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VAN DE VOORZITTER

De afgelopen maanden is er

nu natuurlijk weer veel te

weinig gevoetbald door

afgelastingen. Wellicht zou het

voetbal een voorbeeld moeten

nemen aan het hockey wat een

veel langere winterstop kent. Dit

ondanks het feit dat zij over veel

meer kunstgrasvelden beschikken.

Bestuurlijk zijn we zeer actief.

Sjors van Leeuwen geeft in zijn

""rubriek van de bestuurstafel""

een nauwgezet verslag wat er

momenteel allemaal speelt. Ik zal

daar om dubbele informatie te ver-

mijden niet bij stil staan.

Het eerste
Ons eerste elftal maakt momenteel

een moeilijke tijd door. Het doel-

punten maken lukt onvoldoende en

soms is de scherpte weg waardoor

we de tegenstander nog teveel

kansen geven. Soms maak je dat

mee, wat dat betreft is voetbal

synoniem aan het gewone leven.

Je moet je door deze fase heen

worstelen en er komt vast weer

een periode dat het beter gaat.

Belangrijk is om met opgeheven

hoofd het voetbalveld te betreden

ook al worden we nu gezien als

degradatiekandidaat. "Succes uit-

stralen is succes ontmoeten" is een

oneliner die ieder zich eigen mag

maken! 

Sportiviteit
Op voetbalgebied vindt langzamer-

hand een kentering plaats qua

gedrag. Vroeger vonden we het

staken van wedstrijden en rode

kaarten heel gewoon. Nu zie je dat

deze cultuur, die er langzamerhand

ingeslopen is,  als zeer ongewenst

wordt beschouwd door alle Arn-

hemse voetbalbesturen. Twee jaar

geleden werd al het sportiviteitcon-

venant getekend. Afgelopen week

is er overeenkomst bereikt over het

aanleggen van een ""zwarte lijst"".

Op deze lijst komen de namen van

mensen die bij een club geroyeerd

worden wegens wangedrag op het

veld, of als supporter. Hierdoor

wordt voorkomen dat mensen na

een royement vrolijk hun wange-

drag bij een andere club kunnen

voortzetten. Een positieve ontwik-

keling die voortkomt uit het voet-

bal zelf en niet is opgedrongen

door overheid of iets dergelijks.

Verantwoordelijkheid
Zorgwekkend is toch de bemensing

van de kantine diensten en hoe er

met de coördinatoren daarvan

wordt omgegaan. Laat ieder zich

realiseren dat dit tot de kerntaken

van een voetbalvereniging

behoort. Voor een zo grote vereni-

ging als de onze is het beroep wat

er gedaan wordt op leden zeer

gering. Pak gewoon je verantwoor-

delijkheid als lid als je aan de

beurt bent en maak er een gezelli-

ge dienst (voor jezelf en de leden)

van!!   

John Holtackers

MARCEL BROECKS

ALTIJD MET

VOETBAL BEZIG

Elke woensdagmiddag is hij te

vinden op het trainingsveld. Weer

of geen weer. Steeds weer bezig

met die ‘’piemen’’, zoals hij zijn

pupillen zelf noemt. Gek van

voetbal en dan de kunst verstaan

dat op zijn leergierige pupillen

over te brengen. Geweldig.

Op zulke vrijwilligers zijn wij heel

erg trots. Marcel, wij hopen je

nog heel lang op het veld te

mogen zien werken.



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
Eindelijk lente!
Het heeft dit jaar heel lang

geduurd maar nu is het dan toch

eindelijk zover: het is lente! Van -9

graden 's nachts tot 15 graden

overdag, en dat binnen een

week. Dit betekent niet

alleen dat de mensen in

het algemeen een stuk

vrolijker zijn, ook voor

het voetbal bij VDZ is dit goed

nieuws. Na alle afgelastingen

van de laatste tijd konden

sommige VDZ'ers de graskrie-

bels niet meer aan en werd het

hoog tijd om weer eens te gaan

voetballen om alle energie eruit

te gooien. Zo zijn er sinds een

paar weken weer wat wedstrij-

den gespeeld die de moeite

waard zijn om in dit nummer

van de Volharder te verslaan.

Zoals u wellicht gemerkt hebt, zijn

we druk bezig om de Volharder

mooier en steeds beter te maken.

Wij willen bijvoorbeeld nog iets

meer voor jeugd in het blad heb-

ben, zoals een leuke kinderpagina

met spelletjes, puzzels en eventu-

eel een kleurplaat. Heeft u zin en

tijd om deze te maken of kent u

iemand die dit heel goed kan, dan

kunt u contact met ons opnemen

via het emailadres dat in de colo-

fon staat.

Artikelen
Aangezien zoals eerder al geschre-

ven staat, het weer niet echt mee-

hielp zijn er weinig voetbalactivitei-

ten geweest. Toch kunt u in deze

editie van de Volharder genoeg

leuke artikelen lezen. Er is onder

andere een mooi verslag van de JP

Tamminga Wintercup geschreven.

Dit laatste westrijd van dit toernooi

tegen Jong Vitesse werd op don-

derdagavond 23 maart gehouden. 

Naast een verslag van een wedstijd

van de dames die uitstekend draai-

en na de winterstop, is er tevens

een verslag van het VDZ ten-

nistoernooi dat is gehouden op 18

maart.

Door de KNVB zijn er enkele offici-

ële mededelingen gedaan over het

pupillenvoetbal en dat kunt u ver-

derop in deze editie van de Volhar-

der vinden, evenals een leuk ver-

haal over de VDZ jeugd die een

ontmoeting hebben gehad met

Kalou.

Er is een nieuwe trainer gekozen

voor het eerste elftal en dat is

Mark Geutjes geworden. Zijn vader

was ooit ook een aantal jaren trai-

ner/coach  van VDZ 1. Het lijkt de

redactie leuk om in één van de vol-

gende nummers een uitgebreid

dubbelinterview te houden met de

familie Geutjes. Meer informatie

over de aanstelling staat in een

artikel in deze Volharder alsmede

een stuk uit de Gelderlander.

Er zijn deze keer drie pupillen van

de week en dat zijn achtereen-

volgens Maarten Holtus, Sammy

Smaak en Mischa van der

Ven. Zij vertellen zelf uitge-

breid over hun hobby's, favo-

riete voetballers en voetbal-

clubs in deze Volharder.

De jeugd is verder goed ver-

tegenwoordigd in dit nummer. De

A1, A2 en B1 maakten verslagen

van hun wedstrijden en ook de

jongere leden van VDZ, de E7 en

de F7 laten wat van zich horen.

Aan een ander leuk initiatief bij

VDZ besteedt deze Volharder

ook aandacht. Er wordt een

oproep gedaan om de  ‘De vrijwilli-

ger van het Jaar’ te kiezen. Ieder-

een kent wel een aantal van deze

onvermoeibare mensen die ervoor

zorgen dat de club blijft draaien.

Ken jij iemand die in aanmerking

komt voor de titel, schroom dan

niet en meldt diegene aan bij het

bestuur.

Tenslotte is er nog een interview

gemaakt door Albert van Daalen

met Max Spaaij, speler van VDZ 7

en trainer van VDZ. Hij vertelt zijn

verhaal over VDZ en voetbal in het

algemeen. 

Dit artikel en alle andere nog niet

genoemde verhalen zorgen ervoor

dat er ook deze keer weer genoeg

te lezen valt in het clubblad.

Veel leesplezier toegewenst en

geniet van het aankomende lente-

seizoen!

Namens de redactie

Jessica van den Adel

Rudi Borkus
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Wie kent Max Spaaij niet,

als jonge jongen bij VDZ

begonnen omdat het op

de  Onze Lieve Vrouwenschool nor-

maal was dat je ging voetballen bij

de club van Frater Andreas. Na de

hele jeugdopleiding bij VDZ te heb-

ben doorlopen ging Max op zijn

19e zijn geluk bij SML proberen.

(iedereen maakt wel eens een

fout). Na een aantal jaren SML

ging Max na ESA hier speelde hij

nog 5 jaar waarvan af en toe in

het eerste op het hoogste ama-

teurniveau in Nederland. Toen was

de tijd rijp om terug te keren bij

VDZ omdat zijn zoon inmiddels bij

VDZ voetbalde en hijzelf trainer

van de  E1 was. Hij ging spelen in

VDZ-zaterdag 1 inmiddels beter

bekend als VDZ 7. Nadat Max vorig

seizoen afscheid had genomen van

VDZ 7 heeft hij door te weinig spe-

lers de meeste wedstrijden weer

meegedaan. Aan het einde van dit

seizoen is het dan toch echt afge-

lopen. Hij wil dan zolang het

lichaam het toelaat rustig gaan

afbouwen in VDZ 9, dit alles als hij

toelatingstest voor het 9e met

goed gevolg weet af te leggen. 

Max heeft vele functies bekleed

binnen  VDZ, zo is hij jeugdtrainer,

jeugdcoördinator, trainer van het

2e  geweest. Inmiddels is hij vanaf

de winterstop weer trainer van het

2e om te proberen handhaving te

behalen met de huidige spelers-

groep, dit zal nog een hele klus

worden omdat het elke week maar

weer afwachten is welke en hoe-

veel spelers hij tot zijn beschikking

heeft, dit gaat zelfs zover dat

recentelijk een toeschouwer zijn

comeback in het 2e elftal maakte.

Max is dan ook een beetje teleur-

gesteld in de mentaliteit van de

huidige generatie voetballers die

om het minste of geringste zich

afmelden voor trainingen en wed-

strijden. Hij kan dan ook prachtige

verhalen vertellen hoe hij nog op

48 jarige leeftijd het 2e wist te

behoeden voor degradatie. Max

heeft echter wel in de gaten dat

dit niet alleen  een probleem bij

VDZ is maar dat je dit overal in de

maatschappij tegen komt. Naast

het trainer zijn, draait Max op vrij-

dagavond regelmatig een bardienst

en organiseert hij samen met Hans

Egging het succesvolle VDZ-familie-

toernooi. Naast VDZ doet Max ook

graag

tennissen

en skieën, gaat hij

graag naar Vitesse en

heeft hij belangstelling voor

archeologie, Griekse oudheid en

geschiedenis in het algemeen. Dat

van geschiedenis dat weet ieder-

een binnen VDZ wel, hoeveel ver-

halen van zijn successen van vroe-

ger heeft hij al niet aan een ieder

menigmaal verteld.

Hij vind het jammer dat Vitesse op

het ogenblik onder zijn kunnen

speelt en denkt dat met de huidige

spelersgroep een 6e plaats moge-

lijk moet zijn. Met een paar gerich-

te aankopen verwacht hij dat

Vitesse volgend jaar stabieler zal

zijn en de prestaties dus ook beter.

Volgend jaar is het de bedoeling

dat Max geen trainer meer is tenzij

er iets op zijn pad komt dat een

geweldige uitdaging zou zijn. Max

vindt Arnhem een heerlijke stad

om te wonen, hij vindt het alleen

jammer dat het nu één grote

bouwput is en hoopt dan ook dat

snel klaar is en dat het dan een

verbetering is geworden. Op de

vraag of hij als een trainer een

voorkeur heeft voor een bepaald

systeem, geeft Max als antwoord

dat hij in de jeugd altijd 4-3-3

speelde maar tegenwoordig afhan-

kelijk van het spelersmateriaal

regelmatig 4-4-2 speelt, dit

systeem biedt vele mogelijkheden

als de spelers dit goed weten in te

vullen. Als laatste geeft Max aan

dat hij het prima naar zijn zin

heeft bij VDZ, wat hij vooral erg

jammer vind is dat zijn lichaam

niet meer doet wat zijn hoofd wil.

