zetten. We vertrokken om 12 uur

vrijdag bij VDZ. Natuurlijk gelijk

het probleem dat mensen te veel

mee hadden. Na een half uur

waren de auto's ingeladen en

begon het weekendje echt! Het

was ongeveer twee uur rijden met

één stop tussendoor. Eenmaal bij

de huisjes aangekomen ging ieder

naar zijn eigen huisje en daar de

spullen uitladen. Wat er vooral uit

de tassen kwam was (buiten kle-

ding) was lekker veel te knabbelen,

snoep en drank! 

Alles was uitgepakt en we dachten

maar 'es even het zwembad te

gaan verkennen. Daar is bijna

iedereen wel heengegaan en heb-

ben we lekker gebadderd. Daarna

terug naar de huisjes en 'es kijken

wat we gingen eten die avond. 's

Avonds was er een après-ski party

in een grote hal. De meningen

over hoe dat was waren erg

verschillend. Sommigen heb-

ben zich daarbinnen nog ver-

maakt met een potje voetbal

of in de ook aanwezige spel-

hal. Daarna gingen we maar

even kijken naar een live

band die aan het optreden

was. Daar heeft vrijwel ieder-

een zich wel vermaakt. 

Om 12 uur hield de band er

al er mee op. Uiteindelijk om

1 uur richting huisjes gegaan

en daar verder gegaan.

Vroeg naar bed zat er niet

echt in voor de meeste. 

De volgende ochtend lekker uitge-

slapen  (de meeste tenminste).

Daarna weer richting zwembad

gegaan en ons daar de middag wel

vermaakt. Maar ja, dan ben je daar

met een groep van 36 mensen (30

vrouwen en 6 mannen) en is het

natuurlijk moeilijk om alles samen

te doen, vanuit daar zijn we zater-

dagavond met z'n allen uit eten

gegaan in het park. Een hele hap-

pening met z'n 36-en natuurlijk.

Wel erg gezellig maar stil is het die

avond in het restaurant niet

geweest. Daarna was het plan van

een aantal om te gaan stappen

maar dat is toch niet doorgegaan

en dus heeft iedereen zich weer

goed vermaakt in de huisjes. De

volgende ochtend was het voor

sommigen wat zwaarder opstaan

dan de ochtend ervoor. Ook toen

nog even lekker gaan baden in het

zwembad. Niet te lang want we

gingen nog iets gezamenlijks doen,

jawel: bowlen! Voor mij in elk

geval niet mijn beste sport, maar

ook dat was weer erg gezellig. 

Daarna moesten de huisjes opge-

ruimd worden (wat bij sommigen

nog al veel tijd en energie kostte).

En ja hoor toen was het helaas

weer zover, het vertrek. Natuurlijk

ging de terugreis anders dan de

heenreis, iedereen was moe en de

helft reed dus verkeerd. Maar

iedereen heeft die nacht weer

heerlijk in zijn eigen bedje gesla-

pen (voor zover ik weet).

Het was weer een geslaagd week-

endje!

Lies Bosch

Kijk voor meer foto’s op:
www.vdz-arnhem.nl/dames

DAMES NAAR CENTERPARCS!

Wat er vooral uit de tassen kwam
was (buiten kleding) lekker veel te
knabbelen, snoep en drank! 

Ook al zijn we een weekendje weg, voet-
ballen moet toch... waar dan ook



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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KLEURPLAAT

KLEUR DE KLEURPLAAT ZO MOOI MOGELIJK IN. DAT MAG MET VERF, STIFT, KLEURPOTLOOD,
BEPLAKKEN MET GEKLEURD PAPIER ETC. ONDER DE MOOISTE INZENDERS VERLOTEN WE EEN VDZ
SJAAL. INLEVEREN BIJ DE REDACTIE OF IN DE KOPIJBUS IN HET CLUBHUIS.
WINNAAR VAN DE VORIGE KLEURPLAAT IS DIEUWKE ELZINGA GEWORDEN. ZIJ KRIJGT HAAR VDZ
SJAAL THUISGESTUURD.
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Vrijdag 27 januari is het dan zover,
het zevende gaat voor teambuil-
ding richting Sauerland; Langwie-
se om precies te zijn. Rond de
middag werd verzameld bij onze
hoofdsponsor COOP Manders aan
de Beethovenlaan en na de ver-
plichte paspoortcheck  ging de
reis richting onze oosterburen van
start. 

