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VAN DE VOORZITTER
Helaas……
Ons eerste elftal van de heren is

helaas gedegradeerd. Na een  ver-

blijf van enkele jaren in de tweede

klasse moeten we een stapje terug

doen naar de derde klasse.

Uiteraard zal een ieder in op de

zondagen danwel in de Gelderlan-

der van maandag de verrichtingen

van onze mannen gevolgd hebben.

Zoals voetbalgoeroe Johan Cruiff

stelt: "ieder nadeel hep zijn voor-

deel", geldt dat ook in dit geval.

We ontmoeten andere Arnhemse

clubs zoals Oranje en Arnhemse

Boys en wellicht toch weer onze

buurman SML als het hen ook niet

lukt om  in de tweede klasse te

blijven. 

Het eerste elftal van de dames

heeft het aanmerkelijk beter

gedaan en eindigde dit jaar boven-

aan in derde klasse, maar zullen

zoals het er nu naar uitziet, net

niet promoveren.

Ontwikkelingen
Soms hoor ik dat het met VDZ niet

goed gaat, men bedoelt dan dat

het eerste elftal. Met VDZ als club

gaat het daarentegen wel goed. Er

zijn allerlei ontwikkelingen waaro-

ver onze secretaris Sjors van Leeu-

wen meer zal zeggen. De meest

plezierige ontwikkelingen vind ik

persoonlijk dat  (ex-)VDZ spelers

zich nu in gaan zetten op kader-

functies om de groei van de club

mogelijk te maken. Dit is bijzonder

plezierig en belangrijk om de ver-

enigingscultuur van VDZ in stand

te houden, ondanks dat door de

groei veranderingen onontkoom-

baar zijn. Naar ik hoop krijgt dit

nog meer navolging want  er

zijn nog steeds veel vacatures

en met name bij de Jeugdcom-

missie, welke heel veel werk

verzet met weinig mensen.

Wellicht dat je ook iemand

weet die het leuk zou vinden

om wat te doen maar

"gevraagd wil worden". Atten-

deer Geert Rasing er op en

dan kan er gepraat worden.

Activiteiten
Aan het einde van het seizoen

zijn weer een aantal leuke

activiteiten gepland. Op 9 juni

vanaf 18.00 uur start een heel

voetbalweekend. Er is voor elke

jeugdcategorie wat wils! We heb-

ben weer ons familietoernooi waar-

voor je je wellicht nog kan inschrij-

ven via een formulier dat in de

kantine hangt. 

Zaterdagavond is er voor onze vrij-

willigers en voor de selectie een

feestavond ter afsluiting van het

seizoen. Naar wij hopen zullen al

degenen die het mogelijk maakten

om dit seizoen weer tot een succes

te maken aanwezig zijn! Het is ook

voor de nieuwelingen een spontane

gelegenheid om met anderen te

spreken om een wat completer

beeld van de club te krijgen.

Scorebord
Het doet me veel genoegen dat

ook onze club nu een elektronisch

scorebord heeft. Er kwam veel

meer bij kijken  (financiering, wel-

standscommissie, bouwtechnisch

etc.) dan je denkt als je hem nu

ziet staan. Complimenten voor

Evert van Amerongen  en zijn VDZ-

Hogerop sponsorclub die heeft

doorgezet ondanks de nodige

tegenslag en uiteraard de belang-

rijkste sponsor van het bord, Peter

Albricht, kunsthandelaar in Ooster-

beek! We gaan ervan uit dat het

scorebord volgend jaar roodgloei-

end wordt door bijtelling van doel-

punten van de thuisclub. Werkt u

bij een bedrijf wat nog geen bord

bij ons hoofdveld heeft staan, er is

nog RUIMTE! Voor informatie zie

de brochures in de kantine.

Tenslotte
Ik hoop dat deze Volharder weer

een goede inhoud  heeft en ik zou

het op prijs stellen als ook de seni-

oren- en selectie-elftallen  eens

een bijdrage leveren over wat er

bij hen leeft. Wellicht in de vorm

van een wedstrijdverslag, maar

ook in de vorm van een interview,

anekdote, stapavond etc.

John Holtackers
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VAN DE REDACTIE
De zon breekt door… en
Nederland kleurt oranje!
Na lang wachten is de zon dan

toch doorgebroken in Nederland.

Dit had niet alleen resultaat op de

voetbalvelden, dat wil zeggen

dat er meer wedstrijden

zijn gespeeld de afge-

lopen tijd en dat er

vooral ook veel energie-

kere gezichten waren te zien in

de wandelgangen. Met nog

enkele weken te gaan voor het

WK in Duitsland losbarst, wor-

den er al vele plannen gemaakt

om die tijd zo 'oranje' mogelijk

door te komen. Bij VDZ staat er

zelfs een Oranjeweekend op

stapel en kunnen zelfs de men-

sen die nog van niets wisten

(het WK komt er echt aan!) er

niet meer omheen. De aankondi-

ging voor dit weekend, waarin het

jaarlijks terugkerende familietoer-

nooi valt, is natuurlijk in deze edi-

tie te vinden.

De redactie heeft ook een 'door-

braak', want wij kunnen u melden

dat we er een nieuw redactielid bij

hebben! Na maanden van rondvra-

gen binnen VDZ en het schrijven

van oproepen in de Volharder heeft

Frank Ritmeester zich, tot onze

grote vreugde, bij ons aangesloten

en zal zich verdienstelijk maken

voor het clubblad. Ongetwijfeld

kennen sommigen van u hem al

maar hij zal zichzelf uitgebreid

voorstellen in dit nummer van de

Volharder. We heten hem van harte

welkom!

De artikelen
Naast dit goede nieuws hebben we

in deze editie weer veel te melden.

Zoals iedereen weet, was er behal-

ve zonneschijn helaas ook regen,

want VDZ 1 is tot verdriet van

velen gedegradeerd. Een verhaal

over de huidige trainers van het

elftal kon dan ook niet uitblijven.

Er is nog meer te vertellen over

het eerste want er hebben een

aantal A1 junioren gedebuteerd in

dit team, uiteraard meer over dit

onderwerp verderop in de Volhar-

der.

De B1 Bekerfinale is gespeeld en

dit heeft een mooi artikel opgele-

verd. Hetzelfde geldt voor de sei-

zoensafsluiting van de F3 en het

seizoensoverzicht van de E1. Albert

van Daalen is ook weer druk

geweest: naast alle wekelijkse

voetbalbeslommeringen, de eind-

uitslag van de Profcoachcompetitie

en de B1 Bekerfinale heeft hij zijn

zinnen gezet op de politiek. Dit

alles in de vorm van "Nederland

praat mee: het Burgerforum", wat

u verderop kunt lezen in dit num-

mer. 

Het bestuur heeft een nieuwe vrij-

willigersregeling voor het komende

seizoen in petto. De inhoud hiervan

staat beschreven in de Volharder.

Aangezien deze nieuwe regels

grote gevolgen hebben voor de

kantine/keuken en er zelfs een

handtekeningenactie is georga-

niseerd, hebben we een

interview gehouden met de

dames die ervoor zorgen dat

de boel draaiende wordt

gehouden in de kantine. Dit is

niet het enige interview want bij

VDZ 7 is er een kleine 'leegloop'

van spelers geconstateerd, van-

daar een onderhoudend gesprek

met de betrokkenen. 

Zaterdag 20 mei was het feest in

het clubhuis van VDZ want de

Arnhem Band heeft er die avond

opgetreden. Een verslag met

leuke foto's is dan uiteraard een

mooi item voor de Volharder. Naast

deze muzikale avond is er ook een

vriendendag geweest waar natuur-

lijk een interessant verhaal bij

hoort. 

De vaste rubrieken zijn in dit num-

mer weer van de partij met deze

keer zelfs drie pupillen van de

week en de jaaruitslag van de

gespeelde kaartavonden. VDZ

Hogerop kan melden dat het score-

bord er staat, u heeft dit bord vast

al eens kunnen bewonderen.

Kortom, deze keer zijn er teveel

artikelen om allemaal op te noe-

men en is er heel veel te lezen in

het clubblad.

Veel leesplezier toegewenst en

geniet van de aankomende WK-

gekte in het land!

Namens de redactie

Jessica van den Adel
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Leo van der Meer (64 jaar) speelde zaterdag 13 mei j.l.

zijn laatste wedstrijd in het shirt van VDZ-9. Om de wed-

strijd voor Leo bijzonder te maken, stond Han Dreuning

bij wijze van hoge uitzondering zijn aanvoerdersband aan Leo

af. Leo, normaal gesproken spelend vanaf de rechterflank,

werd centraal op het middenveld gezet. Zo was hij omringd

door zijn teamgenoten.

Vijf minuten voor de rust werd het spel stilgelegd en nam Leo

onder applaus een bos bloemen en een goede fles wijn in ont-

vangst. Op deze wijze wilden wij Leo bedanken voor zijn spor-

tieve inzet in de afgelopen zeven seizoenen. ‘’Het is mooi

geweest. Als de benen niet meer willen dan moet je stoppen’’,

zo verontschuldigde hij zich voor dit afscheid.

Gelukkig is Leo niet verloren voor VDZ. Al geruime tijd is hij

actief binnen de sponsorcommissie VDZ Hogerop en hij is van

plan meer werk te verzetten in diverse andere commissies.

Leo nogmaals bedankt!

VDZ-9

LEO BEDANKT

HET SEIZOEN VAN D6M

Dit seizoen zijn we voor het
eerst als elftal gaan voet-
ballen, Ook al was het een

moeilijk seizoen met veel neder-
lagen, toch hebben we er veel van
geleerd. Het was wel heel anders,
omdat we nu met buitenspel te
maken kregen, en dat daarvoor

Boven v.l.n.r.: Luuk Dopper (lei-
der), Sarah, Niene, Josje, Shirly,
Judith, Jorieke, Sophie, Ilja,
Luuk Smits (trainer/leider)
Onder v.l.n.r.: Jill, Nesrin, Tes-
sel, Ilse, Britt, Nicol 

nooit hadden. In het begin was
het erg moeilijk om de tegenpar-
tij buitenspel te zetten, maar nu
we er op hebben geoefend gaat
het al veel beter. Ook kregen we
er nieuwe meiden bij, waar we
ook aan moesten wennen, maar nu
gaat het al veel beter. Maar nu

we als elftal spelen, spelen we
tegen jongere jongens waardoor
veel van ons voorzichtiger spelen
uit angst de jongens te blesse-
ren. Ook hier hebben we op geoe-
fend, het gaat nog niet helemaal
goed maar er komt verbetering
in…
Luuk S zei vaak: Jullie lopen veel
te veel achter de jongens aan, zij
moeten achter jullie aan lopen.
We zullen proberen dit volgend
jaar te verbeteren. Bij dezen
willen we onze trainers Luuk &
Luuk  een compliment geven voor
het harde werken en ze bedanken
voor hun inzet!

Groetjes
Shirly Gerritsen & Ilse v Lochem

(D6M)

Leo van der Meer werd met een mooie bos en
een fijne vles bedankt voor zijn inzet
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Lara Bitter

Ik ben 10 jaar oud en speel in E8 als spits. Ik
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 - DCS,

op zondag 9 april 2006, de uitslag was 1 - 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? De zus van mijn vriendin-

netje zat er op en toen wou ik er ook op.
Op welke positie speel je het liefst? Als spits.
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Frank, met de omhaal.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ronaldinho.
Wat is je favoriete club? Ajax.
Heb je nog andere hobby's? Tekenen en knutselen.
Wat wil je later worden? Dierenarts.
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? Dit!!!
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik in de F5 zat.

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Dat ik het heel leuk vond, voetballen!!!

P U P I L V A N D E W E E KYouri Wigt
Ik ben 8 jaar oud en speel in VDZ F1 als

midmid. Ik was pupil van de week bij de wed-
strijd: VDZ1 - Varsseveld, op zondag 23 april 2006,

de uitslag was 1 - 2

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3½ jaar.
Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vader traint

en voetbalt bij VDZ en mijn zus er voetbalt (7½jaar) 
Op welke positie speel je het liefst? Midmid
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Er zijn veel goede voetballers bij VDZ.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Klaas Jan
Huntelaar, hij is topscoorder is en een goede voetballer!!!
Wat is je favoriete club? VDZ en Ajax
Heb je nog andere hobby's? Tafeltennis, schaken en buitenspelen.
Wat wil je later worden? Profvoetballer of …………?
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

De toernooien, altijd gezellig!
Wat was je beste wedstrijd of actie?