MAX SPAAIJ I N D E S P O T L I G H T S

Max tapt net zo makkelijk een
biertje als dat hij een balletje
bij de tweede paal binnenkopt.
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Mischa van der Ven
Ik ben leeftijd 11 jaar oud en speel in

de D2 als voorstopper. Ik was pupil van de
week bij de wedstrijd: VDZ1 - Leones 1, op zondag 19

maart 2006, de uitslag was uitslag 0-4.  
Hoe lang speel je al bij VDZ? 5 jaar. 

Waarom koos je voor VDZ? Ik had van een vriendje
gehoord dat de club leuk was. 

Op welke positie speel je het liefst? In ieder geval
achterin, maakt niet uit waar. 
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Eeeeh kweenie, ik vind iedereen wel goed!!! 
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Huntelaar
van Ajax omdat ie veel scoort. 
Wat is je favoriete club? VDZ natuurlijk en Ajax. 
Heb je nog andere hobby's? Buiten spelen of lezen. 
Wat wil je later worden? Voetballer of piloot 
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

Ongeveer één  keer per jaar scoren. 
Wat was je beste wedstrijd of actie? Dat weet ik nie, ik

speel veel goeie wedstrijden. 
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of

jezelf? Ja, dat ik VDZ een erg sportieve
en toffe club vind!!!! 

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

Ik ben 8  jaar oud en speel in F7 als
middenvelder. Ik was pupil van de week bij de

wedstrijd: VDZ1 - Leones op zondag 19 maart 2006.
De uitslag was 0-4

Hoe lang speel je al bij VDZ? Half jaartje ongeveer
Waarom koos je voor VDZ? Lekker dichtbij en een

leuke club!
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Ale, omdat hij hard rende
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Van der
Vaart, omdat hij met een omhaal scoorde.
Wat is je favoriete club? VDZ en dan Ajax
Heb je nog andere hobby's? Pianospelen en kaarten
Wat wil je later worden? Profvoetballer 
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? Slaap-
mutsentoernooi en Pupil van de Week
Wat was je beste wedstrijd of actie? Tegen Otterlo F3, met

15-0 gewonnen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of jezelf?

Ik vond het jammer dat VDZ1 van Leones had ver-
loren. Ik vond het wel een mooie wedstrijd.

Verder verheug ik me er altijd op
om te gaan voetballen!



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026 - 3883274

Henriette Freezerstraat 5
6836 RP Arnhem
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P U P I L V A N D E W E E K
Maarten Holtus

Ik ben 11  jaar oud en speel in E2 als
keeper. Ik was pupil van de week bij de wed-

strijd: VDZ1 - SML op zondag 19 februari  de uitslag
was 0-2 .  

Hoe lang speel je al bij VDZ? 6 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Want het was dichtbij

Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Keeper Tom Witjes (anders wil hij me niet meer trainen)
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Jevric
Wat is je favoriete club? Vitesse / VDZ
Heb je nog andere hobby's? Zwemmen
Wat wil je later worden? Masseur 
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Slaapmutsentoernooi 

Wat was je beste wedstrijd of actie? Toernooi bij  DVOV, we
wonnen de beker

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vond het heel leuk om pupil van de week  te zijn.

VDZ B1 heeft na de winterstop

wisselvallige resultaten laten zien.

Gewonnen werd er van DVV, Eer-

beekse Boys en Erica 76. Er werd

echter ook verloren en wel van

Westervoort en AVW'66. De trainer

zal dan ook een verzoek doen om

in het vervolg niet meer te worden

ingedeeld bij ploegen uit Wester-

voort, omdat deze ploegen elk jaar

weer veel punten kosten in de

strijd om het kampioenschap. 

Nu het kampioenschap niet meer in

zicht is zal het B1 er alles aan

doen om de derde plaats in de

competitie te bemachtigen iets wat

zeker moet lukken gezien het

resterende pro-

gramma.

Daarnaast zal

VDZ B1 er

alles aan doen

om de beker te

winnen.

In de beker zijn we inmiddels

doorgedrongen tot de

kwartfinale, hierin

wacht op 5 april de

thuiswedstrijd tegen

Dodewaard B1.

Dit is een wed-

strijd die normaal gesproken moet

worden gewonnen, zodat de halve

finale binnen bereik ligt.

VDZ B1 WISSELVALLIG NA DE WINTERSTOP
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EEN WINTERSTOP VOOR VDZ A2 WAARAAN

GEEN EINDE LEEK TE KOMEN
Ik hoor u al zeggen tijden niets
gehoord over de A2 in de Volhar-
der. Hopelijk kunnen we dat vanaf
deze editie weer goedmaken. 
Koning Winter heeft nadrukkelijk

zijn invloed uitgeoefend op het

hele competitie-programma, en dus

ook voor onze VDZ-elftallen. Maar

voor VDZ A2 had deze situatie wel

erg drastische gevolgen.  Zaterdag

12 november 2005, in de tijd dat

Sinterklaas nog niet eens voet aan

wal had gezet in Nederland, speel-

de het A2 zijn laatste competitie-

wedstrijd (2-2) tegen SKV Wage-

ningen A2. 

De weken daarna was het A2-elftal

2 weekenden achtereen vrij omdat

de tegenstanders in de poule

waren teruggetrokken. Voor deze

weekenden werden  vriendschap-

pelijke wedstrijden gepland. In die

periode kon gelukkig nog 1 wed-

strijd worden gespeeld op 19

november tegen de A1 van Vitesse

1892. Daarna werd het winter en

bleef het winter……. en bleef het

vriezen en dooien.  

Pas op zaterdag 25 maart 2006,

bijna 4½ maand later kon het A2

weer aantreden voor een competi-

tiewedstrijd tegen Spero A2. 

Zie dan als trainer in de tussentijd

maar eens je spelersgroep enthou-

siast en gretig te houden. Zeker als

ook de ene na de andere inhaal-

wedstrijd werd afgelast. Zelfs hele

competitierondes vlogen eruit in

februari en begin maart. Ook enke-

le na veel belwerk geplande oefen-

wedstrijden (met dank aan het fan-

tastische regelwerk van Roel van

der Leij) moesten ook worden

afgelast door de onbespeelbaar-

heid van de velden. 

Desondanks lukte het ons tussen-

door nog 3 wedstrijden te spelen

tegen RKHVV (1-4), VVO (2-2) met

goed spel van 3 B2 spelers en een

scorende Thijs Löwenthal. Op 18

maart werd in en tegen  Doetin-

chem  gespeeld tegen het A2 van

vv Doetinchem (3-5). In deze wed-

strijd scoorde Nicky Brouwer 5

keer, waarvan een zuivere hattrick.

Wel gewonnen dus, maar de kan-

sen verzilveren was een probleem.

Veertien (14) opgelegde kansen

alleen al in de tweede helft in

Doetinchem en dan 4 keer scoren

is aan de matige kant. Deze oefen-

wedstrijden waren wel zeer nuttig

en ook konden wat spelers uitge-

probeerd worden op andere posi-

ties.  

Alle afgelastingen betekenen wel

een drukke periode de komende

weken, 9 wedstrijden in 6 weken,

we kunnen lekker volop aan de

bak! Eldenia A3 lijkt te sterk in

onze poule, maar de tweede plaats

in onze poule moet ons streven

zijn waarvoor we gaan. 

Speler van het jaar klassement

1 Vanja Saric 57

2 Daan Lentferink 56

3 Chris Vaughan 53

4 Max Veldkamp 50

5 Bart Biermasz 43

VDZ A2 voor sfeer- en bloemenboetiek Alteveer
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Evenals vorig seizoen geeft bij elke

vriendschappelijke- of competitie-

wedstrijd de begeleiding van VDZ

A2 Man of the Match punten (1

t/m 5) aan de spelers. 

Opgeteld over het hele seizoen

geeft dat vervolgens een stand

voor speler van het jaar. Deze spe-

ler ontvangt dan een leuke attentie

bij de seizoensafsluiting.  Afge-

lopen seizoen was Michiel Hulshof

A2-speler van het jaar. Dit jaar is

de strijd zo mogelijk nog spannen-

der dan vorig seizoen. Op de vori-

ge bladzijde zie je  de kop van de

ranglijst (stand t/m 25 maart

2006).

Ralph Decker

het om gaat als ze moeten aan-

vallen of verdedigen. Ze leren

daarbinnen de juiste keuzes te

maken en de juiste voetbalhande-

ling uit te voeren. Het is aan ons

om hen daarbij te helpen. Om

deze reden vereenvoudigen we

dus de moeilijke wedstrijdvorm 11

tegen 11 tot 7 tegen 7, en spelen

we op een kleiner veld. Aanpas-

singen ten behoeve van die E-

pupil. Aanpassingen om een situa-

tie te creëren waarin ze de tijd en

ruimte krijgen om het te leren.

In het belang van onze jeugdspe-

lers hopen wij dat de clubs hun

kader wil laten inzien dat het 7

tegen 7 toch echt wel wenselijk is

binnen het E- en F-pupillenvoet-

bal. 

"Mag het ietsje meer zijn?"  "Het

is beter van niet." 

Bron: Officiële Mededelingen

district Oost editie Pupillen

nr. 13 dd 9 februari 2006.

F-pupillen moeten immers stap

voor stap wennen aan het voetbal-

spel, het kluitjesvoetbal ontgroeien.

Ze moeten om hun voetbalkwalitei-

ten te ontwikkelen veel aan de bal

komen. Dit is voor hen al moeilijk

genoeg. Waarom maken we dit dan

nog moeilijker door 8 tegen 8,  9

tegen 9, of zelfs met zijn tienen te

gaan voetballen? Kinderen worden

op die manier steeds minder in het

spel betrokken, het aantal balcon-

tacten wordt zodoende geminimali-

seerd. Je ziet er zelfs die bloemet-

jes gaan plukken omdat ze toch

géén bal krijgen. Dit levert zeker

géén positieve bijdrage aan hun

ontwikkeling als voetballer. Met

doorlopend op tijd doorwisselen

komen de wissels meer aan bod,

dan als je ze als 9de of 10de spe-

ler laat voetballen.

De E-pupillen zijn al meer in staat

om samen te spelen, ze krijgen

langzaam maar zeker door waar

Vanaf de D-pupillen wordt er met

elftallen gespeeld. Niemand die er

over peinst om 12 tegen 12 te

gaan spelen omdat beide teams

een wisselspeler hebben, laat

staan dat we 14 tegen 14 gaan

spelen omdat beide teams 3

wisselspelers hebben. Dit gebeurt

gewoonweg niet.

Bij de E- en F-pupillen spelen we

volgens de regels met 7 tegen 7.

Waarom zondigen vele clubs hier

wel tegen de regels? Waarom

gaat men hier wel 9 tegen 9 spe-

len omdat men 2 wissels heeft?

Van diverse clubkaderleden krij-

gen wij deze vraag voorgelegd.

Zij begrijpen niet waarom ze

zoveel weerstad ontvangen als zij

(volgens de regels) 7 tegen 7 wil-

len spelen. Beseffen die clubs dan

niet dat er heel bewust is geko-

zen voor zeventallen en niet voor

elftallen?

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNBV

AANTAL SPELERS IN HET PUPILLENVOETBAL

Toelichting:
Mocht u als leider of ouder van een E- of F-pupillenteam meer dan 7 spelers willen laten spelen (omdat beide

partijen  meer dan 7 spelers hebben) en de tegenstander wil hieraan niet meewerken dan weet u nu waar

deze weigering mogelijk vandaan komt. Begrip tonen voor dit standpunt dat lijkt mij het beste, zeker ook voor

de sfeer waarin de wedstrijd gespeeld zal gaan worden. Doe gewoon verstandig, vanaf heden geen voorstellen

meer in die richting.

Roel van der Leij,

wedstrijdsecretaris
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Alle nieuwe toppers van VDZ, dé
beloftes, dé toekomst, werden
bij elkaar in één elftal gezet.
Dat beloofde een prachtig sei-
zoen te worden voor spelers en
publiek. 