Zonder noemenswaardige ver-

traging werd de uitbestem-

ming om ongeveer 17.00 uur

bereikt, alleen bleek de V6 van

Max wat opstart problemen te heb-

ben maar ook dit werd snel verhol-

pen. Aangekomen in Langwiese

bleek de organisatie een uitstekend

pension geboekt te hebben waar

onder het genot van de eerste

biertjes oude verhalen uit vervlo-

gen tijden de revue passeerde. De

Paasberg uit (2-2 betekende het

kampioenschap voor VDZ), de Tref-

fers uit (1-1 met ex betaald voet-

ballers in de gelederen) en vele

andere wedstrijden werden

opnieuw besproken. 

Door deze verhalen werd de eet-

lust opgewekt en kwamen de

diverse soorten schnitzels op

tafel.Als toetje had Albert een

prijsvraag bedacht met vragen over

VDZ, Vitesse en zelfs over NEK.

Het eremetaal ging naar Jan

(brons), Clemens (verrassend zil-

ver) en de winnaar was Martin, dit

ondanks enkele grove fouten vol-

gens hemzelf. Later kwamen de

kaarten op tafel en werd

de eerste dag met

een goed gevoel

afgesloten.

Zaterdag vroeg

op voor het ont-

beid en rich-

ting Winter-

berg waar de

ski’s ondergebonden werden. Jan-

nes en Jan waren de enige zonder

ervaring en die werden op sleep-

touw genomen door de rest van

het team, uiteraard was dit erg

goed voor de teambuilding waar

het uiteindelijk allemaal om begon-

nen was. 

Met vallen (vooral Jan) en evenzo-

veel opstaan werden de piste’s

bedwongen en werden de nodige

koppen koffie, warme choco (met

slagroom), glüwein (Albert) en

diverse broodje braadwürst genut-

tigd. Tegen de avond terug naar

Langwiese waar wederom diverse

VDZ 7 OP TRAININGSKAMP IN WINTERBERG

Hier staan ze allemaal nog rechtop
(links)
Albert werkt het tactisch plan voor
de tweede helft van het seizoen
even door (linksonder)
Een VDZ’er in een bekende pose
(onder)
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schnitzels werden genuttigd. Op

het avondprogramma stond een

bezoek aan “good old” Harry Stijn

in zijn cafe Raidon en aan de Ski

Hut. In de kleine uurtjes werd de

terugreis in twee groepen (jammer

voor de teambuilding) aanvaard. 

De zondag ochtend wederom vroeg

op om alweer de sneeuw op te

zoeken, ditmaal de piste’s van

Altastenberg. Deze waren niet zo

druk bezocht als een dag eerder en

de afdalingen waren ook beter als

in Winterberg. Onze Alberto Tom-

ba’s konden hier veel beter hun

kunsten vertonen. Nadat de skipas-

sen leeg waren werd er nog wat

gedronken in de stralende zon,

werden de ski’s teruggebracht en

werd moe maar voldaan de tom-

tom richting Arnhem gezet. Nog-

maals dank voor de uitstekende

organisatie en we zijn er zeker van

dat de tweede helft van de compe-

titie nog erg spannend wordt, Put-

ten maak je borst maar nat………

Met zulke teammaten zou ik mijn
geld ook nog maar eens goed
natellen (boven)

BIJ AFGELASTINGEN:
Kijk voor afgelastingen eerst op teletextpagina 603

De volgende mogelijkheid is een belletje naar kantine

Indien nodig kun je de wedstrijdsecretaris bellen



Groot assortiment binnen- en buitenlandse 
tijdschriften en kranten

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

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

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

Strippenkaarten en alle telefoonkaarten, ook Pre-Paid

Staatsloter i j

TICKETS

Holland Casino eredivisie, Gouden Gids divisie, Amstel Cup

en voor diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl
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Zoals jullie weten zijn het Forum

en het Gastenboek enige tijd inac-

tief geweest op de VDZ-website.

Dit gebeurde op verzoek van het

bestuur dat daarbij de volgende

redenen aangaf:

o Het feit dat bijdragen anoniem

en dus oncontroleerbaar waren

o De bijdragen vaak als 'VDZ-

onwaardig' werden beoordeeld

o De 'hele wereld' mee kon kijken,

waardoor de naam van VDZ in

diskrediet kon worden gebracht.

Het bestuur betreurde het dat een

dergelijk belangrijk en populair

communicatiekanaal gesloten

moest worden, maar zag, gezien

het peil van de bijdragen, geen

andere mogelijkheid.