Toen ik iemand passeerde met de akka.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of

over jezelf? Ik vind VDZ een leuke
club en wil hier nog lang blij-

ven.



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
Jelle Medendorp

Ik ben 6 jaar oud en speel in F7 als keeper. Ik
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 -

Hatert, op zondag 14 mei, de uitslag was 2-2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Een half jaar.
Waarom koos je voor VDZ?

Mijn vriendje koos het ook.
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Daniel, VDZ 1
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ikzelf
Wat is je favoriete club? Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby's? Knikkeren en computeren.
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

Pupil van de week.
Wat was je beste wedstrijd of actie? 

Als keeper een doelpunt tegengehouden.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of

over jezelf?
Ik ben goed in voetbal!

Het seizoen 2005/2006 zit er
op voor de huidige F3, alleen

nog 2 toernooien en dan gaan we
met vakantie en/of WK kijken.
We hebben een goede tweede
seizoens helft gehad en vooral in
de maand maart wisten de F3
boy's wat winnen was. Daarna
ging het wat moeilijker en moest
er soms hard geknokt worden
maar de F3 kon wel tegen een
stootje. We zijn uiteindelijk in
de middemoot geeindigd. Een
goede prestatie.

De F3 had een goede verdediging
bestaand uit Frank, Tim, Floor en
Timo (de laatste ook vaak als
keeper) en daarnaast een aantal

goede middenvel-
ders zoals: Djim,

Floyd en onze
vrije trappen speci-

alist Huub. De aanval werd vaak
gevormd door Boyan, Natan en
Jelmer, die het netje regelmatig

wisten te vinden. Pedro en Martin
waren goede scheidsrechters bij
de F3, die dit met veel plezier
altijd wilde doen.

We hebben het gezellig gehad
met z'n allen en goede steun van

alle ouders gehad, waarbij
altijd de koffie voor ieder-
een klaar stond naast en/of
op het veld.

Volgend seizoen zullen een
paar spelers naar de E gaan. De
rest blijft nog lekker een jaar in
de F.
Fijne vakantie!!!

Bart en Harry
Begeleiders F3

F3 KAN TEGEN EEN STOOTJE
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VDZ-ER IN HET BURGERFORUM
140 Nederlanders vormen tezamen
het Burgerforum, zij gaan de rege-
ring adviseren over het kiesstelsel.
Één van deze 140 deelnemers is
Albert van Daalen. Nadat hij bij
een informatiebijeenkomst was
geweest, is hij ingeloot om deel te
nemen aan het Burgerforum.

Het Burgerforum staat onder

leiding van Jacobine Geel

die het geheel in 10 week-

einden en een aantal regionale bij-

eenkomsten in goede banen pro-

beert te leiden.

10 weekeinden in Den Haag of

Zeist wordt er vrijdag's om 18.00

gestart met het programma dat

duurt tot 22.30 daarna nog even

een drankje en daarna na bed

want de volgende dag begint het

offiële programma alweer om 9.00

uur en voor deze tijd moet je dan

al uitgecheckt en ontbeten hebben.

Zaterdag zijn we om 17.00 uur

klaar waarna iedereen weer naar

huis keert de één naar Groningen

een ander naar Maastricht, want

de Burgerforumleden komen uit

heel Nederland, zijn verdeeld in de

leeftijd van 19 tot 87 en bestaat

voor de helft uit mannen en voor

de helft uit vrouwen.

De eerste 3 weekeinden waren

vooral theoretisch gericht op kies-

stelsels. Wat voor kiesstelsels zijn

er en wat zijn de gevolgen van

deze kiesstelsels. Nu zitten we in

de fase dat we langzaam aan rich-

ting een beslissing moeten gaan.

Dit gebeurt o.a. door het land in te

trekken via regionale bijeenkom-

sten, waar alle burgers hun mening

kwijt kunnen middels een debat,

deze mening zullen wij meenemen

in ons advies. Op 15 juni zal de

bijeenkomst in Arnhem plaatsvin-

den in Musis Sacrum, iedereen kan

hierbij aanwezig zijn, toegang is

gratis. U wordt ontvangen met een

kopje koffie en na afloop zal er

voor wat te drinken worden

gezorgd. Ontvangst is vanaf 19.30

het programma begint om 20.00

uur en duurt tot 22.00 uur.

U kunt ook deelnemen aan de dis-

cussie op het forum van het Bur-

gerforum, u dient hiervoor te gaan

na de website van het Burgerfo-

rum; www.nederlandpraatmee.nl,

hier kunt u aan allerlei discussies

meedoen en alle aanverwante

informatie over kiesstelsels vinden.

Mocht je nog vragen, ideeen of

iets willen weten dan kun je altijd

mij altijd even aanspreken of een

mailtje sturen a.daalen@burgerfo-

rumkiesstelssel.nl .

Albert

www.nederlandpraatmee.nl

Albert van Daalen

Albert van Daalen. 37  jaar uit
Arnhem. Bankemployé.

"Ik wil meedoen aan het Burger-
forum omdat ik het een goed ini-
atief vind, dat de burgers mee
kunnen praten en denken over
zaken die iedereen aangaan en
daar graag aan wil bijdragen. Ik
denk iets aan het Burgerforum te
kunnen toevoegen omdat ik erg
enthousiast ben en hier heel graag
over wil meedenken. "

Website info over Albert
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LAATSTE WEDSTRIJD INTERIM-TRAINERSDUO

ERIC ARENTSEN EN ARMAND ROOD

Zondag 14 mei waren Eric

Arentsen en Armand Rood

voor de laatste keer actief

als interim trainers van VDZ1. Op

de foto Armand (links) en Eric tij-

dens de wedstrijd tegen Hatert (2-

2). Helaas zijn zij er niet in

geslaagd VDZ voor degradatie naar

de 3de klasse te behoeden. Aan de

intensieve begeleiding en inzet van

beide heren heeft dat niet gelegen.

Zij hebben hard aan klassebehoud

ewerkt. 

Toch ervaart het duo de gang van

zaken als teleurstellend. ‘’De ver-

wachtingen na de winterstop

waren wellicht te hoog gespannen.

Goede partijen in de wintercup

gespeeld. Dan hoop je op een

ommekeer. Het niveau van de

Wintercup en de daar getoonde

inzet zagen wij niet terug in de

competitiewedstrijden’’, zo kijkt

Eric op de afgelopen tijd terug.

Tijdens de selectie bijeenkomst van

vrijdag 19/5 heeft het bestuur op

waardige wijze afscheid genomen

van Eric en Armand. Daarbij de

dank uitgesproken voor hun

bereidwillige en vakkundige mede-

werking om de plotselinge ontsta-

ne vacature tijdens de winterstop

in te vullen en de trainerstaak van

het eerste team op zich te nemen.

“Jullie hebben je uiterste best

gedaan. Daar zijn wij jullie dank-

baar voor”. Onder luid applaus van

de voltallige selectie namen zij een

cadeau in ontvangst van de vice

voorzitter Willem Meijer.

Armand (links) en Eric zien het somber in

NIEUWE VERZORGINGS-
KOFFER VOOR DE A1

De A1 willen een dankwoordje

uitspreken aan het adres van

Apotheker Biermasz voor het

ter beschikkingstellen van een

prachtige verzorgingkoffer voor

de wedstrijden van de A1

Namens spelers en leiding 

VDZ A1.
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Het seizoen 2005-2006 zit er voor
ons elftal weer op, een seizoen dat
afgesloten werd met een verdien-
stelijke vierde plaats in de compe-
titie. Van de kampioen Putten werd
twee keer verloren (5-0 en 2-3) en
van de laatste op de ranglijst, De
Glind, werd twee keer gewonnen
(0-3 en 5-0). Tegen de overige elf-
tallen werden wisselende resulta-
ten geboekt. 

Echter, dit is niet de reden

voor dit verhaal. Tot onze

grote spijt gaan dit jaar een

aantal spelers ons team verlaten.

Zo gaat Jon Wittendorp zijn voet-

balkwaliteiten voortaan op de zon-

dag laten zien. "Oude rot" in het

veld, Nico Dales, gaat door de

weeks wonen in het hoge noorden,

namelijk in Groningen, waar hij

gaat werken in Delfzijl bij Akzo

Nobel. Aangezien hij de voetbal-

sport niet kan missen, gaat hij wel

doortrainen bij de plaatselijke voet-

balclub en blijft hij als oproep-

kracht voor ons team beschikbaar.

Nu zijn dit niet de enigen die bij

VDZ 7 weggaan, ook Fedor Dibbets

heeft besloten om, na negen sei-

zoenen VDZ en een groot aantal

seizoenen bij DVV uit Duiven, een

punt achter zijn actieve loopbaan

als voetballer te zetten. Uiteraard

betreuren wij het

dat deze spelers

volgend seizoen

geen basiskracht

meer zijn maar we

bedanken hen voor

het voetbalplezier

en inzet van de

afgelopen jaren. 

Helaas zijn we er

nog niet wat ver-

trekkende teamge-

noten betreft, er

stopt ook nog een

VDZ-er van het eer-

ste uur: Jannes van

Benthem gaat na

27 jaar loopbaan bij

VDZ verhuizen rich-

ting Ridderkerk. Dit

is reden om hem

wat dieper aan de

tand te voelen en

hem tekst en uitleg

te laten geven. Hier

volgt zijn verhaal:

"Ik ben bij VDZ
gekomen toen ik 9
jaar oud was,
omdat een vriendje
(hij heet Edwin Snijders) bij VDZ in
het E1 voetbalde. Ik weet nog
goed dat ik op een woensdag ging
kijken bij een training en dat ik
gelijk de zaterdag erop  mee
mocht voetballen met de wedstrijd.
Ik had nog niet eens voetbalschoe-
nen en dus ben ik op mijn gewone
gymschoenen het veld op gegaan.
Dat was een heel leuk begin en ja,
het spelletje is en was zo leuk dat
ik niet zonder kon en kan. De elf-
tallen waarin ik al die jaren heb
gespeeld op een rijtje: E1, D1, C1,
B1, A1, A2, 4e, 2e, 1e, en het 2e. 

Daarna volgde mijn leuke en lange
periode bij het zaterdagelftal. Dat
was ieder jaar weer anders; van
het 10e naar het 9e, 8e en uitein-
delijk afgelopen seizoen het 7e.
Tussen al die jaren VDZ ben ik één
jaar naar Groessen gegaan en in
het eerste elftal bij die boeren
kampioen geworden. Toch kon ik
VDZ niet vergeten en heimwee
bracht me terug bij de rood/zwar-
ten.  We vervolgen mijn verhaal
met een stukje over de vele mooie
en leuke jaren bij VDZ en de trai-
ners die daarbij horen. In de C1 en

LEEGLOOP BIJ VDZ 7

Jannes van Benthem houdt het na 27 jaar voor
gezien bij VDZ vanwege een verhuizing

Fedor Dibbets stopt met voetballen
De foto komt van de website van VDZ 7
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EINDSTAND VDZ-PROFCOACH COMPETITIE