Op het oliebollentoernooi
was de vuurdoop voor de
jonge spelertjes van F7.

Al snel bleek het elftal goed in
evenwicht te zijn, want alle wed-
strijden eindigden in een gelijke
stand. Mooi voor het team, jam-
mer voor de toernooiwinst, want
op die manier zou de oliebollen-
kampioen natuurlijk nooit uit F7
kunnen komen. 

Na een lange, lange, lange laaaaa-
aaaaaange winterstop (de jongens
hadden de smaak te pakken
gekregen en wilden meer… elke
woensdag na het trainen werd me
gevraagd waneer nou eens EIN-
DELIJK een wedstrijd gespeeld
moest worden…) en wat afge-
lastingen stond dan eindelijk de

eerste wedstrijd op het pro-
gramma! 
Op 11 maart welteverstaan, uit
tegen de (altijd lastige) geel-
zwarte jongens van Redichem F2.

Eerst leek het nog afgelast te
zijn, (even bellen naar de kantine
van Redichem) maar gelukkig ble-
ken kinderen (half 5 's nachts,
tas in de aanslag, haren in de
scheiding) en ouders (uurtje of
8) niet voor niets zo vroeg opge-
staan te zijn. 

Het begin van de wedstrijd was
een beetje onwennig (wie MOEST
er keeper zijn … ai… eerst loten
en daarna tranen…) werd er afge-
trapt. Dat was even wennen!
Binnen de kortste keren stonden
we met 2-0 achter. (wederom
tranen…) Gelukkig kwam toen te
Ware Voelbal Aard naar boven en
na een korte reorganisatie (Chiel
en Sammie verdediging, Cas in de
spits, de Rest (Roman, Robin,
Nicolas, Jorian en Daan er tus-
senin) kwam er eindelijk wat
schot in de zaak. De aanmoedi-

F7 - HARD OP WEG NAAR DE TOP

Boven v.l.n.r.: Jorian Hutten, Sammie Smaak, Chiel Maat, Robin 
Onder v.l.n.r.: Cas Geurtzen, Daan Hutten, Nicolas Bernard, Roman
Venema 

UITSLAGEN KAARTAVONDEN
Uitslag 23 februari
Jokeren
1. Mieke v.d. Mee 67 punten

2. Mirjam Rutten   67 punten

Klaverjassen
1. John Vleeming  5.558 punten

2. Wil van Daalen   5.502 punten

3. Vert van Daalen   5.165 punten

Uitslag 23 maart
Jokeren
1. Greet Brinkhoff   56 punten

2. Henny Singendonk   57 punten

Klaverjassen
1. Jorg de Lange   6.403 punten

2. Ad v.d.Bos   5.707 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda
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VI-PROFCOACH

gingen van het massaal toege-
stroomde oudervolk/publiek was
daar ook zeker credit aan. We
werden sterker en dat
resulteerde al snel
in een doorbraak
van Cas, die de
aansluiter (2-1)
in de touwen
knalde. 

Nieuwe moed, nieu-
we kansen. Redichem
werd in de verdediging
gedwongen en uit een scrimmage
kwam de bal voor de slof van
Robin (nu even geen keeper, maar
hangende spits) die de lederen
kogel in het doel jaagde. 2-2!!!
Feestje! Want het zag er naar
uit dat we door zouden gaan en
misschien zaten er toch wel drie
punten voor ons in. Een spannen-
de eindstrijd ontvouwde zich in
de laatste minuten. Kleine kans-
jes over en weer, uitbraken, maar
de verdedigingen van beide teams
hielden stand!
Door een (púúr geluk…) treffer
van Redichem (3-2), net voor
tijd, werden de eerste punten F7
toch nog ontnomen… Helaas,
maarrrrrrrrrrr er werd steeds
beter gevoetbald, dus dat
beloofde veel voor de volgende
wedstrijd!

En die stond op zaterdag de 18e
op het programma. Thuis om 10
uur tegen de jongens (en meis-
je!!) van Otterlo. We kregen
mooie nieuwe tenues met echte
keepershandschoenen, waterzak
én aanvoerdersband. Onze aan-
voerder van de wedstrijd werd
Roman. Vol trots liet hij de band
aan iedereen zien.

Nu gingen we wel meteen goed
uit de startblokken. Binnen de

Dit jaar was er voor de eerste maal de mogelijkheid om via een 

speciale VDZ-subleague mee te doen aan de VI-profcoach, ongeveer

25 VDZ-ers hebben meegedaan, nu het einde van de competitie in de

Eredivisie nadert komt ook onze league tot een spannende ontknoping.

Volgend jaar is het de bedoeling om weer op dezelfde wijze mee te 

spelen als het zover is zal dit weer op diverse manieren bekend worden

gemaakt (via de VDZ-website, aanplakbiljetten in kantine).

Heb je dit jaar niet meegedaan en wil je volgend jaar wel meedoen stuur

dan even een mailtje naar albertvandaalen@msn.com dan zal ik je tijdig

inlichten.

De stand na de wedstrijden van 26 maart is als volgt, op het moment dat

de Volharder verschijnt kan de stand dus weer veranderd zijn.

1. Thomas Theunissen (RaBaggio)      711,5 

2. Ralph Decker (VDZ A2-kampioenen) 642,7

3. Mark Bosma (FC Bossie United) 634,2

4. Robin van de Beek (Theopakumterug) 625,8

5. Albert van Daalen (Arnhem Globetrotters) 622,6

6. Maarten Holtackers (Masters of the Gamee) 621,6

7. Max Spaaij (Nr. 13 op 1) 621,5

8. Simon Rutten (Arsenaltjes9) 619,8

9. Jeroen Westen (Jeruzame FC) 610,9

10. Thom Veldkamp (Thomteam) 610,1

kortste keren vlogen de ballen
om de oren van de Otterlose
doelman. Robin, Cas (de topscoor-

der tot dusver) en Roman
hadden al snel het net

gevonden. Jorian en
Daan liepen de lon-
gen uit hun lijf en
gaven een aantal
prima assists. 

Eigenlijk waren deze
mannetjes geen partij

voor ons. Zelfs toen het 5-0
stond en Otterlo beide reserve-
spelertjes ook opstelde, was er
geen vuiltje aan de lucht. In de
eerste helft stond Sammie een-
zaam en alleen in het doel als

onze keeper en in de tweede
helft Daan. Zij hebben niets te
doen gehad. 

Ook Chiel was goed op dreef, hij
knalde een paar ballen in het
doel. Ook Nicolas was een paar
keer erg dicht bij een doelpunt.
De einduitslag was dan ook in de
dubbele cijfers, een afgetekende
15-0!!! 
Na de wedstrijd met de penalty-
's zagen we nog een prachtig
genomen strafschop van Nicolas
in de touwen verdwijnen.
Ik ben benieuwd hoe dat verder
gaat met de jongens van F7…

Edwin van der Putten
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Op zaterdag 18 maart werd

weer het jaarlijkse VDZ

Tennistoernooi georgani-

seerd op tennispark Molenbeke.

Het toernooi wat inmiddels een

traditie is geworden was met 64

spelers geheel volgeboekt er

moesten zelfs enkele spelers

teleurgesteld worden. Helaas voor

toernooidirecteur Nico Valen had

hij te kampen met dezelfde proble-

men als Richard Krajicek de toer-

nooidirecteur van het ABN-AMRO

tennistoernooi in Rotterdam, op

het laatste moment kwamen er

enkele spelers niet opda-

gen.

Nadat de

inschrijving en

betaling had

plaatsgevonden

begonnen om 20.00 uur

de eerste wedstrijden. Iedereen

was ingedeeld in een poule van 8

spelers en speelde 4 dubbels. Om

24.00 was het wedstrijdgedeelte

afgelopen, ook dit jaar bleek weer

dat voetballers  een aardig balletje

kunnen slaan gezien de prachtige

rally's die op de banen te zien

waren. Na afloop was dan ook

iedereen zeer tevreden, er was

door jong en oud, man en vrouw,

lekker getennist en er waren geen

ongelukken gebeurd. 

VDZ TENNISTOERNOOI
plaats naast een prijs voor de

beste speler en speelster kwamen

de andere prijzen weer d.m.v.

loting  bij de deelnemers terecht.

Ook dit jaar waren er weer schitte-

rende prijzen. De familie van de

Zande viel  weer goed in de prij-

zen, al was Marino wel een beetje

teleurgesteld dat hij een bos bloe-

men won en zijn moeder een

bierpakket. 

Na de prijsuitreiking

stond er nog een

heerlijk buffet klaar

waar na afloop wei-

nig meer van over

was. Nadat de laat-

ste deelnemers door

het vriendelijk perso-

neel van tennispark

Molenbeke buiten waren

gelaten kon de organisatie

terugzen op een zeer

geslaagd toernooi, dat volgend jaar

zeker een vervolg zal krijgen.

Uw razende reporter

Als je de enquêteformulieren

van de ouders van onze

pupillen doorneemt valt het

op dat de meeste ouders kiezen

voor VDZ vanwege de sfeer die er

hangt: gastvrij, vriendelijk en net-

jes. Een familiecultuur waarbij

iedereen zich thuis kan voelen.

Deze cultuur dragen we als jeugd-

commissie van VDZ graag uit en

we proberen dit ook te bewaken.

Een familie betekent dat je samen

alle klussen opknapt die er aan de

orde zijn. Om dit te realiseren zijn

veel vrijwilligers nodig. Een flinke

groep vrijwilligers is elke week

direct in actie als leider en/of trai-

ner van een jeugdteam. Daarnaast

zijn er steeds meer mensen nodig

om de groeiende jeugdafdeling

organisatorisch te ondersteunen.

Denk hierbij aan de bezetting van

VDZ, ÉÉN GROTE FAMILIE?

Tussendoor had de drank natuurlijk

rijkelijk gevloeid. Voor de één

betekende dit een sportdrankje en

voor de ander een biertje om de

spieren wat soepeler te krijgen. Na

afloop vond de prijsuitreiking
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Q u i z
Vraag 1. Op weg van de kleedkamer naar het speelveld voor de aftrap
roept een speler van partij A een belediging richting de scheidsrechter
die deze opmerking hoort. Wat beslist hij?
a) hij doet alsof hij  Oost-Indisch doof is en reageert helemaal niet.
b) hij geeft de betrokken speler een waarschuwing dmv van de gele kaart.
c) hij ontzegt de betrokken speler het recht tot meespelen door het

tonen van de rode kaart.
d) hij ontzegt de betrokken speler het recht tot meespelen dmv de rode

kaart, maar een wisselspeler mag zijn plaats innemen.

Vraag 2. Een speler neemt een indirecte vrije schop in zijn eigen straf-
schop gebied De bal is in het spel nadat …
a) deze een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd
b) deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt
c) deze door een medespeler of tegenstander is geraakt
d) deze een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd en buiten het

strafschopgebied is gekomen.

Vraag 3. Wat moet de scheidsrechter beslissen wanneer een speler bij
een inworp de bal per ongeluk in het speelveld laat vallen en de bal
opraapt om de inworp alsnog te nemen?
a) hij zal aan de tegenpartij een directe vrije schop toekennen wegens

het spelen van de bal met de hand.
b) hij zal aan de tegenpartij een indirecte vrije schop toe-

kennen wegens het tweemaal spelen van de bal
c) hij zal de tegenpartij nu laten inwerpen
d) hij laat de inworp overnemen door dezelfde partij

Vraag 4. De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks
uit een doelschop van zijn partij. Hij heeft alleen nog de
doelverdediger van partij B voor zich. Als hij op het doel
schiet, laat deze doelverdediger de bal zonder meer lopen. 
Welke beslissing dient de scheidsrechter te nemen? 
a) indirecte vrije schop voor partij B wegens buitenspel
b) indirecte vrije schop voor partij A wegens onbehoorlijk gedrag van de

doelverdediger van partij B
c) doelpunt
d) scheidsrechtersbal

Vraag 5. Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schul-
dig aan gewelddadig gedrag tegenover een medespeler binnen het
speelveld. De overtredende speler wordt van het veld gezonden door
het tonen van de rode kaart.  De scheidsrechter zal het spel moeten
hervatten met een:
a) indirecte vrije schop 
b) scheidsrechtersbal
c) strafschop
d) directe vrije schop

KEN JIJ DE REGELS VAN

JOUW SPORT?
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6door Roel van der Leij

de bar, de diverse ondersteunende

commissies en ook de jeugdcom-

missie.