Ook de VDZ webcommissie

betreurde het sluiten van Forum en

Gastenboek. Inhoudelijk gezien

betekende het een essentiële ver-

arming van de website. Juist het

Forum bood een podium aan

bezoekers actief hun mening te

geven of te reageren op ander-

mans mening. Er was inmiddels

rond wedstrijden tegen SML al een

traditie ontstaan van wederzijds

geplaag. Dat hierin en ook in ande-

re discussies de zogenaamde 'voet-

balhumor', een tak van komedie

die in het algemeen niet als fijnbe-

snaard en van een hoog peil

beschouwd moet worden, hoogtij

vierde, was iets dat wij als gege-

ven aanvaardden.

De sluiting noopte ons een manier

te vinden waarop zowel Forum als

Gastenboek weer op de site te vin-

den waren, maar tegelijkertijd het

risico op anonieme en VDZ-

onwaardige bijdragen beperkt

werd. We hebben hier uitgebreid

over nagedacht en het bestuur een

nieuwe opzet voorgelegd, waarbij

uitdrukkelijk verwezen wordt naar

het onlangs opgestelde Huishoude-

lijk reglement en de Gedragscode.

De nieuwe opzet is gebaseerd op

twee pijlers: allereerst mag nie-

mand meer anoniem een bijdrage

aan het Forum leveren en ten

tweede moeten we op basis van de

genoemde twee bestuursstukken

de aard en het niveau van de bij-

dragen kunnen beoordelen.

Van hieruit was de gedachtesprong

naar een verplichte registratie van

Forumdeelnemers een simpele.

Daarmee wordt in ieder geval de

anonimiteit van de deelnemer weg-

genomen. De webmaster weet wie

er onder welke naam bijdragen

plaatst op het Forum. Tijdens de

registratieprocedure moet de

potentiële Forummer ook aangeven

dat hij kennis genomen heeft van

het Huishoudelijk Reglement en de

Gedragscode. DIT IS GEEN LOZE

KREET! Wij gaan er vanuit dat

deze notities ook inderdaad door

de deelnemer gekend worden en

dat hij aard en niveau van zijn bij-

dragen in overeenstemming brengt

met de daarin verwoorde regels en

gedragscodes.

Het bestuur was het eens met deze

nieuwe opzet en verheugt dat het

risico op 'ontsporing' beperkt was.

Tegelijkertijd beseffen bestuur en

webcommissie dat dit risico nog

altijd bestaat. Echter wij zijn nu in

staat misdragers rechtstreeks aan

te spreken op hun Forumgedrag en

eventueel sancties te treffen.

Sinds een paar weken is het Forum

inmiddels weer actief en wij hopen

dat de deelnemers aan de diverse

discussies zich bewust zijn van hun

verantwoordelijkheid als gebruiker

van dit officiële communicatieka-

naal van VDZ. De Fortuynistische

uitspraak: "Ik zeg wat ik denk", zo

populair in hedendaags Nederland,

zouden wij liever vervangen door

de meer VDZ-waardige gedachte:

"Soms is het slimmer eerst na te

denken voor je iets zegt." 

Wij wensen iedereen veel plezier

met het vernieuwde Forum op de

website.e 

De webcommissie

Jeroen Westen en Paul Teunissen

HET NIEUWE FORUM

Het oude Forum Romanum
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Het vertrek van de hoofd-
trainer 
Onze hoofdtrainer, Fethi Ozerdo-

gan, heeft begin

januari 2006

aan het

bestuur te

kennen

gegeven

zich aan-

merkelijk

te kunnen verbeteren

bij clubs waar de ver-

wachting is dat hij zijn

ambities op een hoger

niveau worden beant-

woord. Alhoewel beide

partijen (Fethi en VDZ)

onlangs tot overeen-

stemming zijn gekomen

om zijn contract te ver-

lengen en dit breed uit-

gemeten in de krant

heeft gestaan, hebben

wij gemeend Fethi zijn

positieverbetering niet

in de weg te moeten

staan. Voorts hebben wij

de afspraak gemaakt om op korte

termijn deze ontwikkeling aan de

spelersgroep mede te delen en ons

de week daarop volgend te bera-

den, in overleg met de spelersraad,

hoe wij hiermee verder gaan.

Nadat de spelersgroep op de hoog-

te zou worden gesteld, wordt de

pers geïnformeerd. Zo hebben

bestuur, Fethi en zijn nieuwe club

met elkaar afgesproken. 