Plaats Teamnaam Coach Punten

1 Rabaggio Thomas Theunissen 812.7

2 VDZ A2-kampioenen Ralph Decker 736.8

3 Theopakumterug Robin van de Beek 729.7

4 FC Bossie United Mark Bosma 701.9

5 Arnhem Globetrotters Albert van Daalen 693.8

6 Masters of the game Maarten Holtackers 692.9

7 Nr. 13 op 1 Max Spaay 692.4

8 Jeruzame FC Jeroen Westen 684.0

9 Thomteam Thom Veldkamp 681.7

10 Arsenaltjes Simon Rutten 674.7

11 VDZ-Arnhem Rik van Hardeveld 655.5

12 Rubberobbies Rob Rutten 653.8

13 Siar Tijs Bergervoet 652.8

14 Ut Schoolplein 642.2

15 NEC-Koningen Rob Heusinkveld 638.7

16 Vroeger was t beter Bert van Daalen 633.3

17 De Wortelvreters Chris Theunissen 630.6

18 VDZ-RL Robin Leijenaar 627.8

19 Bananenteam 620.8

20 Steek United Sjoerd 619.7

21 VDZ Arnhem Niels Emeis 613.0

22 VDZ C1 Mathijs Holtackers 579.5

23 De Stift Dennis Bijkerk 575.3

24 De Oranje 11 Eelco Lammertink 539.2

25 Johan v Swaaij Johan van Swaaij 492.7

26 VDZ-A2 Max Veldkamp 449.4

27 ASC Raynor Raynor Keuben 409

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het familie toernooi

VI-PROFCOACH

B1 was het geweldig met Nico
Valen en Bert van Daalen, ik speel-
de in die tijd ook bij het jeugdplan
en dat was super. Dan het eerste
elftal waar ik op 18-jarige leeftijd
debuteerde, een belevenis op zich
wat ik nooit zal vergeten, ook
omdat er toch een vervelend tintje
aanzat in verband met een ongeluk
met de heer Grotenbreg. Iets wat
ik zeker niet vergeet is dat de
wedstrijd 18 minuten oud was, en
ik de rechtsback van de tegenpartij
al drie pannaas gegeven had. Ook
herinner ik me het geweldige jaar
met het tweede elftal omdat ik
daar met Thijs Koevoet, Sjors van
Leeuwen en vele andere voetbal-
lers een topseizoen draaide. En ja,
dan kan ik natuurlijk niet om al
mijn leuke jaren bij het zaterda-
gelftal heen, met veel leuke jon-
gens (en een enkele oude man,
Max) die ik nooit zal vergeten. Ik
wil er een paar noemen, beginnend
bij een coach Hemmie Joosten, de
kopper Bobby Roelofs, invalspits
Rogier Walter, rechterspits Stef
Muller, Ron de Jonge, Han van der
Schaaf, mijn vriend Bart van der
Leij en niet te vergeten uiteraard
alle jongens die nog steeds van de
partij zijn. 

Nu dan de reden van mijn vertrek.
Na een paar losse flodders van
vriendinnen heb ik nu liefde en
geluk gevonden in Xandra. Helaas
woont ze wat voetbal betreft een
beetje ver weg waardoor ik de
keus heb moeten maken tussen
Arnhem en Ridderkerk. Ik heb
ervoor gekozen om bij de plaatse-
lijke club RVVH te gaan spelen,
dus ik hoop dat jullie geen hekel
aan haar hebben! Ik beloof dat uit
het oog in dit geval niet uit het
hart betekent, ik kom echt nog wel
eens kijken en jullie zien mij zeker
terug bij het jaarlijks terugkerende

mini-voetbaltoernooi. Verder wil ik
de jongens van het zaterdagelftal
extra bedanken omdat ik daar het
langste gespeeld heb en naast het
spelen van de wedstrijden ook vele
leuke teamuitjes heb meegemaakt.
Ik denk aan kanoën op de Linge
(nu nog blaren), skaten (nooit
gedaan en nooit meer doen) en
ook skiën ging best aardig. Zelfs
op de dansvloer zijn mijn beentjes

net zo vlug als op het voetbalveld!
Jullie zijn leuke jongens en dus wil
ik jullie, en uiteraard iedereen die
ik vergeten ben, bedanken voor de
27 mooie jaren die ik bij VDZ
beleeft heb." 

Groeten en tot ziens
Jannes van Benthem

Jan Tenback

Jessica van den Adel
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Voor het komende seizoen is

de technische staf voor het

1ste en 2de elftal bij de

heren compleet. Nadat Berry Valen

te kennen had gegeven dat hij in

Doetinchem (bij Andre Wevers) zijn

keeper trainersschap wilde voort-

zetten (Berry, nogmaals bedankt

voor je inspanning bij VDZ!), zijn

wij er in geslaagd om een waardi-

ge opvolger te vinden. Arno Hoog-

veld, in de regio een bekende ver-

schijning onder de lat (o.a. SML en

Westervoort), neemt met ingang

van augustus onze selectie keepers

onder zijn hoede. Arno is nu nog

als keeper actief bij sc Wester-

voort, en speelt in een recreatie

team. Wij wensen Arno een plezie-

rige en succesvolle tijd bij VDZ. 

Met Mark Geutjes (hoofdtrainer),

de komst van keeperstrainer Arno

Hoogveld en met Raoul Godijn als

Technisch Coördinator, Leo Keuben

grensrechter, Armand Rood verzor-

ger, is het begeleidingsteam voor

de selectie bijna compleet. Het

bestuur is nog in gesprek met een

1ste elftalleider. Het ziet er op dit

moment naar uit dat de beoogde

kandidaat positief op het bestuurs-

verzoek zal reageren. Voor het 2de

team (Francis Opoku, trainer, Jan

Peters als teamleider en Rob Brink-

hoff assistent scheidsrechter) is de

begeleiding compleet. Ons 3de

team gaat weer met Jorg de Lange

als teamleider de nieuwe competi-

tie in. Voor dit elftal zijn wij nog

op zoek naar een trainer voor de

dinsdag en vrijdagavond.

De selectie wordt op 1 augustus

verwacht voor de eerste training.

Vanzelfsprekend krijgen de betref-

fende spelers hierover in de loop

van juli schriftelijk bericht.

TECHNISCHE STAF SELECTIE SEIZOEN 2006/07

Arno Hoogveld en Mark Geutjes, in het midden Raoul Godijn

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Karin v.d.Leij 38 punten

2. Tiny Baas 56 punten

3. Inge Keuben 58 punten

Klaverjassen
1. Diny Burgers 5.646 punten

2. Bert van Daalen 5.379 punten

3. Trudy Brinkhoff 5.262 punten

Jokeren
gemiddeld

1. Elly v.d.Leij 81,0 punten

2. Karin v.d.Leij 86,7 punten

3. Mieke v.d.Mee 99,6 punten

Klaverjassen
Puntentotaal

1. Bert van Daalen 29.712 punten

2. Trudy Brinkhoff 28.858 punten

3. Diny Maarschalk 28.583 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda

18 MEI 2006

EINDUITSLAG SEIZOEN 2005/2006
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Q u i z
1) Eén der ploegen speelt met 10 man. Na enkele minuten meldt de elfde speler zich. Hoe moet

de scheidsrechter reageren?
a) hij hoeft helemaal niet te reageren, een aanvullende speler kan zonder toestemming het speelveld in.

b) hij onderbreekt het spel en laat de speler toe.

c) hij wacht tot de bal uit het spel is en laat dan de speler toe.

d) hij geeft de speler een teken dat hij het speelveld in mag komen, terwijl de wedstrijd gewoon doorgaat.

2) Een speler loopt kwaad het speelveld af, zonder zich af te melden bij de scheidsrechter. De
aanvoerder meldt deze speler alsnog af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De
scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft
begaan, waarvoor wegzending noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter hier juist?
a) de scheidsrechter handelde juist, omdat debetrokken speler zich niet had afgemeld bij de scheidsrechter

b) de scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan.

c) de scheidsrechter handelde alleen juist, indien er reeds 3 spelers waren vervangen van het betreffende

elftal.  

d) de scheidsrechter handelde volledig juist

3) Even buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuit gehaald.
Dezelfde aanvaller neemt de toegekende vrije trap en schiet de bal vervolgens op de lat. De
terugspringende bal komt precies bij deze speler voor zijn voeten en hij schiet de bal nu in het
doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt?
a) neen, de vrije schop moet worden overgenomen

b) ja

c) neen, de scheidsrechter had een strafschop moeten toekennen

d) neen, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop te nemen op de plaats

waar deze aanvaller de bal voor de tweede keer speelt zonder dat een andere

mede- of tegenspeler de bal geraakt heeft.  

4) Een directe vrije schop moet worden toegekend voor:
a) obstructie

b) gevaarlijk aanvallen. 

c) te hoog trappen

d) te laag koppen.

5) Tijdens de wedstrijd bemerkt de scheidsrechter dat de uitrusting van een speler niet aan de
voorschriften voldoet. Hoe dient hij te reageren?
a) hij wacht tot de eerstvolgende spelonderbreking en zendt dan de speler van het speelveld om het 

mankement te herstellen. 

b) hij draagt, tijdens het spel de aanvoerder op de speler van het speelveld te zenden om het manke-

ment te herstellen.

c) hij onderbreekt de wedstrijd, zendt de speler tijdelijk van het speelveld en hervat de wedstrijd met

een indirecte vrij schop voor de tegenpartij.

d) hij onderbreekt de wedstrijd, zendt de speler tijdelijk van het speelveld en hervat de wedstrijd met

een scheidsrechtersbal.

KEN JIJ DE REGELS VAN JOUW SPORT?
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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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Champions met champagne
We are the champions. Dat zongen
we zaterdag 13 mei al om tien uur
's ochtends in de VDZ-kantine. En
we dronken champagne. Want
onze F2 was kampioen geworden.
Alle wedstrijden gewonnen, veel
gescoord, weinig doelpunten
tegen. 

Niet dat het een makkie was.
Sommige wedstrijden moesten we
er flink tegenaan, zoals uit tegen
SML en VVO. Maar uiteindelijk
wonnen we toch. Vooral omdat we
een heerlijk team hebben dat
geweldig samenspeelt. "Jullie
voetballen echt goed", hoorden
we ouders van de tegenstanders
vaak zeggen. En ook: "Wat kun-
nen die jongens van jullie toch
goed schieten." Tja, als je goed
samenspeelt én goed kunt schie-
ten, scoor je ook veel. Als al die
ballen tegen palen en latten er
ook nog eens in waren gegaan.....  

Spits Joost stond vaak op de
juiste plek, en prikte er heel wat
balletjes in. Doordouwer Tom liet
zich niet inpakken en scoorde ook
veel. En ook Koen en Jourean

wisten met hun soms
fabelachtige schoten, dribbels en
gedraai onze tegenstanders de
stuipen op het lijf te jagen.
Miko, onze technicus, knapte veel
vuil werk op, en zorgde ervoor
dat anderen lekker konden spe-

len. En dan was er nog Bart, die
in de loop van de wedstrijden
steeds beter ging spelen en op
het middenveld z'n mannetje
stond. 

Ook achterin zat het dit voor-
jaar snor. Freek was (ook aanval-
lend) een aanwinst voor ons team,
maar ook Jelle en Joep wisten
hoe ze ballen moesten afpakken
of tegenstanders moesten tegen-
houden. En dan was er altijd nog
Joost, onze keeper, die nauwe-
lijks te passeren was.

Jongens, we hebben ontzettend
van jullie genoten. In welk team
je volgens seizoen ook gaan spe-
len, blijf voetballen en genieten
zoals jullie dit voorjaar samen
hebben gedaan. En denk soms nog
eens even terug aan deze gewel-
dige tijd met onze F2.

Nico & Jos, teamleiders F2

F2 KAMPIOEN

Een lekker glaasje champagne na een verdiend kampieonschap

NIET VERGETEN 

Zaterdag 19 Augustus 2006

Reunie VDZ
Heb je je nog niet aangemeld en wil je dat alsnog
doen  lees dan het artikel in de vorige Volharder (op
pagina 47) of kijk op www.vdz-arnhem.nl/reunie
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ZONOVERGOTEN VRIENDJESDAG VDZ 2006

Woensdagmiddag 10 mei
stond in het teken van
de vriendjesdag bij

VDZ. Alle F-jes mogen op deze
middag een vriendje meenemen
naar VDZ. De kinderen maken
kennis met het voetbal door 10
verschillende voetbalspelletjes
te doorlopen. Zo waren er spel-
letjes waar de nadruk lag op het
mikken, passeren, dribbelen en
scoren; allemaal belangrijke
facetten uit het voetbal die op
speelse wijze gebracht
worden. Ook voor de F-
pupillen is dit dus inte-
ressant en leuk om te
doen.
Met een goede opkomst
van ongeveer 120 jon-
gens en meisjes, mooi
weer, leuke spelletjes,
goede begeleiding en
natuurlijk waterijs was
ook deze  vriendjesdag
weer erg geslaagd. De
spelers hadden plezier,
ouders genoten van het
mooie weer.