Helaas stoppen aan het einde van

dit seizoen zowel de secretaris van

de jeugdcommissie, Marieke Her-

mans, alsook de penningmeester,

Dick Bos, met hun activiteiten voor

de jeugd. Beiden zijn al vele jaren

(9 resp. 8) actief in het jeugdbe-

stuur wat tegenwoordig jeugdcom-

missie heet. Dit respectabele aan-

tal jaren geeft nog eens aan dat er

ook bij de organisatie een goede

sfeer heerst waardoor mensen vele

jaren actief blijven, ook nadat hun

kinderen de jeugdafdeling zijn ont-

groeid. Toch vinden zij nu het

moment aangebroken om aan

iemand anders hun taak over te

dragen. Elders in deze Volharder

staan deze maar ook andere vaca-

tures nader omschreven.

Het is dus tijd voor enkele andere

familieleden om hun verantwoorde-

lijkheid te nemen en zich aan te

melden voor een van deze vacatu-

res. En zoals bij elk modern bedrijf

zijn ook hier de functies in duo-

baan in te vullen! Schroom dus

niet, toon je een echt lid van de

VDZ-familie en meld je aan.

Geert Rasing

Voorzitter jeugdcommissie

Telefoon:  026 - 4437631

Email:  g.j.rasing@hetnet.nl



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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De C1 is een leuk en gezellig
team, dat nu redelijk
presteert onder leiding

van Paul Rombout, Sjef Hamer en
Harry Langeland. In het begin
was het even wennen aan elkaar
maar dat hoort er nu eenmaal bij.
Na een paar oefenwedstrijdjes
hebben we toch een redelijk
team weten neer te zetten (met
Frank, Marco, Duco, Wesley,
Matthijs, Tom S. , Tom R., Coen,
Cas, Jorrit, Okke, Kevin en
Guido).
Het seizoen begon dan ook. We
speelden tegen eigenlijk mindere
clubs zoals Bennekom, DTS '35,
OVC '85, het waren toch eigen-
lijk clubs waar we van hadden
moeten winnen. Maar we speelden
dan wel weer uitstekend tegen de
betere teams (Redichem, Fortis-
simo, Lienden en SKV), waardoor
we nu op de 8e plaats staan.
Maar later in het seizoen waren
er allerlei dingen die verkeerd
gingen: er werd gescholden op
elkaar, er stopten plotseling
twee trainers (niet door ons, de

één ging op voetbalkamp en de
ander had geen tijd meer).
Daardoor kregen we een super-
trainer van Vitesse. De trainers
werden toen aangesproken met
meneer en er kwam ook discipline
oftewel, we werden streng aan-
gepakt (eigenlijk was dat wel
nodig).
Later dit seizoen gaan we nog op
voetbalkamp, we logeren daar ook
in Center Parks, dat wordt onder
andere georganiseerd door
meneer Langeland. Die tevens

onze leider is geworden bij ons
team sinds kort. Dus we hebben
nog een hoop leuke dingen dit
jaar.
We gaan dit laatste stukje van
het seizoen er weer tegenaan.
We houden het achterin dicht en
scoren voorin, en gaan stijgen in
de ranglijst naar plek vier of
hoger. Dus laten we de laatste
paar wedstrijden geen punten lig-
gen dan komt het allemaal goed.

Tom R.

VDZ C1

Foto geplukt van de website

ONZE BESTUURDERS MET CARNAVAL IN KEULEN
Dat onze bestuurders nog andere activiteiten
hebben dan voetbal mag uit deze foto blijken.
Gesignaleerd tijdens het carnavals weekend
in Keulen onze vice voorzitter Willem Meijer
en secretaris Sjors van Leeuwen. Het lijkt
erop dat zij zich dit keer nou eens niet met
voetbalzaken bezig houden.......



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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April
Nicola Beslic 1
Max Spaay 1
Bob v.d. Vorst 1
Jeroen Wedel 1
Han Dreuning 3
Lars Oppel 3
Michael Pluim 3
Erwin Reijers 3

Jelle Willemsen 4
Judith Dopper 6
Luuk Dopper 6
Michiel v.d. Drift 6
Chimo Hoogveld 6
Michiel Hulshof 6
Bart Blom 7
Bert Kok 7
Floor Schoonebeek 7
Arwin Sleutjes 7
Robin v.d. Beek 8
Martijn Kuijt 8
Geert Rasing 8
Toos Rutten 8
Sander Schollen 8
Martin Turk 8
Oscar Verstegen 8
Raoel Godijn 9
Bas van Donselaar 11
Steffie Meijers 11
Corwin van Soest 11
Evert van Amerongen 12
Malou Nijhuis 12
Jelmer Seinen 12
Alex Brinkhoff 14
Timo van Dam 14
Jaap le Poole 14

Han Werner 14
Mehmet Akpolat 15
Joost v.d. Meulen 15
Youri Veerman 15
Sjoerd Westerbaan 15
Tim Donders 16
Freek Holland 16
Sieuwerd Hooyman 16
Koen de Jong 17
Sjors Meekels 17
Valentijn Kerstens 18
Marco van Swaaij 18
Mick Loos 20
Zafer Akar 21
Antionette vd Heijden 21
Bart Donders 22
Thomas Heggen 22
Walt Jansen 22
Marianna v.d. 

Westeringh 22
Stefan Bierman 23
Mark Spaay 23
Erik Boekhorst 24
Albert van Daalen 24
Maarten ten Dam 24
Sylvia de Jager 24
Paul Ummels 24

Maarten Bekhuis 25
Riet Evers-Brinkhoff 25
Thomas Theunissen 26
Tijs Bergervoet 27
Bram van Eck 27
Chris Theunissen 27
Max Veldkamp 27
Sjef van Leeuwen 28

Lieke Lovink 28
Harry Deutekom 29
Sander van Maanen 29
Maiky Paesch 29
Rob Spaan 29
Hugo van Essen 30
Rachid Harrak-Gharafi 30
Joost Holtus 30
Jint Koevoet 30

Mei
Chris Dekker 1
Huub Valen 1
Cindy Bisdonk-

Singendonk 2
Renee Noordhoek 2
Marco Berends 3
Marcel Kamstra 3
Björn Willemsen 3
Hans Woerts 3
Bart Henstra 4
Mischa v.d. Ven 4
Harry Reijers 5
René Rutten 5
Pepijn Tammeling 5
Henriëtte Verhoeven 5
Mick Verhoeven 6

Boy Schuring 8
Nanet Dijkers 9
Edward de Jong 9
Wart Koevoet 9
Arjen Brugman 12
Jorg de Lange 12
Boris de Wit 12
Dennis Kitaman 13

Jelle Cosijnse 14
Guido v.d. Heijden 14
Suus Bosch 15
Kishan Budhulall 15
Tijn Jansen 15
Anita Kip 15
Kees Sonnevelt 15
Koen Logtenberg 16
Thomas Verheij 16
Nicky Brouwer 17
Fedor Dibbets 17
Peter Frequin 17
Mick Martens 17
Ronald Clappers 18
Lisa Ozmay 18
Bart Bouwman 19
Tarik Kermen 19
Simon Rutten 19
Job Poels 20
Hans v.d. Storm 20
Marc Evers 22
Serpil Cicek 23
Frans Looijen 23
Jan Assen 24
Jessica Clifford 24
Carlo v.d. Kraan 24
George van Leeuwen 24
H.-J. Schuurkamp 24
Pascale Wooning 24
Koen Janssen 25
Caroline Chumakov 26
Francesco Lubbers 27
Hillie de Rooij 28
Chris Vaughan 29
Jore van Dijk 30
Jan-Willem Gijsbers 31
Henk Koudijs 31
Jeroen Peters 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
APRIL EN MEI
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Soms komen werk en hobby
samen. Bij mijn werkgever,
Museum Boijmans Van Beuningen
in Rotterdam is sinds kort een
expositie te zien die niet aan de
aandacht van iedere rechtgeaarde
voetballiefhebber mag ontsnap-
pen: Hans van der Meer Europese
Velden/European Fields. Soms
komen sport en cultuur op bijzon-
dere wijze samen en deze tentoon-
stelling is daar een fantastisch
voorbeeld van.

O
nlangs speelde Ajax voor

de Champions League in

Milaan tegen Internaziona-

le Milaan. De volgende dag ver-

schenen in de sportkaternen van

de verschillende dagbladen artike-

len over deze wedstrijd. Bij een

van die artikelen was een grote

foto opgenomen. In close up toon-

de deze verdediger Marco Materaz-

zi hangend aan het shirt van Klaas

Jan Huntelaar. Prachtige foto,

goede telelens gebruikt, maar wat

zegt het over de wedstrijd? En,

vooral, wat zegt het over voetbal-

len? Helemaal niets!

Er is letterlijk geen bal te zien. De

foto toont een overtreding en laat

dus geen mooi voetbal zien, maar

juist het tegendeel daarvan. Het

roept een heleboel vragen op, die

aan de hand van de foto zelf niet

zijn te beantwoorden. Wanneer

gebeurde dit, wat deed de scheids-

rechter en is het wel een voetbal-

foto? Voor hetzelfde geld zijn het

twee judoka's die in nieuwerwetse,

door Anton Geesink zelf ontworpen

judopakjes om de bronzen medaille

in het Nieuwegeinse open kampi-

oenschap strijden.

elementen om af te leiden wat er

gebeurd is. Links lopen twee spe-

lers in gele shirts gearmd weg, ter-

wijl in blauw gehulde voetballers,

het hoofd gebogen, over het veld

sloffen. Geel heeft gescoord. De

foto nodigt dan uit om te recon-

strueren hoe dat heeft kunnen

gebeuren, een fascinerend spel

voor iedere voetballiefhebber. En

zo komen alle elementen van een

voetbalwedstrijd aan bod: penalty-

's, corners, doelpunten, rode kaar-

ten, gewonde spelers en ga zo

maar door.

Maar er is meer dan voetbal, want

de omgeving van het veld is even

belangrijk. Er blijken voetbalvelden

te liggen in Zwitserse bergdalen,

bij chemische fabrieken, naast een

kerk met kerkhof, midden in woon-

wijken, vlak bij zee. Vaak zijn daar

prachtige details te zien: meneer

pastoor in vol ornaat bij de achter-

lijn, de mevrouw die haar huis

ingaat en letterlijk haar rug keert

naar de wedstrijd, het roedel her-

En dan heb ik het nog niet eens

over de verderfelijke invloed van

dergelijke beelden. Zelfs bij de F-

pupillen zien we bij een corner al

spelertjes aan elkaar shirt hangen

in een imitatie van wat ze avond

aan avond op televisie te zien krij-

gen. Blijkbaar wordt dit normaal

gevonden.

Hoe anders de aanpak van foto-

graaf Hans van der Meer. Naar

eigen zeggen wil hij voetbal foto-

graferen "ver van de Champions

League". Dus fotografeert hij wed-

strijden uit de lagere regionen van

het Europese amateurvoetbal. Ver-

der gebruikt hij geen telelens en

zien we dus geen details maar

overzichtsfoto's van soms meer

dan een half veld en alles wat

daarop gebeurt. Ten slotte heeft

hij ook oog voor de omgeving van

het voetbalveld.  Dat levert fan-

tastische foto's op.