De pers ....
Op zondagavond 17.00 uur wordt

ondergetekende geconfronteerd

met een vraagstelling van de

Gelderlander of het waar is,

dat…

Vervolgens schermt de Gelder-

lander met een persbericht,

door de nieuwe vereniging

van Fethi de ether inge-

stuurd. De Gelderlander wen-

ste niet in te gaan op ons

verzoek om ons in de gelegenheid

te stellen dit nieuws eerst aan de

spelersgroep en overige direct

betrokkenen mede te delen.

''Nieuws is nieuws'' speelde Pim

Roelofsen van De Gelderlander

''daar kan ik als sportjournalist niet

om heen'', zo weerlegde hij ons

verzoek. Hierdoor kon het bestuur

de spelersgroep en begeleiding

niet tijdig  informeren en zouden

de direct betrokkenen dit nieuws

via de pers eerder moeten verne-

men. 

Op diezelfde zondagavond is de

aanvoerder, Vincent Berkhout, op

de hoogte gesteld en vervolgens

per e-mail en telefoon de overige

selectiespelers en begeleiders.   

Het vervolg op deze mededeling

was, dat in allerijl een bespreking

met de gehele selectiegroep, bege-

leiders, trainer en bestuur werd

ONVERWACHTE TRAINERSWISSELINGEN BIJ VDZ 1

Eric Arentsen en Armand Rood ‘(rechts) nemen de taken van Fethi Ozerdogan voor de
rest van dit seizoen over
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belegd op dinsdag 10 januari. Uit

deze bespreking heeft de spelers-

groep zich unaniem uitgesproken,

dat er geen vertrouwensbasis aan-

wezig is om met Fethi het seizoen

af te maken. Voor het bestuur rest-

te geen ander besluit, mede op

grond van de uitgesproken mening

van de groep, dan directe ontbin-

ding van het contract van de

hoofdtrainer. 

De komst van Eric Arentsen
en Armand Rood, onze
nieuwe trainers VDZ 1 voor
rest van het seizoen

Hoe ga je dan verder? Ineens heb

je geen hoofdtrainer meer. Uit alle

hoeken van Gelderland komen kan-

didaat trainers op ons af en bieden

hun diensten aan. Toch heeft het

bestuur gemeend, appellerend aan

de grote saamhorigheid van de

spelersgroep en na algehele

instemming van de spelersraad, om

de oplossing intern te zoeken.

Immers, een buitenstaander moet

zich eerst weer verdiepen in de

kwaliteiten van de groep, terwijl

wij in huis voldoende kwaliteit heb-

ben om dit direct op te pikken.

Verheugend is dan ook te kunnen

melden dat de trainer van ons

tweede elftal, Eric Arentsen, en de

verzorger van VDZ1, Armand Rood

de trainerstaken overnemen tot het

einde van het seizoen. Beide man-

nen zijn oud eerste elftal spelers

en kennen alle ''hoeken en gaten''

van VDZ.  

Met hun enthousiasme, steun en

inzet van ons allen rekenen wij op

klassebehoud! Eric en Armand:

veel succes.   

Willem Meijer

B
ron tekst:  

d.d. 11 januari 2005



"Het beste alternatief voor de

grote kantoren"

Jongejan & Tjakkes Accountants en Belastingadviseurs

heeft haar deuren van een nieuw advieskantoor in 

Arnhem geopend. Onze dienstverlening richt zich specifiek

op het midden- en kleinbedrijf en de directeur-grootaan-

deelhouder en is afgestemd op u als ondernemer. Voor ons

een logische keuze omdat dit marktsegment al vele jaren

bij een groot landelijk kantoor ons werkgebied is geweest.

Als team hebben wij de deskundigheden professionaliteit

van een groot accountantskantoor maar geven wij u de

flexibiliteit, tarieven en de persoonlijke aandacht van een

kleine organisatie. Bent u op zoek naar een advieskantoor

waarbij service een vanzelfsprekendheid is, bel dan met

Leon Tjakkes of Frank Jongejan 026 446 04 44. Wij stellen

ons graag aan u voor om te horen waarmee wij u van

dienst kunnen zijn.

VESTIGING

DE GELDERSE POORT

MR. E.N. VAN KLEFFENSSTRAAT 4

6842 CV ARNHEM

CONTACT

TELEFOON 026 446 04 44

FAX 026 443 64 83

E-MAIL

LEON.TJAKKES@JTADVIES.NL

FRANK.JONGEJAN@JTADVIES.NL
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Met dank aan Eric Jan Hardeveld
voor zijn begeleiding. Hij gaat
weer met de jeugd aan de slag

LEO VAN DER MEER OP VER-
KIESBARE PLAATS VOOR D66
Er bestaat een mogelijkheid dat

een actief lid van VDZ in de Arn-

hemse Gemeenteraad komt als hij bij

de aanstaande gemeenteverkiezingen

voldoende steun krijgt. Het gaat om

Leo van der Meer: speler van het

zaterdagteam VDZ 9, lid van de

sponsorcommissie VDZ Hogerop en

organisator van de JP Tamminga

Wintercup tournooi. 