Jeugd Activiteiten Com-
missie

De spellen 
De totale groep die op de spel-
letjesdag aanwezig was, werd
opgedeeld in 10 groepen. Iedere
groep startte bij een onderdeel
en ging na 8 minuten naar het
volgende onderdeel

oefening 1 flessenspel
oefening 2 tjoekbal
oefening 3 partijspel
oefening 4 ingooien
oefening 5 vakschieten
oefening 6 douane spel
oefening 7 partijspel
oefening 8 clubspel
oefening 9 dribbel parcours
oefening 10 penaltyschieten

Oefening 4, het ingooien
Rechtsboven ziet u de goed gevulde tribune

Het schitterende weer zorgde wel voor veel
dorstige kelen maar daar was voor gezorgd
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Vanaf linksboven met de klok mee: Het dribbelspel, het onvermijdelijke penaltyschieten, flessen schieten
is natuurlijk altijd leuk. En de laatste foto: deze jongen moèt wel een goed  balgevoel ontwikkelen

CIJFERS SEIZOEN 2005 - 2006 
Het seizoen 2005 -2006 zit er op. 

Er werd met 350 jongens en meisjes, verdeeld over 29 teams, aan de competitie deelgenomen. Die speelden

samen 599 officiële wedstrijden. Deze wedstrijden werden begeleid door 70 personen (trainers, leiders en

grensrechters). Natuurlijk waren er ook 599 KNVB-, clubscheidsrechters of ouders. Die deze wedstrijden lei-

den. Dit zijn 34620 speelminuten. Er is dit seizoen 2080 keer door de teams getraind. Dit betekent 128400
minuten trainen. De trainingen werden verzorgd door 46 trainers.

Als je deze cijfers bekijkt dat begrijpt je dat de jeugdafdeling  "drijft" op 

vrijwilligers.  Voor het volgende seizoen doen we dan ook hierbij een

oproep voor assistentie.

TRAINERS - BEGELEIDERS - SCHEIDSRECHTERS

Wij hebben NOOIT vrijwilligers te véél. Altijd TE weinig.

Jan Schmitz  

JEUGD
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Ik ben Frank Ritmeester, het nieuwe redactie-lid van de

Volharder. Ben 43 jaar, getrouwd en vader van twee

zonen. Mark speelt in de E7 en Richard in de F1. Bij VDZ

ben ik actief als leider en trainer van de E7.

In mijn dagelijks leven ben ik leraar in het voortgezet onder-

wijs. Mijn hobby's zijn skiën, snowboarden, plaatjes draaien bij

Omroep Arnhem, reizen, tekenen en luisteren naar écht goede

muziek.   

Mijn grote passie was en is het voetbal in bijna al zijn facet-

ten. Ik vind het dan ook leuk om vooral een bijdrage te leve-

ren voor de jeugd, jongens én meisjes die aan het begin staan

van hun voetballeven. Als redactie-lid zal ik mij vooral bezig-

houden met de jeugdafdeling en  kinderpagina. Dit kan ik ech-

ter niet alleen. Ik zal ook afhankelijk zijn van jullie bijdrage, in

de vorm van foto's, anekdotes en andere belevenissen uit de

jeugdafdeling. 

Hopelijk weten jullie mij nu te vinden. Tot ziens,

Frank Ritmeester 

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN

F
rank speelde zondag 14 mei

jl (voorlopig) zijn laatste

wedstrijd voor VDZ tegen

Hatert (uitslag 2-2). Hij vertrekt

begin van het volgende seizoen

naar OBW. Frank begon als pupil

bij VDZ en verkastte in de C en B

jeugd naar Vitesse en toen weer

terug in onze A1. Frank heeft te

kennen gegeven een stapje hoger-

op te willen voetballen. Hij bena-

drukt dat VDZ altijd in zijn hart zal

blijven en bijzonder goede herinne-

ringen aan zijn VDZ tijd bewaart.

‘’Als er aanleiding is terug te keren

zal ik dat zeker doen’’ verzekerde

Frank ons.

Wij danken hem voor zijn goede

inzet en bijdrage aan VDZ en

natuurlijk succes in zijn nieuwe

omgeving.  

WM

FRANK WESTEN SPEELDE (VOORLOPIG) LAATSTE

WEDSTRIJD VOOR VDZ 
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Op 15 mei speelden we 's
avonds bij Eldenia de
laatste wedstrijd van het

voor de E-1 geslaagde seizoen.
Het was een wedstrijd die ging
om de zesde plaats in het eind-
klassement. Eldenia stond vóór
deze wedstrijd zesde en wij
stonden op de achtste plaats,
drie punten achter. In een span-
nende wedstrijd kwamen we ver-
diend op 1-0 na al een paar kan-
sen gemist te hebben, terwijl
Jesse de gevaarlijkste aanvaller
van Eldenia (twee koppen groter)
volledig uitschakelde. In de
tweede helft kregen we twee
kopgoals uit een corner tegen,
omdat we niet tegen de lange
tegenstanders opkonden. De
ploeg bleef knokken en na een
vrij trap van Max kopte Nino
achterwaarts in. De keeper, die
daarvoor al veel ballen er uit had
gehouden, was kansloos. Met de
gelijke stand waren we echter
nog niet tevreden en de uiteinde-
lijk verdiende overwinning kwam
tot stand doordat Nino uit een
onmogelijke hoek laag inschoot.
Overigens deed hij dit in de vori-
ge wedstrijd ook al, dus voor
Nino is dit niet zo onmogelijk. 
De overwinning en de zesde
plaats werden uitbundig gevierd,
door volledig gekleed met zijn
allen onder de douche te sprin-
gen.  

Spelers en leiding zijn zo blij
zijn met dit resultaat, omdat aan
het begin van dit seizoen de
grote vraag was hoe dit team het
in de hoofdklasse zou gaan doen.
We begonnen het seizoen met
grote nederlagen, maar langzaam
groeide het collectief en werd
het geraamte van het team dui-
delijk. Met Djinn in de goal,
Thom, Sieuwerd en Gino als soli-
de verdedigers, Nino en Max op

het middenveld, Stijn in de spits
en Jesse en Renier op verschil-
lende plaatsen inzetbaar werd
het team steeds stabieler. Op
het laatst gingen we wat variëren
en zo bleek bijvoorbeeld Stijn
een goede verdediger te zijn en
Nino in de spits veel te scoren.
Dit gaf meer mogelijkheden in de
opstelling. 

Na een zeer matige seizoens-
start begonnen we geregeld pun-
ten te halen. De nederlagen, die
we in de tweede helft van het
seizoen leden, waren met slechts
één doelpunt verschil. We speel-
den gelijk tegen de uiteindelijke
kampioen en verloren onterecht
met 1-0  van de nummer twee.
Uiteindelijk dus een zeer ver-
dienstelijke zesde plaats in een
veld van twaalf. Slechts drie
teams scoorden meer doelpunten
dan wij. Een kniesoor die meent
dat we met een beetje meer
geluk zelfs hoger zouden hebben
kunnen eindigen. 

Als begeleiders van dit team kij-
ken Harrie en ik terug op een
seizoen waarin we weliswaar
moeilijke voetbalmomenten heb-
ben gekend, maar de groei van
het team en de mooie momenten

overheersen uiteindelijk toch. Bij
alle wedstrijden werden we ove-
rigens begeleid door een stabiele
supportersgroep, gevormd door
met name de ouders. Hartelijk
dank voor jullie sportieve aanwe-
zigheid.

We sluiten het seizoen af met
twee toernooien "uit" en het
eigen VDZ-toernooi met Pinkste-
ren.     In de tussentijd zijn de
jongens bezig met de indelings-
wedstrijden voor het volgende
seizoen. Op Jesse na zal ieder-
een volgend jaar op het grote
veld te bewonderen zijn bij de D-
pupillen. Een hele overgang voor
de jongens, maar uiteindelijk zal
dit ook wennen. 

Ik wens iedereen alvast een
prettige seizoensafsluiting en
een leuke vakantie toe. 

Ron Hoogveld

DE E-1 SLUIT HET SEIZOEN STIJLVOL AF

Boven v.l.n.r.: Harrie Korn (lei-
der), Max Burgers, Thom v.d.
Berg, Jesse Korn, Sieuwerd Hoo-
yman, Stijn Altena, Ron Hoogveld
(leider)
Onder v.l.n.r.: Djinn Hoogveld,
Renier Blumenstein, Nino Storte-
boom, Gino Koenders 
Foto van de VDZ website door Pieter Altena



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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MOEDERS LANGS DE LIJN

Elke zaterdag het vertrouw-
de beeld: veel aanmoedi-
gende vaders bij de F-jes

en E-tjes bij VDZ. Maar wat zien
wij hier, fanatieke moeders langs
de lijn, op zo maar een zaterdag-
ochtend. Moeders die er altijd
zijn, elke zaterdag weer. Soms
schreeuwt de een iets harder
dan de ander. Niet alleen in het
veld gebeuren er "interessante
dingen" maar ook langs de lijn!
Niet alleen maar schreeuwende
coaches maar ook betrokken
moeders met een oprechte
belangstelling voor de voetbalbe-
levenissen van hun zonen! Met
hoedjes, tassen, mutsjes en kop-
jes koffie, het maakt niets uit,
zij zijn er altijd. Een mannenbol-
werk lijkt geslecht, maar dat is
niet erg. 

Hoe meer familie en bekenden
langs de lijn hoe beter. Elke spe-
ler vindt het leuk als een beken-
de en vooral dan een ouder langs
de lijn staat. Zelfs later op late-
re leeftijd vind zelfs de stoerste
speler het gaaf als er een fan
staat. Een korte blik na een
geslaagde actie of zelfs een goal
en je weet genoeg: " Heb jij dat

gezien? Ik deed dit ook voor
jou!". Het is algemeen bekend,
dat de grote Marco van Basten
een clausule bedong in zijn
contract, toen hij naar AC Milan
ging, waarin stond: dat zijn vader
voor elke thuiswedstrijd overge-
vlogen werd van Amsterdam naar

Van links naar rechts: moeder
van de veel scorende spits Noa,
de moeder van de katachtige
keeper Maarten, de moeder van
de dribbelkoning op het midden-
veld Youri, de moeder van de
snelopkomende verdediger Koen
en de moeder van de veelzijdige
speler Richard maakte de foto!

Milan, met chauffeur naar het
stadion gebracht en met een plek
op de eretribune! AC Milan had
toen al door dat dit de presta-
ties van Marco van Basten te
goede zou komen!!!! Zij hadden
gelijk: 2x de Champions League
en ook de Wereldcup. Dus moe-
ders blijf komen, niet alleen voor
ons, voor de club maar ook voor
ónze zonen! 

By the way: dit was de wedstrijd
VDZ F1 - Westervoort F1, deze
werd zeer verdienstelijk gelijk-
gespeeld. 

Frank Ritmeester

DAMES MEISJESVOETBAL
Dat er binnen VDZ ook dames en meisjesvoetbal afdeling bestaat is

een ieder wel bekend, maar ook hier kennen wij het nodige verloop,

door het wegvallen van een aantal vrijwilligers die voor het dames en

meisjesvoetbal veel hebben betekent willen wij dit het liefst weer zo

snel aangevuld hebben daarom een oproep voor mensen die een hart

voor dames en meisjesvoetbal hebben en de snelst groeiende afdeling

binnen VDZ  willen helpen.

De vacature's zijn:  

De afdeling dames zoek per seizoen 2006 -2007 voor het 2e dames
elftal zowel een train(st)er als ook  een leid(st)er.