Allereerst zien wij een bevroren

spelmoment. En de foto bevat alle

VOETBALFOTO’S
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ten aan de zijlijn, de man die de

bal ophaalt. Maar de hoofdmoot

blijft het voetbal.

Soms zijn het hilarische foto's. De

teams van Atlas Frauenhagen 94

en FC Schwedt 02 (spelend in Ost-

Uckermark, Kreisklasse A, Fussball-

Landesverband Brandenburg) staan

op een lijn en zwaaien naar het

publiek die alle vijftien de groet

nederig in ontvangst nemen. Uit-

slag 0-2 voor FC Schwedt 02. Op

de achtergrond golvend landschap

met akkers. En waarom staan twee

toeschouwers geleund tegen het

clubgebouw buiten het hek?

Zo geeft iedere foto een aanzet tot

mijmeren, analyseren en nog eens

een keer kijken. Waarom kijken

veel spelers omhoog? Loopt dat

veld wel recht? Was de terrein-

knecht dronken toen hij het doel-

gebied kalkte? Waarom staat die

keeper aan de rand van het straf-

schopgebied? Al dit soort vragen

komen vanzelf op bij het bekijken

van deze foto's. De melancholieke

schoonheid en nutteloosheid van

het voetbalspel komt in alle pracht

naar voren. En het blijkt aantrek-

kelijk in heel Europa.

En toch heeft ook hier de Cham-

pions League toegeslagen, gezien

de foto waarin Kotaj en Levelek uit

Hongarije handenschudden in een

van televisie afgekeken ritueel. Uit-

slag 1-3. Als extra geven de tekst-

bordjes nauwkeurig aan om welke

wedstrijd het gaat. Dat levert pure

poëzie op als:

Amatori Zibido S. Giacomo - Vec-

chie Glorie Casorezzo 0-1, Bugo,

Italië, 01-05-2005, Campionato

Provinciale AISA, Girone Magenta,

A11.

En als je denkt dat de velden bij

VDZ slecht zijn, bekijk dan deze

foto's. Het kan altijd nog slechter.

Kortom sterk aanbevolen: tot 7 mei

2006 in Museum Boijmans Van

Beuningen in Rotterdam de ten-

toonstelling: Hans van der Meer

Europese velden/European Fields.

Zie voor een voorproefje:

www.hansvandermeer.nl 

Voor Boijmans: www.boijmans.nl

Behalve foto's zijn er ook video's

met hetzelfde onderwerp te zien

en zijn Van der Meers fotoboeken

in de museumwinkel te koop.

Paul Teunissen

TOM WITJES, KEEPERSTRAINER BIJ DE JEUGD

Iedere maandagavond is Tom

Witjes, onze keeper van VDZ 1,

te vinden op ons sportpark. Met

veel plezier traint hij dan onze jonge

keepers van de C tot en met de F

jeugd. Vanzelfsprekend vinden de

jeugdspelers het fantastisch de fijne

kneepjes van het keepersvak te

leren van Tom. Zoals de jongens

eensgezind zeggen: ‘’Tom is de

beste’’.

Op de foto v.l.n.r. Maarten Meijer

(E2), Djin Hoogveld (E1), Maarten

Holtus (E2) en Maurits Mulder (E4),

daarachter Tom Witjes.



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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11-03-06
Na twee nederlagen op rij moesten
we nu thuis spelen tegen Varsse-
veld, waar eerder uit al met 1-8
was gewonnen. Zij stonden echter
maar één punt achter ons in de
stand, en dit maakte van dit duel
een onvervalste 6-punten wed-
strijd.

Toen we lekker in de sneeuw

onze warming-up hadden

gedaan, konden we begin-

nen. We begonnen fel, scherp en

goed voetballend, waardoor we al

snel op 1-0 kwamen door Daniël

na een assist van Mick. We bleven

goed doorgaan met combineren en

met kansen creëren. Jordy kwam 1

op 1 met de keeper van de tegen-

stander, die Jordy's schot losliet en

hij kon scoren. Dat dachten wij

tenminste, maar de scheids had al

een overtreding gezien zodat het

doelpunt onterecht werd afge-

keurd. Enkele minuten later scoor-

de Jordy alsnog, na het goed voor-

bereidende werk op links en assist

van Daan. Na de 2-0 bleven we

aanvallen zodat we nog goede kan-

sen en diverse corners kregen,

maar een doelpunt bleef uit. Uit-

eindelijk kwam er toch een doel-

punt, maar helaas aan de verkeer-

de kant. Zo'n vijf minuten voor rust

kwam een uittrap van Gino niet

goed aan waardoor de tegenstan-

der kon scoren : 2-1.  In de rust

werden er nog wat tactische aan-

wijzingen gegeven en we begon-

nen weer fris aan de tweede helft.

Het was harder gaan sneeuwen en

met een witte bal werd dus alles

moeilijker te zien, maar dit weer-

hield Daan echter niet om een

magistrale dieptebal op Jordy te

geven die hem strak binnenschoot.

Hierna kreeg de tegenstander al

snel weer een goede kans, maar

miste het doel. Toen we weer bij

de les waren, begonnen we weer

kansen te creëren en Daniël schoot

dan ook de 4-1 binnen na een

assist van Mick. Zelfs toen Johan 5

minuten naar de kant moest van-

wege commentaar op de arbitrage

hielden we ons veldoverwicht,

mede dankzij een goed spelende

Walter. Zo'n vijf minuten voor tijd

kwam Varsseveld in de buurt van

ons doel, maar de bal werd onder-

schept en ging richting Gino. Hij

pakte de terugspeelbal in zijn han-

den, zodat we een indirecte vrije

trap tegen kregen. Deze werd goed

ingeschoten maar nog beter weg-

gewerkt door Gino, en dit was de

laatste kans van de wedstrijd. 

Eindelijk weer gewonnen na twee

nederlagen op rij, ondanks het

gemis van onze linksmid  Eelco

vanwege een kuitbeenbreuk, en

onze spits/laatste man Guido. Door

deze overwinning is weer afstand

genomen van de onderkant, en als

we volgende week een goed resul-

taat neerzetten in Zelhem tegen

Zelos draaien we weer mee boven-

in en hebben we nog kansen op de

3e periodetitel. De overwinning

werd in de kantine met z'n allen

gevierd en Francis gaf iedereen

een cijfer voor zijn spel. 

Het was een leuke wedstrijd en vol

goede moed gaan we volgende

week naar Zelhem, op naar de vol-

gende overwinning.

Kars Rasing

VDZ A1 - VARSSEVELD A1

Johan (Jamshid)

Rick (Stefan V.)WalterKars

Mick Daniël Jordy

Gino

BasChris (Nick)Daan (c)

D
e 

o
p

st
el

li
n

g
Foto van de website van VDZ
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En toen was het weer Krokus-

vakantie en was het zaak

iets leuks voor die gozer te

verzinnen. De hele dag voor de

Playstation FIFA Street spelen is

ook niet echt gezond. We gaan

naar Rotterdam, doen een rond-

vaart met de Spido, halen papa op

in het museum (hij werkt in het

Boymans van Beuningen red.) en

volgen een rondleiding door het

Feyenoord stadion. Goed plan.

Alleen het sneeuwde en dan gaat

de NS moeilijk doen. Diverse trei-

nen reden niet wegens stuif-

sneeuw, dus die Spido boot ging

niet door. Dus vroeg naar het

museum, daar lunchen en op naar

de Kuip. Eerst door de Witte de

With naar het Maritiem aan de

Leuvehaven en daar tramlijn 23

naar Beverwaard. Over de Eras-

musbrug en langs de nieuwe archi-

tectuur op de Kop van Zuid naar

tramhalte Stadion Feyenoord. En

daar was het: De Kuip, heiligdom

van het Nederlandse voetbal.

De rondleiding zou om kwart over

twee beginnen en we waren dik

drie kwartier te vroeg. Dus eerst

naar de fanshop en dan maar kof-

fie drinken in brasserie De Kuip.

Terwijl wij door het Maasgebouw

liepen, verscheen daar plotseling

een man in trainingspak. "Dat is

Kalou" fluisterde Hugo opgewon-

den. "Er achter aan", was het

advies. Hugo, Ali en Marike zetten

een sprint in en riepen "meneer,

meneer, mogen wij een foto

maken?" Kalou's begeleider riep

nog dat hij weg moest, maar Salo-

mon keerde op zijn schreden

terug, en gaf Marike de gelegen-

heid bijgaande foto te maken.

altijd onze favoriet blijft, is de Kuip

een hele goede tweede. Via

www.feyenoord.nl kun je een tour

boeken om dit monument in alle

rust te bekijken.

Ongelooflijk zijn de plannen voor

een nieuw stadion voor Feyenoord

op een eiland in de Maas. Dat kan

nooit mooier en beter worden dan

het huidige, maar ja we dachten

ook dat Wembley altijd zou blijven

bestaan. En nieuwe stadions wil

niet zeggen dat het voetbal er

beter op wordt, zoals Vitesse en

Ajax wekelijks bewijzen.

Benieuwd welke indruk Camp Nou

komende zomer op ons gaat

maken.

Paul Teunissen

foto Marike Jansen Schuiling

En weg was hij.

Voor Hugo en Ali was daarmee de

dag geslaagd. Dat zij later in de

brasserie ook nog Ron Vlaar ont-

dekten, was een onverwacht toe-

tje. Wim Jansen maakte op hen

totaal geen indruk, maar op Marike

en mij des te meer. Een andere

generatie, net wat u zegt.

Daarna volgde nog de rondleiding

door het stadion, waar D.G. van

Beuningen, medenaamgever van

het Boijmans overigens financieel

behoorlijk aan bijgedragen heeft.

Hier komen cultuur en voetbal

wéér samen. Het Feyenoord sta-

dion, ontworpen door dezelfde

architecten die ook de Van Nelle

fabriek bedachten, is een magni-

fiek gebouw, waar je vanaf iedere

plek een fantastisch uitzicht op het

veld hebt. Hoewel Highbury nog

EEN NIEUWE SPITS?

De juiste antwoorden zijn: 1D,  2B, 3D, 4C, 5A 

Antwoorden spelregelquiz
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KIES UW EIGEN

"VDZ VRIJWILLIGER VAN HET JAAR"!

VDZ organiseert dit jaar voor de eerste keer de verkiezing van "VDZ Vrijwilliger van het Jaar". Het bestuur

wil hiermee namens de gehele vereniging haar bijzonder grote waardering uitspreken voor de vele vrijwilli-

gers binnen de vereniging en al het werk dat zij belangeloos doen.

Ieder VDZ lid kan een vrijwilliger voor deze eretitel voordragen bij het bestuur. Ken je een ouder, leider,

trainer, barmedewerker, grensrechter, verzorger, scheidsrechter, commissielid, schoonmaker, onderhoudsman

of een andere vrijwilliger die het afgelopen seizoen of de afgelopen seizoenen, zeer verdienstelijk werk

heeft verricht voor jouw team, jouw commissie of voor de hele vereniging, meldt deze persoon dan aan bij

het bestuur. 

Er zijn twee categorieën, namelijk Jeugd en Senioren. Er

wordt dus zowel bij de jeugd als bij de senioren een "VDZ Vrij-

williger van het Jaar" gekozen. Kaderleden die door VDZ betaald

worden voor hun inspanningen, zijn van deelname uitgesloten.

Stuur voor 1 juni a.s. een email met de naam van jouw kandi-

daat naar het bestuur! Het emailadres is bestuur@vdz-

arnhem.nl. Geef daarin ook de reden aan waarom jij vindt

dat deze vrijwilliger door het bestuur gekozen moet worden

tot vrijwilliger van het jaar. Jouw voordracht wint aan kracht

als je de voordracht met meerdere mensen indient.