In de afgelopen raadsperiode heeft

hij zich, als lid van de Raadscommis-

sie Sport, onder andere ingezet voor

aanleg van het eerste kunstgrasveld

voor voetbal bij VDZ. Leo staat op

plaats 3 van de lijst van D66. Ik kan

natuurlijk geen stemadvies afgeven, maar stemmen op een persoon die

de Arnhemse sport een warm hart toedraagt is niet verkeerd, lijkt mij.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 7 maart a.s.

Willem Meijer, vice voorzitter

WISSELINGEN IN DE TRAINERSTAF

(VERVOLG)
Begeleiding 1ste elftal rest
van seizoen. 

Bij de aanstelling van het nieuwe

trainersduo Eric en Armand (zie

elders in deze Volharder) heeft Eric

Jan Hardeveld te kennen gegeven

drie kapiteins op een schip te veel

te vinden. Hij heeft voldoende ver-

trouwen in het tweetal om zich zelf

weer te wijden aan de jeugdoplei-

ding. In de training en begeleiding

van de jeugd ligt, zo vindt hij

achteraf na een halfjaartje VDZ1,

meer zijn sportieve ambities dan

bij de selectie. Vanaf deze plaats

bedankt het bestuur Eric nogmaals

zijn spontaan ‘’ja woord’’ bij het

begin van het seizoen om de

hoofdtrainer te assisteren. En, Eric

Jan, natuurlijk veel succes bij de

jeugd.

Trainer 2de elftal.

Teammanager Michel Pluim en

grensrechter Leo Keuben willen

met de nieuwe trainers graag hun

werkzaamheden voortzetten. Voor

de vacature van trainer 2de elftal,

die door het vertrek van Eric

Arentsen is ontstaan, wordt naar-

stig naar een opvolger gezocht. In

eerste instantie worden de trainin-

gen door Max Spaay verzorgd. Op

dit moment is het nog niet bekend

of dit voor het 2de de definitieve

oplossing is.

Steef Brinkhoff, bestuurslid en

technisch coördinator herenselectie

Willem Meijer, vice-voorzitter,

cluster Technische Zaken

Antwoorden 
spelregelquiz

De juiste antwoorden zijn

1C, 2B, 3D, 4A en 5C
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Op zaterdag 21 januari werd het
jaarlijks terugkerende toernooi "De
Oliebollencup" gehouden. Dit toer-
nooi wordt georganiseerd voor de
pupillen van VDZ. Zeven F-teams,
negen E-teams en drie D-teams -
in totaal zo´n 150 kinderen- namen
er dit jaar aan deel. Van 9.45 tot
12.45 werd er gestreden om de
welbegeerde oliebollencup 2006.

De oliebollencup is een toernooi

waarbij elftalgenoten, bijvoorbeeld

van de F1, het het hele toernooi

tegen elkaar opnemen, maar ook

samenspelen. Elke wedstrijd wordt

gespeeld in een andere samenstel-

ling van de

teams. Er

wordt dus gerouleerd

binnen het elftal en de

uitslagen van de wedstrij-

den worden verzameld en

verwerkt. Aan het einde

van het toernooi wordt

bekeken welke speler de

meeste wedstrijden heeft

gewonnen in combinatie

met het aantal doelpun-

ten. Het leuke is dat het

niet uitmaakt of je nu in

de F7 of in de D3 zit. Je hebt

evenveel kans om de beker te win-

nen. Dit jaar was er een beker

voor de beste F-, de beste E- en

de beste D-pupil.

De dag startte om 8.30 met een

uitleg van het toernooi aan de lei-

ders en begeleiders van de teams.

Om 9.45 verzamelden alle deelne-

mers en begeleiding zich op het

veld. Het toernooi werd gespeeld

op de velden 6 en 7. In totaal

waren daarop negen

kleine velden

uitgezet. De speelveldjes werden

aan de teams bekend gemaakt en

na een korte warming-up, van

zowel de pupillen en begeleiding

als de organisatie, konden de eer-

ste wedstrijden beginnen. Het

toernooi verliep volgens schema en

er werd fel, maar zeker met veel

plezier, gestreden. In tegenstelling

tot vorig jaar ontbrak een echt

winters tafereel. Tja, een kwestie

van plannen. Volgend jaar dan

maar weer.