Omdat het meisjesvoetbal een zeer grote aanwas van nieuwe leden

heeft zijn wij ook hiervoor op zoek naar leid(st)ers en gezien de

toekomst ook nog naar een train(st)er 

U kunt zich opgeven bij Frans Looijen, email

frans_looijen@hotmail.com of bel 06-29208025

GEZOCHT
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Juni

Tim Joosten 1-6
Serge Pothof 2-6
Isyan Thijssen 3-6
Thijs Bouwman 4-6
Bart Broekhuijsen 5-6
Tom Niessen 5-6
Judith Berris 7-6

Emil Dekker 7-6
Olaf Olden 7-6
Najib Bullah 8-6
Henk Klein Teeselink 8-6
Robert van Eden 9-6
Jolan Keijzer 9-6
Lotte van Dam 10-6
Ferry Euverman 10-6
Inge Keuben

-v.d. Kamp 10-6
Costas Theodoulu 11-6
Monique Turk 11-6
Lois Werner 11-6
Erik Westerbaan 11-6
Jaenet v.d. Zande 11-6
Charlotte Ros 12-6
Tim Harmeling 13-6
Renée Combé 16-6
Stefan Veerman 16-6
Stijn Chaigneau 17-6
Erik Fransen 18-6
Steven Vaughan 18-6
Mitchell Driessen 19-6
Leonard Bolt 20-6
Ron Huisman 21-6
Desney Jansen 21-6
Werner Konings 21-6

Corinne Roelofsen 21-6
Paul Bekker 22-6
Rene Chaigneau 22-6
Niels Gertsen 22-6
Djinn Hoogveld 22-6
Mark de Lange 22-6
Paulo Mulder 25-6
Thomas de Roos 25-6
Nesrin Menkutas 26-6
Stephan Turk 26-6
Stefan Wildekamp 27-6
Ben Peters 28-6
Robin Verpoort 28-6
Nathalie Chumakov 29-6

Juli 

Bart van der Leij 1-7
Jamshid Nabat 1-7
Josje v.d. Schaaf 1-7
Jorn Donders 2-7
Gideon Tammeling 2-7
Nik ter Horst 3-7

Dorian Stolk 3-7
Delano Verweij 3-7
Clemens Berntsen 5-7
Jacco Rietman

-Ganzeboom 5-7
Wil van Daalen 6-7
Coen van Eden 6-7
Chris Schreeven 6-7
Chantal Meijerink 7-7
Youri Wigt 7-7
Rivaldo Da Costa 9-7

Steef Brinkhoff 10-7
Jesse Korn 10-7
Cedric Schols 10-7
Daan Crama 12-7
Bo van Wijngaarden 12-7
Pepijn Fokker 13-7
Romen Korn 13-7
Jorgis Theodoulu 13-7
Luca Poljakovic 14-7
Gonny Regterschot 15-7
Sten Westerbaan 15-7
Robert Berkhout 16-7
Rob van Buuren 16-7
Marcel Leenders 16-7
Max Mossel 16-7
Robert Mossel 16-7
Jesse Post 16-7
Jeroen de Winther 16-7
Lisanne Bosveld 17-7
Poria Habibi 17-7
Patrick v Leijenhorst17-7
Freek Salemink 17-7
Tom Witjes 17-7

Dick Houwer 18-7
Takahiro Nakano 18-7
Robin Rudolphie 18-7
Jaques de Winther 18-7
Hennie Holtus 19-7
Mark Egging 20-7
Mieke v.d. Mee-Sark 20-7
Nicol Saaltink 20-7
Luca Tubio-Tubio 20-7
Rian Bobbink 23-7

Willem van Eijl 23-7
Thomas Heijnen 23-7
Noald Rozema 23-7
Renzo Karol 24-7
Nico Logtenberg 24-7
Mike Rombout 24-7
Mario Berendsen 25-7
Geert van Gessel 25-7
Marcel Hoekstra 25-7
Wim Starink 25-7
Jair Vermij 25-7
Noah Vermij 25-7
Jan Peters 26-7
Peter Pröpper 26-7
Doris Vredegoor 26-7
Addy Zwartkruis 26-7
Janine Mooij 27-7
Charles le Poole 27-7
Frank Rouweler 27-7
Toby Ormel 28-7
Boris Vernooijs 28-7
Bettina Burgers

-v Embden 29-7
Erik Nusselein 29-7
Mario Vigilante 29-7
Harrie Voss 29-7

Augustus

Matthijs Holtackers 1-8
Jos Theunissen 1-8
Marlou Jansen 2-8
Jasper Pol 2-8
Ad v.d. Bos 3-8
Wim Daniëls 3-8
Gert-Jan v.d. Mark 3-8
Loet Berrevoets 5-8
Noa Souisa 5-8

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
JUNI, JULI EN AUGUSTUS
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Rob Hartemink 6-8
Maurice Freijters 8-8
Jan Schmitz 8-8
Marco Zwartkruis 9-8
Leo v.d. Meer 11-8
Remco Kolkman 13-8
Hans Zwartkruis 13-8
Henny Singendonk

-Stinissen 13-8
Hans Venema 14-8
Ben Balk 15-8
Britt Jansen 15-8

Edwin Pfeil 17-8
Doddy Weber 17-8
Karin Kalthoff 18-8
Vanja Saric 18-8
Luuk ten Velde 18-8
Nick Diepenbroek 19-8
Kees van Eijl 19-8
Rik van Hardeveld 19-8
Gé Jansen 20-8
Stan Daams 20-8
Edo Herfkens 20-8
Leo Klein Teeselink 20-8

Stijn Uittenboogaard21-8
Jeroen Westen 21-8
David v.d. Windt 21-8
Henk van Gelder 22-8
Duco Joldersma 22-8
Martin Taat 22-8
Rick Geurts 23-8
Lian Oomen 23-8
Roland van Gessel 24-8
Rob van Rooyen 24-8
Pieter Canon 25-8
Leo Keuben 27-8

Kars Rasing 27-8
Jourean van Beek 28-8
Eddy Drent 29-8
Eline Sterk 29-8
Stijn van Gent 31-8
Willem van Mierlo 31-8
Mohammed Yildir 31-8

LEUKE WEETJES VANAF DE VDZ WEBSITE

Op de VDZ Website is in de loop der jaren veel informatie over onze vereniging opge-

bouwd. Zo staan er 592 foto's van elftallen van de afgelopen vier seizoenen op. Altijd

leuk om oude foto's van jou en anderen weer even op te duiken…

En ondertussen komen er uit de Online Enquête interessante resultaten. Zo zijn VDZ'ers

erg conservatief met betrekking tot nieuwe spelregels; slechts 22% vindt dat buitenspel

afgeschaft zou moeten worden en 67% hervat het spel toch liever met een ingooi dan

met een intrap. Een rookverbod in de kantine ziet 62% echter wel weer zitten. Verder liep

op Koninginnenacht en Koninginnedag maarliefst 83% van VDZ stomdronken in de stad

en is SML volgens 69% met stip de grootste "aartsvijand" van VDZ.

Op het VDZ Forum hebben ondertussen 128 leden en niet-leden zich verenigd. En zij heb-

ben alweer een bijdrage van ruim 1.000 berichten geleverd. Samen met het vorige Forum

staat de teller op meer dan 7.000! En al die berichten leveren leuke feitjes op. Zo is na

uitgebreid onderzoek gebleken dat VDZ 1 de afgelopen 30 jaar in de 2,806e klasse heeft

gespeeld. En dat is 0,097 klasse hoger dan SML, altijd goed om te weten.

Natuurlijk wordt er ook druk gediscussieerd over de afgelopen wedstrijden tot het niveau

van sommige verslaggevers van een regionale krant. Dus registreer je nu en doe lekker

mee met je teamgenoten en andere leden en niet-leden van VDZ!

De VDZ Website is, zoals je natuurlijk al lang wist, te vinden op www.vdz-arnhem.nl

Jeroen Westen



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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Elke zaterdag hetzelfde ritueel. Voordat
het "hoogtepunt" van de week kan begin-
nen, moeten er eerst doelen geplaatst

worden. Eigenlijk zou er voor deze vaders - het
zijn vaak de vaders - een monument moeten
worden opgericht... Natuurlijk is daar de ruim-
te niet voor, alle plaats voor de spelertjes op
het groene gras!!! Maar toch... Kijk deze man-
nen eens sjouwen, de inspanning staat op hun
gezicht te lezen, zij verwachten geen dank,
geen schouderklopje, doen dit ongevraagd, elke
zaterdag weer, bij iedere vereniging in heel
Nederland, door wind en weer... 
Deze vier vaders staan model voor al die ande-
ren!!! Dit zijn de vaders van Niels, Michiel,

Hugo en Marnix uit E7. Namens alle zonen van héééééél Nederland:
DANK !!!!!!!!!!!! Normaal gesproken is de vader van Mark ook hierbij,
maar wie moest anders deze foto maken...?

Vooraan de vaders van Marnix en
Hugo, achter de vaders van Niels
en Michiel

VADERS SJOUWEN MET DOELEN

In de laatste wedstrijd van VDZ

1 tegen Hatert (2-2) zondag

14 mei jl moest het trainers-

duo Eric en Armand een beroep

doen op een groot aantal jeugd-

spelers. Al eerder in het seizoen

zijn diverse spelers aan de eerste

selectie toegevoegd (Thijs berger-

A1 JEUGD MAAKT OPWACHTING IN VDZ1…

De geblesseerde spelers Mark Egging (l) en Dennis Bijkerk kijken naar de
verrichtingen van hun teamgenoten. 

voet, Stefan Wildenkamp, Mick

Loos, Stefan Veerman). 

Daar werden in deze wedstrijd

wegens diverse geblesseerde spe-

lers (Dennis Bijkerk, Ale Apericio,

Mark Egging, Thijs Bergervoet

moesten verstek laten gaan) nog

een tweetal aan toegevoegd:

Daniel Christ en Daan Cramer. Met

name Daniel Christ, hij scoorde de

gelijkmaker na goed voorbereidend

werk van Francis Okopu, liet zich

van de goede kant zien. 

Ook Daan Cramer, als invaller in de

60ste minuut voor de moe gestre-

den Niels Emeis, kon terugzien op

een uitstekend laatste halfuur. Dat

geeft in ieder geval hoop voor de

toekomst.

Met een gulle lach verliet Daniel
tevreden het veld… 
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De juiste antwoorden zijn:    1D     2C     3D     4B     5A 

Antwoorden spelregelquiz

VDZ B1 heeft de klus op 20 mei op
het sportpark van Redichem in
Heelsum niet kunnen winnen van
Westervoort B1. VDZ B1 was in
deze finale terechtgekomen door
in poule te winnen van Arnhemia,
Eendrachten Elistha. 

Hierna gingen we verder met

het knock-out systeem. De

volgende tegenstander was

DVOL hiervan werd met 4-2

gewonnen, de volgende wedstrijd

was de kwartfinalewedstrijd tegen

Dodewaard een wedstrijd die in de

slotfase met 3-1 werd gewonnen.

De halve finale was tegen Arnhe-

mia, een goede tegenstander met

een aantal zeer behendige spelers.

Na een zeer spannende wedstrijd

moesten penalty's de beslissing

brengen. In deze penaltyserie wist

VDZ alle penalty's te benutten ter-

wijl keeper Bram er één knap wist

te stoppen. Het doel was bereikt

de finale.

Een week voor de finale kwamen

de tegenslagen aanvoerder en kee-

per Bram bleek in de warming-up

van de laatste competitiewedstrijd

zijn pols te hebben gebroken en

Taike was het weekend van de

finale naar België. Het keeperspro-

bleem werd opgelost doordat  Bart

Dopper (B2) en Mathijs Holtackers

(C1) zich voor deze wedstrijd

beschikbaar stelde. Na een laatste

training werd besloten om Bart te

laten keepen en was Mathijs de

reservekeeper. De wedstrijd begon-

nen we in de volgende opstelling

Bart Dopper; Peter Frequin, Vin-

cent Gometon, Brand Petersen,

Maarten Holtackers; Bart Biermasz,

Rik van Hardeveld, Thom Veld-

kamp; Emal Nabat, Raynor Keuben,

Marijn Venema. In de wissel

begonnen Mathijs Holtackers, Chris

Kalkman, Jasper Pol en Rachid

Harak-Gharafi. 

De trainer had besloten om voor

deze wedstrijd geen warming-up te

laten doen behalve voor de keeper.

De reden hiervan was dat de war-

VDZ B1
SLAAGT ER NIET IN OM DE BEKER TE WINNEN

Aan het publiek was te zien dat de
weergoden niet meewerkten aan
de bekerfinale

Trainer Albert van Daalen probeer-
de de ploeg op te peppen maar het
mocht niet baten

Invallerkeeper Bart Dopper keepte
een fantastische wedstrijd. Hier
krijgt hij zijn medaille uitgereikt
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ming-up de laatste tijd heel slecht

en slap werd uitgevoerd, het

gevolg hiervan was dat de wed-

strijd ook veel te slap werd begon-

nen. Het effect was in de wedstrijd

duidelijk zichtbaar, VDZ B1 was de

betere ploeg en creëerde ook een

aantal kleine kansen, dit kwam

doordat de duels werden gewon-

nen en er een echte ploeg op het

veld stond. Na een twintigtal minu-

ten kwam Westervoort beter in de

wedstrijd en kregen hun ook kan-

sen, deze werden echter bekwaam

gekeerd door Bart of de paal stond

Westervoort in de weg. 