Het bestuur zal alle voordrachten beoordelen en daaruit de

"VDZ Vrijwilliger van het Jaar" kiezen. De bekendmaking van de

vrijwilliger van het jaar en de prijsuitreiking vinden beiden plaats op de kaderavond op zaterdag 10 juni a.s. 

Kortom, als jij een vrijwilliger kent die het verdient om extra in het zonnetje gezet te worden, meldt hem of

haar dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur!

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

HET VDZ GASTENBOEK WERELDBEROEMD
Zelfs ge-emigreerde VDZ-ers weten het te vinden......

Ga ook naar http://www.vdz-arnhem.nl en bekijk het gastenboek of laat een berichtje achter



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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PAASKLEURPLAAT

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.
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Zoals eerder gemeld heeft VDZ
een nieuwe gedragscode. Deze
gedragscode bevat de belangrijk-
ste "spelregels" van onze vereni-
ging. In de vorige uitgave is het
tweede deel gepubliceerd. Hierna
volgt het derde deel met spelre-
gels voor pupillen, junioren en
senioren.

Regels voor pupillen
1. afspraken in clubverband nako-

men

2. besluiten scheidsrechters

accepteren

3. meedoen aan acties en evene-

menten

4. sportief gedragen in en buiten

het veld

5. tegenstanders na de wedstrijd

een hand geven

6. kleedkamer en clubhuis schoon

achterlaten

7. tassen en fietsen op de bestem-

de plaatsen

8. douchen is na de training en na

een wedstrijd verplicht

9. altijd trainen; bij verhindering

afmelden

10.vriendjes stimuleren tot deelna-

me aan voetbal

Regels voor junioren
1. afspraken in clubverband nako-

men

veld en in de kleedkamers

7. tassen, fietsen en auto's op de

bestemde plaatsen

8. eigen mening (op de juiste

plaats) naar voren brengen

9. discipline en verantwoordelijk-

heidsgevoel tonen

10.voorbeeld voor de jeugd probe-

ren te zijn

Speciale activiteiten
Voorafgaand aan speciale (jeugd)

activiteiten zoals slaapmutsentoer-

nooi, Sinterklaasfeest en andere

wordt door de leiding kenbaar

gemaakt wat het begin- en eind-

tijdstip is. Bij de pupillen wordt dit

aan de ouders / verzorgers

gemeld. VDZ voelt zich verant-

woordelijk voor een goed verloop

van de activiteiten, maar kan geen

verantwoordelijkheid dragen voor

gebeurtenissen die buiten de

gemelde tijdstippen vallen. De spe-

lers c.q. de ouders / verzorgers

van jeugdspelers dienen hun eigen

verantwoordelijkheid te nemen.

Tot zover het derde deel van de

gedragscode. De gehele gedrags-

code kunt u nog eens rustig nale-

zen op onze website www.vdz-arn-

hem.nl. Mocht u na het lezen van

alle informatie nog vragen hebben,

neem dan gerust contact op.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

2. besluiten scheidsrechters

accepteren

3. vrijwilligerswerk doen binnen de

mogelijkheden van de vereni-

ging

4. sportief gedragen in en buiten

het veld

5. kleedkamer en clubhuis schoon

achterlaten

6. douchen is na de training en na

een wedstrijd verplicht

7. geen alcohol drinken beneden

16 jaar; gebruik van drugs

streng verboden

8. tassen en fietsen op de bestem-

de plaatsen

9. eigen mening (op de juiste

plaats) naar voren brengen

10.discipline tonen; luisteren naar

de leiding

11.meedoen aan acties en evene-

menten

Regels voor senioren
1. afspraken in clubverband nako-

men

2. besluiten scheidsrechters

accepteren

3. naar vermogen vrijwilligerswerk

doen

4. sportief gedragen in en buiten

het veld

5. kleedkamer en clubhuis schoon

achterlaten

6. geen gebruik drugs en alcohol

op het sportcomplex, langs het

NIEUWE GEDRAGSCODE VOOR VDZ (DEEL 3)



WEGENS GROEI .....
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De afdeling JEUGD groeit. En niet zo'n klein beetje
ook. Dat komt niet zomaar… veel vrijwilligers maken
dat VDZ net dat "meer" biedt.  Dat is geweldig, maar
ook lastig…… Groei betekent immers ook uitbreiding,
want een ledenstop willen we niet.  Om de groei bij
te kunnen houden zoekt de Jeugdcommissie
enthousiaste mensen voor de volgende functies:

CONTACTOUDER (Woensdagmiddag)
Taak:

-opvangen en "wegwijs" maken van mogelijk

nieuwe leden (en hun ouders).

Meer informatie bij Geert Rasing
voorzitter Jeugdcommissie  tel 026-443 76 31

BEHEERDER FINANCIËN Jeugd
(vroeger ook wel penningmeester genoemd)

Taken:

-bijhouden in- en uitgaven

-opmaken jaarverslag en begroting

-overleg penningmeester AB

-betalingen trainers e.d. verzorgen

-contactpersoon fondsenwerving

Meer informatie bij Dick Bos, huidige
penningmeester, tel 06 465 04 195

MATERIAAL BEHEERDER

Taken o.a.

-onderhoud ballen en ballenhok

-beheer ballen en doeltjes

-assistentie bij verzorgen kleding.

Meer informatie bij:

Jan Schmitz  tel 0317-316370

Ciska Veldkamp tel 026-3517745

Voor alle functies geldt een aanstelling voor

onbepaalde tijd en een immateriële beloning

van meer dan 300 kinderen.

Informatie over alle functies bij: 

Geert Rasing, voorzitter Jeugcommissie, tel 026-443 76 31, email:g.j.rasing@hetnet.nl

COÖRDINATOREN  GROTE CLUB AKTIE

Taak: 
organiseren van de jaarlijkse Grote Club Aktie

(lotenverkoop). Deze aktie levert de club jaar-

lijks ongeveer 2.500 euro op, een belangrijke

taak dus.  Inwerken en ondersteuning wordt

geboden.Meer informatie bij Toos Rutten tel 026-4450592

en/of Ingrid Lurvink tel 026-3343137
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REDACTIELID en/of

CONTACTPERSOON VOLHARDER

Taken:

-regelmatig leveren van kopij uit de

afd. Jeugd

-verzorgen/verbeteren communicatie-

middelen (ook website)

Meer informatie bij Geert Rasing, voor-

zitter Jeugdcommissie  tel 026-443 76 31

SECRETARIS Jeugdcommissie
Taken oa:

-notuleren jeugdcommissie vergaderingen

-medeverzorgen (jeugd)ledenadministratie

-correspondentie bestuur en externen

verzorgen.

Meer informatie bij Marieke Hermans (huidi-
ge secretaris) tel 026-3513094

WEDSTRIJD SECRETARIS Jeugd
Taken: o.a.

-organisatie en coördinatie wedstrij-
den van de jeugd-schema's maken-regelen inhaal wedstrijden-overleg KNVBMeer informatie bij Roel vd Leij (huidig

wedstrijdsecretaris),   tel 026-4433731

ONSTUIMIGE



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

Eredivisie, Gouden Gids divisie, Gatorade Cup en voor 

diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl
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Sportclubs staan voor de vraag hoe ze
bij een groeiende populariteit kunnen
overleven. Hoe bind je mensen, die
zich op sportieve gronden wel willen
aansluiten, maar dat niet altijd doen
vanuit hetzelfde motief. De één wil
betrokken lid zijn, de ander is niet
anders dan betalende klant.

Berend Rubingh houdt er een pleidooi
voor 'de traditionele sportclub. Zodra
het verenigingslid klant wordt, komt
een kernwaarde van de sportclub in het
geding.' Het draait dus om de sterke
schouders van solidaire clu-
bleden óf de portemonnee van
de liefhebber die een paar uur
sport 'koopt'. De overheid
gelooft in haar nota 'Tijd voor
Sport' in de traditionele sport-
vereniging als motor van een
gezonde en geïntegreerde samenle-
ving. 'De vraag is: verenigen we ons
om het verenigen óf doen we het voor
de sport?'

Rubingh is organisatiedeskundige en
geldt als pionier op het gebied van
sportmanagement. 'De traditionele
sportvereniging heeft kansen, maar
moet dan niet gebruikt worden voor
andere doelen. Te vaak blijven clubs
zonder bestaansrecht met subsidies en
onverantwoord zware druk op een
handvol vrijwilligers op de been.'
Gekunsteld, noemt Rubingh, de alge-
mene aanzet tot overleven. Pogingen
die zijn afgekeken van de manage-
menttheorieën uit het bedrijfsleven,
maar die vaak niet toepasbaar zijn op
sportorganisaties. 

'De oorsprong van de vereniging ligt
in de bijeenkomst van gelijkgestem-
den, die gezamenlijk iets op basis van
ongeschreven regels wilden onderne-
men.'De sport heeft zich in deze orga-
nisatievorm in de moderne tijd, vol-
gens Rubingh, gehandhaafd als
belangrijk samenlevingsinstituut.
'Maar de politiek heeft eisen gesteld

en nu ook andere waarden aan sport
toegekend, terwijl dat nooit de bedoe-
ling is geweest. Sterker, deze inmen-
ging tast het wezen van de organisaties
aan. Met andere woorden, de sport
wordt door veel partijen gehoereerd en
is vanuit dit misbruik oneigenlijk
gegroeid.'

Rubingh houdt staande dat de basisele-
menten zijn ondermijnd. 'Zelfs de
bijna vanzelfsprekende solidariteit
staat onder druk. Wie zich aansloot bij
een sportvereniging kende zijn rech-

ten, maar ook zijn plichten. Je kunt je
nu afvragen of de sport wel voldoende
oog heeft gehad voor haar eigen ont-
wikkeling? 'In bepaalde gevallen kent
de vereniging qua schaalgrootte niet
de ideale organisatievorm en heeft
daarom gekozen voor een bedrijfsma-
tig model. Maar daardoor is volgens
mij gauw sprake van halve keuzes en
verkeerde trucs om problemen op te
lossen.'

Hij wijst naar het succes van de hoc-
keysport, waar de vereniging een
explosief groeiende moderne sportieve
community is geworden met zelfs de
mogelijkheid van studiebegeleiding en
kinderopvang. 'Als hockey maar de
boventoon blijft voeren, anders geeft
de community de doorslag bij de
keuze.
De leden van de traditionele sportvere-
niging onderschrijven de opvatting dat
zij hun plichten aanvaarden. Rubingh:
'Maar je kunt van een sportvereniging
ook een dienstverlenende organisatie
met klanten maken. Daar komen men-
sen voor een paar uur sport van hun
keuze. Ze betalen de contributies
waarvoor professionals kunnen worden

ingehuurd. Als dat niet lukt, heeft die
club ook geen bestaansrecht. Een
sportdienst kost geld, vanuit dat prin-
cipe is de fitnessbranche een van de
grootste sporttakken in onze samenle-
ving geworden.'

Rubingh benadrukt dat sportclubs nog
te vaak van twee walletjes willen eten.
'Het gaat om de keus: voor wie doe je
het en zie je je verenigingsmensen als
klanten of als leden? De subsidiëring
heeft geleid tot veel grote verenigin-
gen, die zich verplicht voelen de zaak

klantgericht in te richten. Ze
zijn geen bedrijf en geen vere-
niging en gebruiken dus twee
bestaansvoorwaarden door
elkaar. 
'De sport moet de durf tonen
haar eigen bestaansrecht ter dis-

cussie te stellen en zich afvragen of ze
wel voldoende doet om te vernieuwen.
Kinderen committeren zich niet meer
aan één sport en aan één vereniging.
Speelt de sport wel voldoende in op
dat zap-gedrag?'