Een oliebollencup zonder oliebollen

is slechts een cup en daar doen die

jongens en meisjes het niet voor.

Dus had de organisatie 300

oliebollen besteld. Dat de olie-

OLIEBOLLENCUP 2006
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bollen sneller opgegeten waren

dan gebakken behoeft verder geen

verklaring. Ze waren weer heerlijk

dit jaar. 

Om 12.45 werden de laatste wed-

strijden afgefloten en de organisa-

tie kon gaan berekenen welke

pupillen de meeste wedstrijden

hadden gewonnen in combinatie

met het aantal doelpunten. In de

D-categorie bleken twee pupillen

evenveel punten te hebben

gehaald: Thijs Bouwman en Ilja

Leseman. Die strijd was dus nog

niet gestreden. Thijs en Ilja namen

strafschoppen om de winnaar te

bepalen. Het was uiteindelijk Thijs

Bouwman die wist te winnen met

3-1. Hij nam de beker voor de

beste D-pupil in ontvangst. Bij de

E-pupillen ging de oliebollencup

2006 naar Kay Rohn en bij de F-

pupillen was het Coen van Eden.

Namens de organisatie nogmaals

van harte gefeliciteerd met deze

mooie prestatie! 

Namens de organisatie gaat dank

uit naar de begeleiding van de

teams.

Jeugd Activiteiten Commissie

De winnaars op een rijtje, van links naar rechts: Coen van Eden, Kay
Rohn en Thijs Bouwman. 

Een groot aantal kinderen deed
mee aan de Oliebollencup. De
organisatie kan tevreden zijn.

De oliebollen waren na afloop
weer allemaal op!!!! (links)
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V D Z H O G E R O P
JP TAMMINGA WINTERCUP

Het eerste elftal van VDZ presteert boven verwachting tegen gerenommeerde tegenstanders in dit tour-

nooi. Het begon al met de wedstrijd op 11 januari tegen de beloften van AGOVV. Niet alleen werd

gewonnen met 2-1, ook de penaltyserie leverde een positief resultaat op:eveneens 2-1. De op hoog

niveau staande strijd tegen NEC 2 ging uiteindelijk met 0-2 naar de jonge profs van Nijmegen, maar zeker de

eerste helft bracht een gelijkopgaande strijd. Tegen de fysiek sterkere ploeg van OBW werd een nederlaag gele-

den van 3-0, zodat OBW voorlopig op de eerste plaats staat in het toernooi.  

Natuurlijk zullen eerste elftal spelers de toernooileiding er aan herinneren dat met de winst in de eerste wed-

strijd een vat bier verdiend is.

De volgende wedstrijden worden met spanning tegemoet gezien : 7 februari Babberich (uitslag bekend bij ver-

schijnen van De Volharder) en als kraker de match tegen de beloften van Vitesse op 15 februari. We hopen op

veel toeschouwers bij beide wedstrijden uit de eigen gelederen.

Leo van der Meer

D
è Zondagskrant A

rnhem
 d.d. 8 januari 2006



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

Onafhankelijk
advies op maat!

www.indora.nl

Geen tijd? Geen zin? Te druk?

www.werkuithanden.nl

Bel WerkUitHanden! Tel. 026-4721686
Voor particulier en bedrijf! Gemakkelijk, goed, goedkoop!
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V D Z H O G E R O P
S P O N S O R A V O N D

Op 13 december is door de spon-

sorcommissie VDZ Hogerop - in

samenwerking met hoofdsponsor

JP Tamminga - wederom een

sponsorbijeenkomst georganiseerd.

Locatie was het nieuwe bedrijfs-

pand van JP-T in Duiven. De spre-

ker van de avond was Edward Stu-

ring, trainer/coach van Vitesse. De

ruim opgekomen sponsors, VDZ

kaderleden, leiding en enkele spe-

lers van VDZ 1 werden door de

voorzitter van de sponsorcommissie

Evert van Amerongen welkom

geheten. Hij stelde zowel de

hoofdsponsor als de subsponsors 

Diabolo Total ICT Solutions
(VDZ 2) en Jongejan & Tjakkes
Accountants en Belastingadviseurs

(VDZ 3) voor. De nieuwe VDZ

Hogerop brochure, ontworpen en

gedrukt door JP Tamminga, werd

ten doop gehouden en tevens werd

aangekondigd dat in januari/febru-

ari 2006 voor de 1e keer het 

JP Tamminga Wintertoernooi
zal worden gehouden.