Na 33 minuten werd de wedstrijd

gestaakt doordat het begon te

onweren, nadat er ook al veel

regen was gevallen. Na overleg

met de scheidsrechter werd beslo-

ten maar gelijk de pauze te houden

en de resterende 7 minuten van de

1e helft na de pauze uit te voetbal-

len om daarna direct te draaien en

aan de tweede helft te beginnen.

In de tweede helft was Wester-

voort de betere ploeg en kreeg ook

SPELERSPAS
Bestemd voor alle leiders en spelers vanaf tweedejaars E-pupillen tot

en met de oudste senioren

GEEN SPELERSPAS = NIET SPELEN!
Lever je pasfoto en gegevens in bij je leider

Je kunt er alles over lezen in de vori-
ge Volharder (pagina 38) of op de
website van VDZ: 

http://www.vdz-arnhem.nl/alge-
meen/spelerspas/spelerspas.html

en alles hebben gegeven, helaas

was dat vandaag niet voldoende.

Wat restte was een zilveren

medaille en de cup met de kleine

oren. Bij deze wil we alle suppor-

ters bedanken voor hun steun tij-

dens deze wedstrijd onder erbar-

melijk weersomstandigheden, die

zeer boeiend en spannend was en

bovenal door beide ploegen op het

scherpst van de snede werd uitge-

vochten waarbij het een zeer spor-

tieve wedstrijd was van beide ploe-

gen.

De trainer 

enkele kansen, het was

echter VDZ dat scoorde,

maar om onbegrijpelijke

redenen keurde de scheids-

rechter het doelpunt van de

ingevallen Rachid af. Toen

het erop leek dat deze

spannende wedstrijd gelijk

zou blijven en door penalty-

's zou moeten worden

beslist werden de eerste

voorbereidingen hiervoor

genomen, penaltykiller Raynor

stond klaar om in te vallen toen

het noodlot toesloeg voor VDZ, een

fout achterin werd genadeloos

afgestraft door 1 van de spitsen

van Westervoort. De tijd om de

boel nog proberen recht te zetten

was nog maar 2 minuten, in deze 2

minuten kreeg VDZ nog een vrije

trap op een mooie positie. Helaas

werd ook deze laatste kans om

zeep geholpen en ging de beker

dus naar Westervoort.

Na afloop was de teleurstelling

groot en moesten een boel spelers

moeite doen om de traantjes

binnen boord te houden, wat aan-

geeft hoe perfect de spelers na

deze wedstrijd hebben toegeleefd

Aanvoerder Brant Peterson krijgt
de beker voor de verliezend finalist
uitgereikt

Assistent leider Jeroen van Dalen,
trainer Albert van Daalen en leider
Rob Rutten, teleurgesteld over de
uitslag maar toch tevreden over de
wedstrijd



Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

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

De  behandeling  aan  huis  is  mogelijk  op  afspraak

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

Openingstijden:
ma.-vr. 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

zaterdag op afspraak

Zuiderparallelweg 53
6882 AE Velp

Tel. 026-3620496
www.spekle.nl

Wij verzorgen vakkundig gedenktekens
in vele materialen en kleuren

Herinneringen vertalen in steen
geheel naar uw wens
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Dit stuk is een oproep aan

VDZ-leden die ook wel eens

iets anders willen dan die

groene wei: die ook wel eens in de

zaal hun voetbalkunsten willen

laten zien.

Volgens sommigen is zaalvoetbal

bestemd voor voetballers die te

weinig conditie hebben om op het

veld te spelen. Volgens anderen is

zaalvoetbal het summum voor de

échte voetballers, spelers met een

fluwelen touch en een voorbeeldig

tactisch inzicht, spelers die liever

niet die allesvernietigende sliding

willen inzetten, maar met een

sublieme schaar de tegenstander

volledig het bos in sturen. Voor

mij is het vooral een leuk tactisch

spelletje, waarbij je

meer dan op het veld

afhankelijk bent van

je medespelers en

waarbij je veel direc-

ter bij alle facetten

van het voetbal (aan-

val en verdediging)

betrokken bent.

Wist u dat zaalvoetbal

tegenwoordig 'futsal'

wordt genoemd?

Waarom ze de term

zaalvoetbal voor 'fut-

sal' hebben vervangen, weet ik

eigenlijk niet zeker, men zegt dat

'futsal' internationaal beter bekt.

Het zal wel... Het gaat in ieder

geval om hetzelfde spelletje: een

keeper, vier spelers en het liefst

enkele reservespelers. Inschieten,

in plaats van ingooien, een mee-

voetballende keeper en altijd het-

zelfde weer. Twee vóór en twee

achter of spelend in een ruit met

een ver vooruit geschoven spits. 

Wist u dat VDZ al enkele jaren een

zaalvoetbalafdeling heeft? Afge-

lopen jaar hebben maar liefst vier

futsalteams in een officiële KNVB-

competitie gestreden: drie herente-

ams en een damesteam. Wij,

teamleiders van het tweede en het

derde herenteam, zijn nog op zoek

naar enthousiaste zaalvoetballers,

om onze teams voor het volgend

seizoen (start ergens in augustus/

september) op volle oorlogssterkte

te kunnen brengen.

Heb je interesse, bel dan naar het

onderstaande telefoonnummer.

Serge Pothof 

Teamleider VDZ, team 2

026-3514572

FUTSAL: HET ANDERE VOETBAL
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Sinds het begin van dit voetbalsei-
zoen wordt het grootste gedeelte
van de Volharders thuis bezorgd.
Waarom gaat dat zo en vooral, hoe
wordt dat allemaal georganiseerd?

Om bij het begin te begin-

nen. Al vele jaren werden

de Volharders, toen nog in

klein formaat, verdeeld over de

teams. De teamleiders deelden de

boekjes uit na een training of wed-

strijd. Dit betekende in de praktijk

dat veel Volharders tussen de natte

en vuile voetbalkleding terecht

kwamen. Thuis werden ze dan, wat

nat en vies, tussen

de was uitgevist.

Ook

FIJN….. DE VOLHARDER THUISBEZORGD!!

gebeur-

de het natuurlijk

wel eens dat het

clubblad een flinke

tijd in de tas bleef zitten.

Maar ook de

enthousiaste

trainers en lei-

ders waren vaak

zo druk met hun

team dat een

enkele keer

werd vergeten

om de boekjes

op tijd uit te

delen. Heel

begrijpelijk,

maar wel jam-

mer. Op deze

manier krijgt

een clubblad

niet de aan-

dacht die het

zeker verdient

en waarvoor het ook wordt

gemaakt.

Als jeugdcommissie hebben we aan

het eind van het vorige

seizoen dan ook voor-

gesteld om de distri-

butie van het clubblad

te gaan verzorgen.

Maar ja, zoals wel

meer met goede ideeën,

dit was makkelijker gezegd dan

gedaan. Er moest heel wat gere-

geld worden voordat het allemaal

goed verliep. Gelukkig waren ook

hier weer snel een aantal vrijwilli-

gers bereid de "logistiek" voor de

verspreiding van de Volharders op

zich te nemen. 

Hoe werkt het nu allemaal? Alle

veranderingen in de ledenlijst

(aan- en afmeldingen) worden per

maand doorgegeven aan Rob

Brinkhoff. Die draait dan kort voor-

dat een nieuwe Volharder uitkomt

alle benodigde adresstickers uit.

Op deze stickers staat ook een

wijknummer. Deze indeling in wij-

ken is gemaakt om de bezorging

door jeugdleden mogelijk te

maken. Er zijn per wijk junioren en

pupillen gevraagd of ze dit, tegen

een heel kleine vergoeding, zouden

willen doen. Zo ontstonden 20 wij-

ken met even zo vele bezorgers.

Maar natuurlijk moeten deze stic-

kers nog op de Volharders worden

Boven: Jan Schmitz en Monique Schemkes bezig met
invouwen van een folder
Links: Toos Rutten en Joan Milder hebben er zo te
zien plezier in

Roel van der Leij, ook altijd van
de partij
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Definitief programma

Vrijdag
De avond van de A- en de B-jeugd (entree gratis, 2 consumpties en borrelhapjes)
18.00-19.45 Openingswedstrijd WK, Duitsland-Costa Rica (op groot scherm)

20.00-0.00 Darttoernooi(op 8 professionele dartbanen)

Zaterdag 
De ochtend van de F-, de E-jeugd
10.00-11.30 Toernooi F- en E-pupillen

11.30-12.30 Friet, knakworsten, limonade en…een heerlijke verrassing

De middag van de D-, de C-jeugd
12.30-14.00 Toernooi D- en C-pupillen

14.00-15.00 Friet, knakworsten, limonade en…een heerlijke verrassing

De avond van Kaderleden en Heren- en Damesselectie
19.00-01.00 (alleen voor genodigden!)

Zondag
De ochtend van VDZ-families
09.30-14.00 Familie-/minitoernooi, De middag van alle VDZ-leden

14.30-17.00 Wedstrijd Nederland-Servië & Montenegro live te zien op 

groot scherm

VDZ ORANJEWEEKEND
9 - 10 - 11 JUNI

geplakt, de Volharders in wijken

gesorteerd en moeten er goede

afspraken worden gemaakt met de

bezorgers. Deze klus wordt

geklaard door Jan Schmitz, samen

met Toos Rutten, Monique Schem-

kes en Joan Milder.  En natuurlijk is

bij deze bijeenkomsten

ook Roel van der Leij van

de partij. De eerste keren

was het wel even wennen.

Dubbelingen in het bestand,

verkeerde adressen, etc.

Maar onze attente com-

missie wist samen met de

bezorgers deze problemen

op te lossen. Na een half

seizoen ging alles soepel

lopen. De bezorgers ken-

den hun route en te grote

routes werden aangepast. 

Wie zijn deze bezorgers? 

Marco van Swaaij, Chris Kalkman,

Joris Schemkes, Frank Rasing, Mat-

thijs Holtackkers, Josje van de

Schaaf, Simon Rutten, Cisca Wigt,

Toby Ormel, Siti van Elk, Stijn van

Gent, Martijn van Bunschoten,

Joep Klein-Teeselink, Lars Oppel,

Okke Dibbets. Kevin Rombout en

Tijmen Schuurkamp. Maar ook Jan

Schmitz (Renkum e.o.) en Albert

van Daalen (Arnhem-Zuid) nemen

telkens een route voor hun reke-

ning.  

In deze laatste Volharder van dit

seizoen is het een goed moment

om al deze vrijwilligers te bedan-

ken voor hun inzet. Mede dankzij

hen krijgt ons prachtige clubblad

de aandacht die het zeker verdient.

Gelukkig kunnen we voor het vol-

gende seizoen weer op de meeste

mensen rekenen.

Geert Rasing

Jeugdcommissie

Alweer een partij klaar voor verzending
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De eerste dag

VDZ E2 heeft een gezellig, spor-
tief en succesvol weekeinde ach-

ter de rug. Op 13 en 14 mei deed
het team mee aan het groots
opgezette Marc van Hintum-toer-
nooi bij de S.V. Ruwaard in Oss.
Met drie volgepakte auto's ver-
trok de E2 vanaf het sportpark.
Vanwege de afwezigheid van
Freek, ging ook E1-speler Sieu-
werd mee.
De eerste wedstrijd werd
met 4-2 gewonnen. Bij de
tweede wedstrijd ging het
een stuk minder, en dat
terwijl de eerste suppor-
ters net gearriveerd waren
uit Arnhem, tegen Oss werd
met 3-0 verloren.
Na een pauze van 3 uur die
goed werd benut door een
potje te 'tienen' en wat te

eten en drinken (Henny en Wil-
lem (onze medicijnman) hadden
namelijk het een en ander mee-
genomen), stond de volgende

tegenstander klaar.
Onze Gezellen E1, ze
hadden alles nog
gewonnen. Door een
fantastische wedstrijd
van onze jongens en
goals van Sieuwerd en
Bart werd het 2-0 voor
ons!