'De traditionele vereniging kiest voor
betrokkenheid en solidariteit, aspecten
waaraan in deze tijd grote behoefte is.
Maar als lid moet je daarvoor ook een
bijdrage willen leveren door clubver-
plichtingen op je te nemen. De moder-
ne vereniging zegt: 'Zeker, er is solida-
riteit, maar er is ook een marketing-
gedachte. Je betaalt ervoor, dus je mag
als klant ook wel iets verwachten.

'Dé sportvereniging bestaat niet, elke
club is anders. Belangrijker dan inno-
vatie is de bereidheid om aan te passen
wat in de vereniging leeft. Inspelen op
ontwikkelingen die per decennium
kunnen verschillen.
'Het fundament moet goed zijn, het
zijn uiteindelijk de mensen die bepalen
wat er gebeurt. Maar sportclubs kun-
nen alleen overleven als ze bereid zijn
daarop, vanuit hun eigen visie, beleid
te voeren.

EEN BETROKKEN LID OF EEN BETALENDE KLANT

Z a t e r d a g  4  m a a r t  2 0 0 6
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Wat een spannende wed-
strijd! Bij het opkomen
op het veld bleek dat

de gemiddelde lengte van de ESA
spelers duidelijk groter was dan
van onze E7 helden. Met name de
laatste man van ESA maakte dui-
delijk indruk. Gelukkig maakte
dit weinig indruk op onze spelers
en konden wij halverwege de eer-

ste helft al de score openen door
een prachtig doelpunt van Michiel
na belangrijk voorbereidend werk
van Auke. De bal werd op het
middenveld door Auke veroverd
en gelijk diep gespeeld op
Michiel, die op snelheid twee
grote verdedigers van ESA ver-
schalkte en deze actie mooi
afrondde met een prachtige goal!
De keeper van ESA was kansloos.

Hierna begon ESA gevaarlijk te
drukken (was dit het bekende
Vitesse syndroom?). Maar geluk-
kig door onze verdedigers Stijn,
Roos en Mark hielden wij man
(vrouw)moedig stand. Onze kee-
per Niels hield menig  bal uit het
net zodat wij met een voorsprong
de rust in konden. De tweede
helft hield de druk van ESA ech-
ter aan. Zij maakten toen

WEDSTRIJD ESA E11 - VDZ E7
terecht gelijk. Er volgden nog
veel schoten op het VDZ doel,
maar de meeste schoten van ESA
gingen gelukkig hoog over en
naast. VDZ liet het hier echter
niet bij zitten en na 10 minuten
spelen in de tweede helft pakte
onze spelers het initiatief terug.
Prachtige acties volgden van
Niels, Mark en Hugo. Even later

een mooie blok-tackle van Mark
op het middenveld, een door-
speelbal van Michiel op Marnix
gevolgd door een foutje van de
keeper van ESA waarna Marnix
strak in de verre hoek schoot,

1 - 2 vóór!!! En dat in zo'n zware
uitwedstrijd. Lange tijd dachten
we de drie punten mee naar huis
te kunnen nemen, maar helaas. Na
een heel snelle aanval gingen drie
ESA'ers alleen op onze keeper
Auke af.... Auke stompte de bal
na een wonderschone duik nog in
de hoek... maar de bal stuiterde
via de lat en de paal net wel of
niet over de lijn...

Veel discussie, maar de scheids-
rechter heeft altijd het laatste
woord en keurde het doelpunt
goed. Gezien de verhoudingen in
het veld was dit echter een
terechte stand. En je zult het
altijd zien... het was de láátste
minuut...  even later floot de
scheidsrechter af voor het eind-
signaal. Gelukkig waren wij niet al
te teleurgesteld. Wij hadden
zeer goed samen gespeeld en de
spelers stapten moe en voldaan
van het veld. Vooral de ouders én

ook de meegereisde grootouders
hebben weer genoten!
Ga zo dóór jongens en één meis-
je!!!

De fans van de E7
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Mark Geutjes,thans nog trainer bij zaterdagclub AVW '66 te Westervoort,

wordt volgend seizoen onze nieuwe hoofdtrainer. De naam Geutjes is bij

VDZ geen onbekende. Zijn vader Chris Geutjes was in de jaren zeventig

gedurende maar liefst zeven seizoenen eveneens oefenmeester bij VDZ.

Mark was in die periode veel op onze de sportvelden. 

Voor hem is onze club bekend terrein. Natuurlijk kent hij vele selectiespe-

lers en zijn diverse bestuurs- en kaderleden voor Mark geen onbekenden.

Onze nieuwe trainer (38 jaar) woont in Duiven. Wij wensen Mark veel

plezier en sportief succes bij VDZ.  

Willem Meijer

MARK GEUTJES WORDT

VOLGEND SEIZOEN ONZE

NIEUWE HOOFDTRAINER

Bron:

VDZ-MINITOERNOOI 2006
ZONDAG 11 JUNI 2005

Reserveer nu al vast deze datum in je agenda

Aanvang toernooi  om 10.00 uur

Finale om 14.00 uur

Aansluitend om 15.00 uur WK-voetbal

SERVIE MONTENEGRO -  NEDERLAND



WWW.JTADVIES.NL
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Schrik niet, de Grote Club Actie
gaat niet verdwijnen! En dat is
maar goed ook, want met deze
actie haalt menige sportvereniging
jaarlijks een leuk bedrag binnen. 

De laatste vijf jaren was bij

VDZ de organisatie

rondom de Grote

Club Actie in handen van

Toos Rutten en Ingrid

Lurvink. Deze dames zorgden er

voor dat er in totaal 5988 loten

werden verkocht Een geweldig

aantal. En daarmee werd een

flink bedrag voor de

VDZ-jeugd

binnenge-

haald.

Natuurlijk werden hiermee nuttige

dingen voor de jeugd aangeschaft.

Een deel van de speeltoestellen bij

het hoofdveld werd hiermee

betaald. Ook zijn er de laatste

jaren onze prachtige pupillendoel-

tjes van aangeschaft. En vorig jaar

kwamen er nieuwe gele trainings-

doeltjes die nu op het kunstgras-

veld staan. Allemaal prachtige din-

gen voor de jeugd, die ook

voor een flink gedeelte door

de inzet van de jeugd zijn

verkregen.

De dames kwamen bij het

afscheid ook met enkele interes-

sante feiten aan. Zo werden het

laatste jaar door onze pupillen en

junioren 1300 loten verkocht. Hier-

van slechts 150 door

de junioren. Dat bete-

kent dat de pupillen

de overige 1150 loten

voor hun rekening

namen. Grote klasse van de pupil-

len, maar van de junioren valt het

wel tegen!

Maar er was nog een ander

feit erg opvallend. Van al

onze jeugdleden heeft iets

meer dan de helft geen enkel lot

verkocht. Dat vonden de dames

erg teleurstellend, en dat nog wel

bij een vereniging waarbij je aan

teamsport doet! Het betekent ook

dat als wel iedereen een aantal

loten verkoopt de opbrengst waar-

schijnlijk nog wel groter kan wor-

den. Zeker als er zo hard wordt

gewerkt als door enkele leden die

meer dan 100 loten verkocht heb-

ben!

Het is heel jammer dat Toos en

Ingrid gaan stoppen met de orga-

nisatie van de Grote Club Actie.

Door hun geweldige inzet is er de

laatste vijf jaar bijna twaalfduizend

euro opgehaald. Met spijt hebben

we dan ook afscheid van hen

genomen. Dames, namens de

gehele jeugd van VDZ reuze

bedankt voor de vele uurtjes die

jullie aan de organisatie besteed

hebben.

Geert Rasing

AFSCHEID VAN DE GROTE CLUB ACTIE

OPROEP
Meteen doen we hierbij een

oproep voor enkele vrijwilli-

gers die het komende jaar de

organisatie van de Grote Club

Actie op zich willen nemen.

Zie hiervoor de vacature

elders in de Volharder.

5988  loten  in  5  jaar  verkocht!

GGeelee  traaiinniinngsgoaa
ltjees  

SSppeeeeltoeesteelleenn  
biij  heet  hoofdvee

ld

TTwwaaaallffdduuiizzeenndd  eeuurroo  ooppggeehhaaaalldd!!

Ingrid Lurvink en Toos Rutten hebben de laatste vijf jaren de organisatie
rond de Grote Club Actie handen en voeten gegeven

13300
00  
lootee
nn  
iinn  

hheet
  laa

aatsst
ee  jj
aaaarr
!!
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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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Wedstrijd verslag Dames 1
Zondag 26 maart 
VDZ 1- Unitas 1

1e helft
De eerste helft werd nog best

redelijk gestart. Er waren wat

leuke acties en kansen. Er werd

gescoord in ons voordeel door

Irene die haar eerste wedstrijd met

ons mee speelde. Een goed begin

dus. Deze stand was dan ook de

ruststand

2e helft
We zijn de 2de helft niet heel goed

begonnen. Unitas kreeg meer kan-

sen waar wij onze kansen lieten

liggen. En waar iedereen voor

vreesde kwam. Unitas maakte 1-1.

Nu was het nog vechten voor die 3

punten maar als je ze er zelf niet

intrapt doet de tegen stander het

wel. En ja hoor onze kleine droom

om misschien toch nog kampioen

te kunnen worden was langzaam

aan het verdwijnen want het werd

1-2. Maar er is nog tijd dus wie

weet…

Maar ook na 90 minuten staat het

1-2. De koploper staat nu 12 pun-

ten los van ons (de nummer 2).

Kampioen zullen we niet meer wor-

den maar we gaan vechten voor de

nummer 2 op de ranglijst.

Groetjes

Priscilla Engelhard

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

BESTEMD VOOR ALLE LEIDERS EN SPELERS VANAF

TWEEDEJAARS E-PUPILLEN TOT OUDSTE SENIOREN!
GEEN SPELERSPAS = NIET SPELEN!

LEVER JE PASFOTO EN GEGEVENS IN VOOR 15 APRIL!!!

Lees er alles over in het hiernaast afgedrukte artikel ‘Instructie spelerspas’.

Laat je pasfoto's maken bij onze adverteerder 

Foto Cranevelt, Oremusplein 85 Arnhem

TITELKANSEN WORDEN KLEINER VOOR DAMES I

foto - film - video
RANEVELT

FOTO
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V D Z H O G E R O P
JP TAMMINGA WINTERCUP

TOERNOOI GESLAAGD

Met een bezetting van Jong AGOVV, NEC

en Vitesse en de amateurs van Babbe-

rich en OBW kan gezegd worden dat de

ambities van VDZ Hogerop zijn waargemaakt.

Met uitzondering van de vertraging door beker-

verplichtingen van Vitesse is dit eerste nederla-

gentoernooi soepel verlopen.

Namens de toernooileiding die verder bestond uit

Marcel Broecks en Michiel Molenaars  wil ik

iedereen die meegeholpen heeft om dit toernooi

te doen slagen van harte bedanken : de barda-

mes, Roel die scheidsrechters en vrij houden van kunstgras-

veld heeft geregeld, Willem Meijer voor overleg met selectie

etc. etc.

De belangstelling van het publiek bleef

enigszins beneden de verwachtingen, hoe-

wel de wedstrijd tegen Babberich en vooral

de finale tegen Vitesse goed werden

bezocht. Ter wille van de statistiek en ons

archief nog een keer de uitslagen :  

VDZ-AGOVV 2-1 (!!!), VDZ-NEC 0-2,

VDZ-OBW 0-3 , VDZ-Babberich 0-6 en 

VDZ-Vitesse 0-7. Omstanders waren het

erover eens dat we met Jong Vitesse een

terechte winnaar hebben , met Babberich

als goede tweede.

Het is wellicht aardig te vermelden dat

alle clubs zeer te spreken waren over de

organisatie van het toernooi en de gast-

vrijheid die zij ondervonden. Alle vereni-

gingen hebben aangegeven een volgen-

de keer weer mee te willen doen. Dit

kunnen we dit als een succes voor VDZ

bestempelen.