Vervolgens kreeg Edward Sturing

het woord; deze bleek een begena-

digd spreker hetgeen zeker ook te

maken had met het onderwerp n.l.

"TEAMBUILDING". Hij gaf een

gloedvolle presentatie, gelardeerd

met veel aansprekend praktijk

voorbeelden en legde regelmatig

de relatie met het bedrijfsleven.

Dat zijn verhaal zeer op prijs werd

gesteld toonde het klaterende

applaus dat zijn deel werd.

Uiteraard werd onze

gastheer Johan Paape

hartelijk bedankt; hij

kreeg hij een passend

cadeau aangeboden in

de vorm van een inge-

lijst shirt van VDZ 1

met JP-T logo (zie

foto). 

Ook luisteren maakt

hongerig; het

inmiddels opgediende

winterkost buffet met diverse

drankjes werd door de gasten erg

goed ontvangen. De ongedwongen

sfeer en uitstekende verzorging gaf

aanleiding tot goede gesprekken.

Voor de sponsorcommissie is weer

eens duidelijk geworden dat het

organiseren van dit soort informele

bijeenkomsten zeker zal worden

voortgezet om de onderlinge con-

tacten tussen onze trouwe spon-

sors te stimuleren.

HM

Aandachtige toehoorders voor
Edward Sturing (boven)

Een groot publiek luistert naar de
sprekers (rechts)

Gastheer Johan Paape van JP Tam-
minga ontvangt een VDZ shirt met
zijn logo (boven)

VDZ heeft er - aan de VDZ shawl
te zien - een prominente supporter
bij gekregen (links)



Pagina 44 Clubblad De Volharder

AVE Consultancy 

Arnhem 026-4451439

Avenance

Lijnden 020-8501210

Ben Albers Speciaalslagerij

Arnhem 026-4425596

Van Amerongen Aannemersbedrijf

Arnhem 026-4436644

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

Biermasz Apotheek 

Arnhem 026-4423618

Hotel Blanc / Cafe Noir 

Arnhem 026-4428072

Bochane Autobedrijf

Arnhem 026-3615228

Boerhof Accountants

Arnhem 026-3683140

Bos Interieur

Velp   026-3649910

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

JP Tamminga
Duiven 026-3696360

DIABOLO Total ICT Solutions
Arnhem 026-3700082 

Jongejan & Tjakkes
Accountants en Belastingadviseurs

Arnhem   026-4460444
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Leden van verdienste en
Erelid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1

januari jl. zijn Greet Brinkhoff en

Marcel Broecks benoemd tot lid

van verdienste en is Steef Brink-

hoff benoemd tot erelid. Het

bestuur wil Greet, Marcel en Steef

hierbij nogmaals hartelijk bedan-

ken voor hun jarenlange inzet en

hen feliciteren met deze benoe-

ming. Wij hopen dat Greet, Marcel

en Steef nog vele jaren actief zijn

voor onze vereniging. Elders leest

u meer over deze bijzondere VDZ-

leden en over de procedure die

wordt gehanteerd bij deze bijzon-

dere benoemingen.

Communicatie via clusterin-
deling
VDZ kent sinds kort een nieuwe

bestuursstructuur, ook wel "cluster-

indeling" genoemd. Op de laatste

pagina van dit clubblad staan de

belangrijkste clusters met contact-

personen. Om misverstanden te

voorkomen en de onderlinge com-

municatie zo soepel mogelijk te

laten verlopen, is het belangrijk

dat u bij vragen of problemen

direct de juiste mensen aan-

spreekt. Krijgt u zelf vragen over

onderwerpen waarvoor u niet

direct verantwoordelijk bent, stuur

dan de vragensteller vriendelijk

maar beslist door naar de juiste

contactpersoon. Op onze website

(www.vdz-arnhem.nl, rubriek Alge-

meen, Reglementen) kunt de nieu-

we bestuursstructuur en medewer-

kerorganisatie raadplegen.

Boeteregeling
Het komt regelmatig voor dat een

speler of elftal een geldboete van

de KNVB krijgt opgelegd. Bijvoor-

beeld na een gele of rode kaart of

na het niet verschijnen bij een

wedstrijd. Het bestuur wil iedereen

er nogmaals opwijzen dat geldboe-

tes altijd voor rekening komen van

de speler of het team zelf,

zoals ook vermeld staat in

ons huishoudelijk regle-

ment. Speler of  team

moeten de geldboetes die

men van de KNVB krijgt

opgelegd dan ook zelf beta-

len. Doet men dit niet of

niet tijdig dan treft de KNVB nor-

maal gesproken een sanctie, zoals

het opleggen van een speelverbod.