Met 6 punten uit 3 wedstrijden
werden we op doelsaldo derde in
de poule. Een uurtje later volgde
de eerste wedstrijd tegen de
nummer drie van een van de
andere poules: Ruwaard E1. In
het begin was VDZ sterker, later
viel Ruwaard meer aan. Maar toch
wist het E2 uiteindelijk met twee
knappe doelpunten de overwinning
binnen te slepen.
Na deze vierde overwinning in
vijf wedstrijden waren een paar
dingen duidelijk:

TWEEDAAGS MARC VAN HINTUM VOETBAL-
TOERNOOI TE OSS

Het was fantastisch weer, tussen de wedstrijden was het
goed toeven langs het veld

De bonte avond leverde,
behalve een gezellige
avond, een tweede plaats
op met een optreden van
Maarten Holtus als Frans
Bauwer met zijn lieftallige
achtergrondzageressen

Onder: de prijsuitreiking van de
bonte avond: de tweede plek!
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1. VDZ E2 kan echt wel voetbal-
len, 2. Wat een gezellig team is
het toch, 3. Na vijf wedstrijden
van 20 minuten begint de ver-
moeiheid toe te slaan en 4. Dan
heb je ook best honger.

De avond en nacht
Nadat het voetbalgedeelte van
de eerste dag was afgelopen had
de organisatie voor een maaltijd
gezorgd. We werden echt in de
watten gelegd door de goede
organisatie. Na het eten meteen
weer met zijn allen voetballen.
Een grote meute op het veld.
Het avondprogramma kon worden
gehouden in de open lucht. De

weergoden waren ons goed
gezind. Bijna ieder team had voor
de Bonte avond wel een stukje
ingestudeerd of ter plaatse in

elkaar gedraaid. Ons
team had gekozen
voor een playback
act van Frans Bauer.
Vooraf was er bij
VDZ al enkele keren
geoefend. We waren
allemaal verkleed,
vooral de achter-
grondzangeressen
stalen de show. Bij
het aankleden had-
den wij al de groot-
ste lol.
De jury was laaiend
enthousiast en

beloonde ons met de tweede plek.
De eerste beker konden wij gaan
ophalen na afloop van de Bonte
avond. Die was alvast binnen en
het toernooi kon al niet meer
kapot.
Na de Bonte avond was het de
bedoeling dat er geslapen werd.
We sliepen in een grote tent van
10 bij 35 meter, nou ja sliepen,
met wel tien verschillende teams.
Het was inderdaad erg gezellig.
Uiteindelijk viel de laatste onge-
veer om een uur of twaalf, of
iets later in slaap.

De tweede dag

De tweede dag werd er nog beter
gevoetbald dan de eerste toer-
nooidag. De jongens hebben alles
gewonnen. Een fantastisch toer
nooi gespeeld, jammer dat ze de
eerste dag op doelsaldo niet door
konden naar de finalepoule. 
Maar van in totaal 15 ploegen,
waaronder veel E1 teams, de
zesde plaats bereiken is een
geweldig resultaat. 
De prijsuitreiking was dan ook
een feestje en de terugreis naar
Arnhem werd dan ook een plezie-
rige rit.
Speciale dank gaat uit naar Paula
en Mylene voor het maken van de
costuums en de geslaagde bonte
avond.

Henny Holtus

De slaapzaal was een enorme tent die gedeeld werd met alle teams. Het
bleef nog lang gezellig.

Op de eerste dag, 3 uur pauze tussen de wed-
strijden, dat was wel lang .....



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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In de
stromende regen spelen
vindt niet iedere speler

even leuk, behalve in de F1. Op
zaterdag 20 mei speelde de F1
een  toernooi in Renkum bij
RVW. Toen Pablo, Hugo,
Youri, Micky, Koen, Jesse,
Maarten, Noa en Richard daar
‘s ochtends aankwamen regende
het al. Bij het begin van de eer-
ste wedstrijd kwam het water al
in stortbakken uit de hemel. Dat
maakte onze mannen niets uit, zij
wonnen de eerste wedstrijd met
4-0. Geen tijd om te drogen, laat
staan andere kleren aan te trek-
ken!!! Alleen even uitrusten,
staand onder een paraplu!!! De
volgende wedstrijd was iedereen
nat tot op het bot. Youri slalom-
de door de verdediging, Micky
stond deze keer in de goal en
Maarten - de eigenlijke keeper -
stond in spits en scoorde zelfs 3
keer!! Eindstand 7 - 0!!! 

Na deze wedstrijd waren zelfs
de ouders en trainer/coaches
door en door nat... Maar nie-
mand klaagde. De overwinning
smaakte zoet en
maakte ook
alles
goed.
Weer
onder
de para-
plu!  Noa en Richard gin-
gen zelfs in stromende

regen balletje hooghouden als
voorbereiding op de volgende
wedstrijd!!! Natter kon men toch
niet meer worden... De elftallei-
der Caroline deelde koekjes uit
aan de "mannen" onder de para-
plu's... Ook de volgende wed-
strijd ging men er weer fris en
nat tegenaan. Slidings van bijna
twee meter van Richard door het
natte gras, watervlugge acties
van Noa langs de lijn, Pablo truc-
te dat het een lieve lust was,
Koen en Jesse schakelden hun
mannetjes vakkundig uit. Een

mooie corner van Micky
schampte nog Richards
haar, de keeper had
géén enkele kans... maar
helaas net naast!!! Even

later vlogen de ballen
hem wel om de oren!!!
Ook deze wedstrijd
werd gewonnen, op
naar de finale!!! 

In de finale
wachtte de win-

naar van de
andere poule. Een

zware en
geduchte tegen-

stander...
Dezelfde voorbe-

reiding volgde: koekjes onder de
paraplu, balletje hooghouden in
de regen. 
De Finale begon. Niemand dacht
dat het nog harder kon regenen
dan het al deed, maar het kan
altijd harder, zelfs veel harder!
Het water kwam met karren-
vrachten uit de hemel. Er leek
geen einde aan te komen. Waar
kwam al dat water toch vandaan?
Het leek wel een moessonregen-
bui op Sumatra... !!! Onze mannen
stonden bijna tot en met de
enkels in het water! De broekjes
zakten bijna tot op de knieën, de
mouwen sleepten bijna op de
grond, de scheenbeschermers
zogen liters water op, de hele
uitrusting werd enkele kilo's
zwaarder... Maar dat maakte de
spelers van de F1 helemaal niets
uit! Ook deze tegenstander
moest eraan geloven en werd vak-
kundig afgedroogd. 1-0...!  toer-
nooi gewonnen! 
De beker en de huldiging wacht-
ten in de kantine van RVW. Daar-
na keerde iedereen moe maar
voldaan weer huiswaarts.

Frank Ritmeester
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Aan de hand…
Het is een gewone zaterdagmiddag
bij VDZ en wat ziet onze redactie
in de kantine? Er is een handteke-
ningenactie georganiseerd tegen
de sluiting van de keuken. Hier
weten wij nog niets van dus is dit
een mooie aanleiding voor een
interview met de betrokkenen. Op
maandagavond 19.30 uur komen
we allemaal bij elkaar: Henny Sin-
gendonk, Gerla Kamp, Karin Kalt-
hoff en Elly van der Leij. Zij wer-
ken al jaren bij de kantine, varië-
rend van 5 jaar tot 20 jaar. De
avond begint met de dringende
vraag: wat is er allemaal aan de
hand bij de keuken?

Aan het begin van ons gesprek

wordt er één misverstand uit de

weg geruimd: de handtekeninge-

nactie is niet het initiatief van de

gehele kantinecommissie maar van

Henny Singendonk samen met nog

gen later blijkt dat dit plan nog

niet voor 100% vaststaat. Er wordt

door het bestuur inderdaad geke-

ken naar een verandering van het

productassortiment aangezien

vanaf het nieuwe voetbalseizoen er

een andere vrijwilligersregeling van

kracht gaat waarbij het onmogelijk

is om iedereen goed in te werken

wat het frituren van producten

betreft. De manier waarop dit is

besloten, namelijk door een paar

mensen, is niet bij iedereen in

goede aarde gevallen. Bij verdere

vragen naar de oorzaak van de

nieuwe regeling blijkt dat het afge-

lopen jaar zwaar is geweest voor

de mensen van de kantine. Nog

nooit zijn er zo veel afzeggingen

geweest op het laatste moment

door mensen die bardienst hadden.

Soms kwam men zelfs niet opda-

gen met als gevolg dat de werk-

druk alsmaar hoger werd en alles

op de schouders van een paar

mensen kwam te liggen. De eind-

verantwoordelijkheid voor de gang

van zaken bij de kantine werd

tevens te vaak bij de kantinecom-

missie gelegd en de leden van deze

commissie kregen aardig wat nega-

tieve berichten over zich heen.

Normaliter gaan de mensen van de

kantine met veel plezier aan de

slag bij VDZ maar als het resultaat

is dat er elke week zaken misgaan

en er soms tot wel drie keer in de

week achter de bar gewerkt moest

worden, dan gaat de lol er snel af.

Als we dan rekenen dat er op dit

moment ongeveer 70 vrijwilligers

zijn voor de bar en keuken en er

per week 25 nodig zijn, betekent

dit dat de werkdruk heel hoog ligt.

Nu was het in het verleden ook

lastig om vrijwilligers te werven,

enkele andere VDZ-leden. Op mijn

vraag waarom de handtekeninge-

nactie is gestart krijg ik het ant-

woord dat binnen VDZ het gerucht

ging dat de keuken, en dan met

name het frituurgedeelte, gesloten

zou worden vanaf het komende

seizoen. Dit werd ook, voor de

deelnemers, geheel onverwacht tij-

dens een recente bijeenkomst van

de barcommissie medegedeeld. De

verkoop van gezonde en vooral

gemakkelijk te bereiden snacks zou

bevorderd moeten worden, in

plaats van het patatje met en de

kroket. Aangezien hier velen het

niet mee eens zijn en dit aan het

bestuur willen vertellen, is de

handtekeningenactie tegen dit plan

gestart. Tot op heden hebben meer

dan honderd mensen getekend.

Twee weken, een paar e-mails van

het bestuur en enkele vergaderin-

INTERVIEW MET DE KANTINECOMMISSIE

Van linksboven met de klok mee: Karin Kalthoff, Gerla Kamp, Henny Sin-
gendonk en Elly van der Leij
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maar het laatste jaar lijkt dit te

verergeren.Vorig jaar zijn er met

alle teams van VDZ afspraken

gemaakt om eens in de zoveel tijd

bardienst te draaien. Helaas was er

onvoldoende toezicht op het nale-

ven van deze afspraken waardoor

er te pas en te onpas teams niet

kwamen opdagen. Aangezien er

geen sancties werden opgelegd, is

dit in de loop van het jaar niet ver-

beterd. Hierbij moet wel gezegd

worden dat dit natuurlijk niet voor

iedereen geldt: er hebben aardig

wat mensen en teams zich zeer

verdienstelijk gemaakt bij de bar

en de keuken! Voordat het besluit

werd genomen om een nieuwe vrij-

willigersregeling te maken, (over

deze regeling staat elders in deze

Volharder een uitgebreid artikel

van het bestuur) is er van alles

geprobeerd om meer mensen aan

te trekken die vrijwilligerswerk ach-

ter de bar wilden gaan doen. Begin

vorig seizoen hebben alle jeugdle-

den, dit zijn 26 teams, een brief

gehad voor de ouders met als
stil te staan dat er van alles te

doen is op zo'n dag en dat hulp

best gewenst is. 

En nu?
Volgens de kantinecommissie is het

ontzettend zonde dat er zo weinig

nieuwe mensen zijn die zich willen

inzetten voor vrijwilligerswerk bij

de club. Ook al was het afgelopen

jaar niet zoals het zou moeten, het

werk is gewoonweg hartstikke leuk.

Gelukkig wordt de verantwoorde-

lijkheid voor de kantine in het

komende jaar breder gedragen en

wordt de huidige kantinecommissie

uitgebreid naar 8 mensen. De

komende maand is er met de nieu-

we commissie twee keer een over-

leg gepland om alle veranderingen

en de opzet voor het nieuwe jaar-

rooster grondig uit te werken. Dit

vraag of men zich wilde aan-

melden voor bardienst. Uit al

die brieven zijn er slechts 5 of

6 aanmeldingen voortgekomen.