VDZ Hogerop zal in overleg met bestuur

en selectie dit toernooi evalueren en

bezien op welke wijze we een vervolg

aan dit toernooi kunnen geven.  We zul-

len daar in De Volharder te zijner tijd

ruime aandacht aan besteden, teneinde

ook alle leden van VDZ bij dit evenement te betrekken.

Leo van der Meer

De 1e prijs t.w.v. Euro 500,- wordt aan Toon
Hartemink, leider van Vitesse 2, uitgereikt

door Leo van der Meer en Henk Matser

Gezellige drukte na afloop van de laatste wedstrijd
tegen toernooiwinnaar Vitesse (uitslag 0 -7)

Vice voorzitter Willem Meijer bedankt de deelnemende ver-
enigingen, de toernooicommissie en alle andere vrijwilligers



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
N I E U W S

Het elektronisch scorebord
De vorderingen met het plaatsen

en in gebruik nemen van het

elektronisch scorebord beginnen in

het eindstadium te komen. Zoals

iedereen kan zien is in de uiterste

hoek van het hoofdveld de beton-

nen/stalen constructie geplaatst

door het bedrijf Bordbusters uit

Huissen. Ook de elektriciteit is gro-

tendeels aangesloten; slechts de

koppeling met het stroomnet moet

worden gerealiseerd. Er is nog een

klei hobbeltje te gaan en dan kan

zowel het scorebord zelf als de

reclame uiting van onze sponsor

Kunstgalerij Albricht worden

aangebracht.

Natuurlijk, we zijn ons ervan

bewust dat het erg lang heeft

geduurd alvorens we het bord op

zijn plaats hebben, maar soms

doen zich problemen voor die je

niet kunt voorzien. We hopen

binnen enkele weken de hele pro-

cedure te kunnen afsluiten zodat

VDZ het zo lang verbeide score-

bord eindelijk kan gaan benutten.

Nieuwe sponsors
Door een actief beleid is de com-

missie VDZ Hogerop er weer in

geslaagd weer enkele sponsors aan

onze vereniging te binden. De

oplettende bezoeker zal de namen

al op de reclameborden langs het

hoofdveld gezien hebben.

Van Elferen Groenvoorziening
/ Grondverzet, gevestigd aan de

Beeldhouwerstraat 27 in Arnhem.

Deskundigen op het gebied van

tuinaanleg en -onderhoud en alle

andere werkzaamheden op groen-

gebied.

Hekkelman Advocaten en
Notarissen, Sickesplein 1 in Arn-

hem gespecialiseerd in: 

Advocatuur (arbeidsrecht, perso-

nen en -familierecht, onderne-

mingsrecht, letselschade en verze-

keringsrecht, vastgoed en

bestuursrecht) en

Notariaat (ondernemingsrecht,

onroerend goed, personen en -

familierecht).

Beide bedrijven heten wij van

harte welkom bij VDZ.

Commissie VDZ Hogerop
uitgebreid
Verheugd zijn wij om te kunnen

melden dat de commissie sinds

kort is uitgebreid (en verjongd !)

door de komst van Rik van den
Oosterkamp. Rik is al van jongs

af spelend lid van onze vereniging

en heeft naast zijn drukke baan in

de ICT sector tijd beschikbaar

gemaakt om de sponsoractiviteiten

te ondersteunen en - dat is al

gebleken - van nieuwe initiatieven

te voorzien. Wij wensen Rik hierbij

veel succes.

HM

De leden van de commissie VDZ Hogerop:

Evert van Amerongen (voorzitter) 026-4435831 

Henk Matser (penningmeester) 026-3516998 

Erwin Brakenhoff ( Secretaris) 026-4433707 

Harry Langeland 026-3611464 

Leo van der Meer 026-4459557 

Hans Schuring 06-30633290

Rik van den Oosterkamp 06-53368130

Contact

E-mail: vdzhogerop@vdz-arnhem.nl
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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

www.meijerinterim.nl

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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Beleidsplan VDZ
Het bestuur heeft inmiddels
gesproken met vertegenwoordi-
gers van lagere elftallen, VDZ-
Hogerop en jeugdcommissie. De
gesprekken hebben nieuwe
inzichten opgeleverd en diverse
bruikbare tips. Er staan nog
gesprekken gepland met ver-
tegenwoordigers van herenselec-
tie, damesselectie en meisjes,
alle clustermedewerkers en een
groep van (ex-)leden. In dit
kader is er ook een marktonder-
zoek door Jaap Bunschoten uit-
gevoerd naar de demografische
ontwikkelingen in Arnhem-Noord
en de mogelijke effecten daarvan
op de ledenaanwas voor VDZ. Dit
onderzoek laat ondermeer zien
dat de ledengroei van VDZ een
structureel karakter heeft. In
de volgende Volharder vertellen
wij u daar meer over. Op basis
van alle gesprekken, het markt-
onderzoek en diverse andere ont-
wikkelingen stelt het bestuur de
komende maanden een nieuw
beleidsplan op voor de toekomst.
Het concept beleidsplan wordt op
7 september, aan het begin van
het nieuwe seizoen, toegelicht
aan geïnteresseerde leden. Alle
leden ontvangen daar te zijner
tijd een uitnodiging voor.

Invoering consumptiebon-
nen voor vrijwilligers,
kaderleden en commissies
Vrijwilligers, kaderleden en com-
missieleden kunnen tijdens hun
werkzaamheden voor de vereni-
ging een consumptie nuttigen,
aangeboden door de vereniging.
De huidige werkwijze levert
administratief gezien nogal wat
problemen op. Daarom wordt met
ingang van het nieuwe seizoen
een systeem met consumptiebon-
nen ingevoerd. Alle betrokkenen
krijgen daar tijdig meer informa-
tie over.

Afsluitingsweekend 
9-10-11 juni!
In het weekend van 9, 10 en 11
juni wordt het seizoen afgeslo-
ten met verschillende festi-
viteiten. Zo is er op vrijdag-
middag 9 juni een jeugd-
ouder toernooi. Op zaterdag
10 juni is er een pupillentoer-
nooi. 's Avonds is er een
gecombineerde besloten
feestavond (met levende
muziek!) voor kaderleden en
heren- en damesselectie. Vrijwil-
ligers krijgen deze feestavond
aangeboden door de vereniging.
Vrijwilligers worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd. De
heren- en damesselectie nemen
de kosten voor deze feestavond
voor eigen (elftal)rekening. Zon-
dag 11 juni tenslotte vindt het
traditionele minitoernooi plaats.
Voor de verstokte voetbalkijkers
is er een groot TV-scherm aan-
wezig zodat men niets hoeft te
missen van de WK Voetbal.

Contract voor Koen Middel-
dorp bij De Graafschap
VDZ heeft van De Graafschap
een opleidingsvergoeding gekre-
gen voor Koen Middeldorp. Koen
heeft diverse jaren bij VDZ in
de jeugd gespeeld en onlangs een
contract getekend bij De Graaf-
schap. Een pluim voor Koen en
voor onze jeugdafdeling! Koen is
de zoveelste speler in rij die zijn
opleiding grotendeels bij VDZ
heeft genoten, maar doorge-
stroomd is naar een topamateur-
club of een betaald voetbal orga-
nisatie. 

Algemene Clustervergadering
Op 21 maart is de eerste Alge-
mene Clustervergadering gehou-
den. Tijdens deze bijeenkomst is
de onderlinge samenwerking tus-
sen de verschillende clusters en
vrijwilligers (Technische zaken,

Finan-
ciën,
Secretariaten,
Beheer, Communicatie & PR) aan
de orde geweest. Ook zijn enkele
verbeterpunten vastgesteld
waaraan gewerkt gaat worden en
is het beleidsplan besproken. De
eerstvolgende Algemene Cluster-
vergadering is op dinsdag 6 april.

Afsluiting clubgebouw en
kantine
Het clubgebouw en kantine slui-
ten op zondag 11 juni, na afloop
van het minitoernooi. Vanaf 12
juni wordt er niet meer in ver-
enigingsverband getraind en wed-
strijden gespeeld en zijn club-
huis en kleedkamers niet meer
geopend. Zoals het er nu uitziet
start het seizoen op zondag 6
augustus, de dag dat de senioren
selectie-elftallen beginnen met
de trainingsvoorbereiding op het
nieuwe seizoen. Afhankelijk van
het definitieve voorbereidings-
programma kan dit nog gewijzigd
worden. 

Algemene Ledenvergade-
ring 02-11 en Kerstfeest-
avond 16-12
De Algemene Ledenvergadering
vindt plaats op 2 november. De
Kerstfeestavond staat gepland
op 16 december 2006.

Sjors van Leeuwen
Secretaris VDZ Bestuur

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

Kaartavonden

Bestuursvergaderingen Algemeen

do. 27 april 2006 20.00 u. 

do. 18 mei 2006 20.00 u.

Dinsdag 25 april 2006

Dinsdag 30 mei 2006
6 juni 2006 Algemene Clustervergadering 

9-10-11 juni Afsluitweekend 

10 juni 2006 Feestavond voor Kaderleden en 

Heren- en Damesselectie 

11 juni 2006 Sluiting clubhuis, kantine, 

kleedkamers en velden 

19 augustus 2006 Reünie VDZ i.c.m. 80-jarig 

bestaan  

7 september 2006 Bijeenkomst Beleidsplan VDZ   

2 november 2006 Algemene Ledenvergadering   

16 december 2006 Kerstavond

Zoals jullie inmiddels weten
organiseert VDZ op zaterdag
19 augustus 2006 weer een

reünie.
De aftrap zal rond de klok van
16:00 uur zijn. De eerste paar
drankjes worden je, ter gelegen-
heid van het 80-jarige bestaan,
door de vereniging aangeboden.
De reünie duurt tot ± 20.00 uur.
De reünie is in eerste instantie
bedoeld voor een gezellig samen-
zijn en bijpraten. Maar er is meer.
De reünie wordt altijd muzikaal
omlijst en natuurlijk wordt er ook
weer gezorgd voor de inwendige
mens. Tijdens de laatste vergade-
ring zijn met een cateraar afspra-
ken gemaakt en die zal zorgen
voor een sfeervol buffet met een
diversiteit aan gerechten, ook voor
de vegetariërs onder ons.
Ook is hard gewerkt om de reünie
voor iedereen toegankelijk te
maken en daarom zijn de kosten
voor deelname slechts € 15,-- per
persoon.

Kortom een dag
waar wij met
veel plezier naar
uitkijken een
dag die je niet
mag missen.
Begin april wor-
den alle reü-
nisten (voor
zover bekend
binnen ons adressenbestand) via
een vooraankondiging geïnfor-
meerd over de aanstaande reünie.
Eind juni volgt dan de definitieve
uitnodiging.

Ben jij die 30-plusser en al jaren
actief lid en sta je nog niet op de
reünistenlijst en wil je graag bij
deze reünie aanwezig zijn meld je
dan aan. Dat kan schriftelijk, tele-
fonisch, via e-mail maar ook via de
website van VDZ.
Contactpersoon is: Jan Meijer 
Verlengde Prümelaan 101, 6824 JW
Arnhem. Tel.nr. 026-3513138 
e-mail: reunie@janmeijer.nl 

website: www.vdz-arnhem.nl/reunie/
Noteer 19 augustus vast in je
agenda. Zorg dat je erbij bent.

Vriendelijke groeten,

De reüniecommissie
Louis Burgers, Ben Balk,

Peter Verhoeff en Jan Meijer

NIEUWS VAN DE REÜNIECOMMISSIE

Alle leden in 1932 voor het St.
Franciscushuis waar de vereniging
werd opgericht (foto geplukt van
de website). De kans dat één van
deze leden nog op komt dagen is
niet zo groot. De rest van de
(oud)leden worden wel verwacht!



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