Daarom het verzoek om boetes zo

snel mogelijk te betalen.  

Beleidsplan
Het bestuur gaat de komende

maanden samen met diverse com-

missies een nieuw beleidsplan

opstellen. Dit beleidsplan moet de

koers van VDZ voor de komende

jaren uitstippelen. Hiervoor vinden

tot aan de zomer diverse gesprek-

ken plaats met de Jeugdcommissie,

Herenselectie, Dames, Lagere elf-

tallen, VDZ-Hogerop en een groep

van betrokken (ex-)VDZ-leden.

Doel van deze gesprekken is om

gezamenlijk vast te stellen wat wij

als vereniging in de nabije toe-

komst willen bereiken en hoe wij

dit gezamenlijk gaan aanpakken.

Het bestuur wil het beleidsplan tij-

dens de zomerstop afronden zodat

wij u bij de start van het nieuwe

seizoen meer daarover kunnen ver-

tellen.      

Spelerspas
KNVB heeft op 30 januari jl. een

voorlichtingsavond gehouden over

de invoering van de spelerspas.

VDZ was

ook bij deze

avond present. Verder staat op

onze website (www.vdz-arnhem.nl,

rubriek Algemeen, Spelerspas)

alvast enige algemene informatie.

Binnenkort hoort en leest u meer

over de invoering van de spelers-

pas bij VDZ (zie elders in deze Vol-

harder, red.), ondermeer op onze

website.

Ledenadministratie online
VDZ gaat binnenkort het Sportlink-

systeem gebruiken. Dit systeem

wordt ondersteund door de KNVB.

VDZ krijgt hiermee een online

ledenadministratie dat direct vanaf

internet toegankelijk is. Uiteraard

alleen voor VDZ-kaderleden die

daarvoor geautoriseerd zijn. Er is

een kleine werkgroep ingesteld

bestaande uit Erwin Brakenhoff,

Johan Singendonk, Rob Brinkhoff

en Sjors van Leeuwen. De werk-

groep houdt zich bezig met de

invoering van dit nieuwe systeem.

Als lid of kaderlid merkt u hier

voorlopig niets van. Het nieuwe

systeem heeft vooral grote voorde-

len voor de ledenadministratie.

Daarna kan Sportlink gebruikt wor-

VAN DE BESTUURSTAFEL



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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AGENDA
KaartavondenBestuursvergaderingen

Algemeen
do. 26 januari 2006 20.00 u. 

do. 23 februari 2006 20.00 u. 

do. 23 maart 2006 20.00 u. 

do. 27 april 2006 20.00 u. 

do. 18 mei 2006 20.00 u.

Dinsdag 31 januari 2006

Dinsdag 7 maart 2006

Dinsdag 4 april 2006

Dinsdag 25 april 2006

Dinsdag 30 mei 2006

18 maart 2006 VDZ Tennistoernooi

9-10-11 juni 2006 Afsluitweekend

11 juni 2006 Sluiting clubhuis, kantine, kleedkamers 

en velden

19 augustus 2006  Reunie VDZ (i.c.m. 80 jarig bestaan)

den om de interne communicatie

tussen bijvoorbeeld elftalleiders,

trainers en spelers te vergemakke-

lijken.

Trainerswissel eerste elftal
Eric Arentsen en Armand Rood

nemen tot einde van dit seizoen de

taken over van de vertrokken trai-

ner Fethi Ozerdogan. Het bestuur

is erg blij met hun medewerking en

wenst ze alle succes in de strijd op

klassenbehoud. Elders in de Vol-

harder wordt verslag gedaan van

deze  trainerswissel.      

Afsluiting seizoen
In het weekend van 9, 10 en 11

juni wordt het seizoen 2005/2006

afgesloten met verschillende festi-

viteiten. Zo is er op vrijdagmiddag

9 juni een jeugd-ouder toernooi.

Op zaterdagavond 10 juni is er een

gecombineerde feestavond voor

kaderleden en herenselectie. Zon-

dag 11 juni tenslotte vindt het tra-

ditionele mini-toernooi plaats.

Reserveer deze data alvast in uw

agenda! Voor de verstokte voetbal-

kijkers is er een groot TV-scherm

aanwezig zodat men niets hoeft te

missen van de WK Voetbal.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur



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



 

 

 



 

 

 



o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management