Na bovenstaande rekensom

over het benodigde aantal vrij-

willigers kon men dus vaststel-

len dat dit veel te weinig was

en dat er maatregelen nodig

waren. Volgens sommige com-

missieleden was het 10 jaar

geleden wel anders met de

werving van vrijwilligers, de

mentaliteit van de mensen lijkt

in de loop der tijd veranderd.

Soms is het 'net een crèche' en

zijn er ouders die het kind op

de woensdag- of zaterdagmid-

dag snel even wegbrengen om

dat vervolgens aan het einde

van de dag het kind weer op

te komen halen zonder erbij

Gaat het frituren in het nieuwe seizoen
plaatsmaken voor gezondere en gemak-
kelijker klaar te maken producten?

Opmerkingen van het bestuur bij dit artikel
Als bestuur begrijpen wij heel goed dat mensen gesteld zijn op hun

frietje met of frikandel speciaal. Het probleem is echter dat er al jaren

te weinig mensen zijn die die friet willen bakken, met alle problemen

van dien. Van de barcommissie hebben wij een noodkreet ontvangen

dat het zo echt niet langer kan. Wij hebben hier uitgebreid over

gesproken met zowel de oude als nieuwe barcommissie en andere

mensen in de vereniging. Daar is voor wat betreft het frituur geen

bevredigende oplossing uit naar voren gekomen. Je kunt ook niet

zomaar iedere vrijwilliger achter een frituuroven zetten. Vandaar dit

besluit, we kunnen niet blijven aanmodderen. We moeten het ook niet

overdrijven.

De keuken wordt niet gesloten, maar onderdeel van de bardienst.

Verder wijzigt alleen het assortiment iets. Frituurwaren zoals patat en

bitterballen worden vervangen door andere snacks zoals tosties, stok-

broodjes, hartige hapjes, soep e.d. Dit maakt het allemaal veel een-

voudiger voor de vrijwilligers achter de bar. Een handtekeningactie

lost het probleem ook niet op, want daarmee krijgen wij de keuken

ook niet goed bezet. De vraag had niet moeten zijn “wilt u het frituur

open?”, maar “wilt u 15 keukendiensten per jaar draaien?”. Het aantal

handtekeningen was dan ongetwijfeld minder geweest. Protesteren is

prima, maar dan moet men ook met een oplossing komen en dat is

men vergeten. Alleen als er op korte termijn een grote groep leden

opstaat die dit probleem structureel oplost, kunnen wij er nog eens

naar kijken. Anders kunnen wij niet anders dan op de ingeslagen weg

doorgaan. 



WWW.JTADVIES.NL
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houdt in dat het komende jaar

druk zal zijn met veel extra werk

om de nieuwe organisatie goed op

poten te zetten, maar het kan

alleen maar voor verbetering

binnen VDZ zorgen. Wat de hand-

tekeningenactie betreft: die wordt

door Henny Singendonk op 6 juni

a.s. overhandigd aan het bestuur

tijdens de clustervergadering. De

bedoeling is dat naast het behou-

den van de gefrituurde etenswa-

ren, ermee duidelijk gemaakt

wordt dat de sleutelwoorden 'com-

municatie' en 'coördinatie' niet ver-

geten moeten worden. Dit bete-

kent dat het fijn zou zijn als de

mensen binnen VDZ meer met

elkaar zouden praten en zaken met

elkaar zouden afstemmen. Zeker

niet nu de plannen om de vrijwilli-

gersregeling te vernieuwen omge-

zet gaan worden in daden.

Kortom, het is zeker niet allemaal

kommer en kwel: vrijwilligerswerk

bij VDZ is hartstikke leuk, mits er

niet teveel op de schouders van

een paar personen komt te liggen!

Jessica van den Adel

Even een kort verhaaltje van
ons team. We hebben dit
seizoen na onze verwach-

tingen hoger gespeeld dan vorig
jaar waar we in de onderrang van
de competitie waren geëindigd.
In tegenstelling tot vorig jaar
hebben we dit seizoen beter
gepresteerd en hebben we de
vierde plaats op onze naam staan.
Als Nederland een warmer kli-
maat had gehad met minder
regen dus minder afgelastingen
waren we waarschijnlijk hoger
geëindigd.

Met nog een leuk weekend voor
de boeg naar Vught waar we alle-
maal naar uit kijken, zijn we
ingedeeld in een poule met
Denen, Duitsers en Amsterdam-
mers. We zijn van plan zo goed
mogelijk te presteren, zo hoog
mogelijk te eindigen en er
natuurlijk een onvergetelijk
weekend van te maken! 

Verder willen wij onze sponsor
bedanken BOS INTERIEURS
voor onze mooie kleding, onze

HET SEIZOEN VAN MC3

privé scheidsrechter, onze trai-
ner en alle ouders die ons hebben
bijgestaan dit seizoen. 
Op naar het volgende seizoen om
als doel nog hoger te kunnen ein-
digen in de competitie!
Heel veel groeten, allemaal een
fijne zomer vakantie en tot vol-
gend seizoen.

Joan & Toos
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van rechtsongelijkheid die niet kan blijven bestaan.

Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om

met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe

vrijwilligersregeling voor alle leden in te voeren.

Deze nieuwe vrijwilligersregeling komt er in het

kort op neer dat ieder lid verplicht is om per sei-

zoen drie verenigingsdiensten van elk drie

uur uit te voeren. In totaal

dus negen uur. Voor

jeugdleden t/m C-junio-

ren geldt deze verplich-

ting voor een van de

ouders of verzorgers.

Leden kunnen daarbij kie-

zen uit één van de volgende

drie categorieën van werk-

zaamheden (1) uitvoeren

bardiensten, (2) meehel-

pen met activiteiten (zoals toer-

nooien en feestavonden) of (3)

uitvoeren van onderhoud- en schoonmaakwerk-

zaamheden. In onderling overleg tussen leden en

de verschillende commissies, worden de leden ver-

volgens ingepland. Leden zijn vervolgens zelf ver-

antwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte

afspraken. Aan het niet nakomen van deze afspra-

ken zijn formele sancties verbonden.

Kaderleden zoals trainers, leiders, scheidsrechters

en commissieleden zijn van deze verplichting vrij-

gesteld omdat zij al werkzaamheden verrichten

voor de club. Mensen die niet willen deelnemen

aan deze regeling kunnen in principe geen lid meer

zijn van VDZ. Het bestuur verwacht met de invoe-

ring van deze regeling het "vrijwilligersprobleem"

structureel op te lossen, waarbij er in het begin

ongetwijfeld enkele kinderziektes zullen optreden in

de organisatie daarvan. 

Alle leden krijgen voor aanvang van het nieuwe sei-

zoen persoonlijk bericht over deze nieuwe vrijwilli-

gersregeling met uitgebreide informatie over de

precieze werking. Leden die nu al dringende vragen

hebben kunnen contact opnemen met Sjors van

Leeuwen, secretaris VDZ bestuur, tel. 026-3512167.  

Bij VDZ zijn er te weinig mensen die zich inzetten

voor de vereniging. Denk aan het uitvoeren van

bardiensten of het meehelpen met activiteiten of

het uitvoeren van onderhouds- en schoonmaak-

werkzaamheden. Al het werk komt op de schouders

van een te kleine groep leden. Dit is in feite al

jaren het geval, maar uit de vele gesprekken met

commissies en leden blijkt

dat dit probleem steeds

groter wordt. En dan

hebben wij het nog niet

eens over het grote aantal

kaderleden dat structureel

nodig is zoals trainers, lei-

ders en scheidsrechters.

De vereniging groeit,

maar het aantal leden dat

zich inzet voor de vereni-

ging groet onvoldoende

mee. Dit levert nogal eens pro-

blemen op. VDZ heeft tot op heden

altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwillig-

heid aan te spreken, maar helaas levert dat onvol-

doende respons op. En aan het inschakelen van

betaalde krachten zit nu eenmaal een grens. Zowel

vanuit financieel oogpunt als vanuit verenigingssoli-

dariteit.

Tijdens de gesprekken over het beleidsplan van

VDZ werd het bestuur regelmatig gewezen op

andere verenigingen waar een verplichting bestaat

om enkele keren per jaar werkzaamheden voor de

vereniging uit te voeren. Desgevraagd gaven vrijwel

alle leden aan het geen enkel probleem te vinden

als ieder VDZ-lid verplicht zou worden om enkele

keren per jaar een verenigingsdienst voor VDZ uit

te voeren. Iets dat bij andere sportverenigingen in

tennis, hockey, korfbal of volleybal al veel langer

gebruikelijk is. Het invoeren van een regeling waar-

mee ieder lid zijn steentje bijdraagt, past ook uit-

stekend bij het soort vereniging dat VDZ is en wil

blijven. Namelijk een vereniging van leden, voor

leden en door leden. Daarbij geldt dat deze ver-

plichting al wel voor potentiële leden is ingevoerd

(anders kan men niet lid worden), maar dat dit nog

niet geregeld is voor bestaande leden. Een vorm

NIEUWE VRIJWILLIGERSREGELING VOOR ALLE LEDEN!

Vele handen maken licht werk
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Voorspelbaar was VDZ D2 zeker
niet. Hele goede wedstrijden
werden afgewisseld met slap
geklungel. We brachten met veel
strijdlust en duelkracht kampioen
AZ 2000 het enige verliespunt
toe maar verloren daarna uit met
8-1 van Arnhemse Boys, die op
hun dooie gemak zo maar door
onze verdediging konden wande-
len. 

Mooi was dat er het hele jaar
een goede teamgeest was met
prettige jongens. En de trainings-
opkomst was heel goed, wat
natuurlijk ook komt door de voor-
treffelijke trainingen van Tijs en
Stefan.

De D2 jongens kunnen zeker goed
voetballen. Ze hebben bewezen
dat als ze 'in vorm zijn' ze voet-
ballend bijna alle tegenstanders
aan kunnen. We hebben prachtige
acties en combinaties gezien,
waarmee zo door de verdedigin-
gen sneden, zoals uit tegen Elde-
nia.
En ook mentaal blijken ze weer-
baar te kunnen zijn zoals thuis
tegen Arnhemse Boys, die al
schoffelend ten onder gingen
met 4-3. En tegen kampioen AZ
toen een 2-0 achterstand werd
goedgemaakt.

Maar soms hing er ook een slap-
heid over het team, waardoor
bijna geen duel werd gewonnen.
Of was er wel goede wil maar
lukte er gewoon niks zoals tegen
VDZ D3, die met enorme passie
speelde en van ons won.
Al met al zijn we precies in het
midden geëindigd, met 1 gelijk-
spel en 5 gewonnen en 5 verloren
wedstrijden.

Op de foto rechts zie je het D2
team. 

VDZ D2: LEUK TEAM EN .. HOEZO WISSELVALLIG

Boven van links naar rechts:
Tijs B: trainer, leider een echte voetbalman en regisseur
Mischa: onverzettelijke verdediger, die energiek het team op sleep-
touw kan nemen;
Tijs de Schipper: kan op veel posities goed spelen en heeft een
mooie passeer- en traptechniek
Werner: energieke verdediger en middenvelder; iemand die je twee
keer voorbij moet om hem voor de derde keer weer tegen te komen;
Chimo: sterk als schaduwspits of meest aanvallende middenvelder,
kan goed in de draai aannemen en doorspelen;
Najib: een echte voetballer, heeft de bal graag in de voet en is dan
sterk in de opbouw;
Calvin: laatste man met een echt libero inzicht, die alle situaties
voetballend oplost;
Joep R.: speler met een goede techniek en inzicht, kan op veel plaat-
sen uit de voeten; helaas was hij op moment van de foto ziek;
Stefan: trainer, leider en ook al een echte voetbalman, vormt een
heel goed team met Tijs B.
Onder van links naar rechts:
Youri: energieke speler, die goed kan schieten en een goede passeer
beweging heeft; hij kan op veel plaatsen spelen;
Tijmen: de kleinste van het team, maar zeker niet de minste; heeft
heel veel energie, verovert vaak de bal en combineert goed;
Anis: de jongen met de fluwelen techniek, dolt onnavolgbaar tegen-
standers en heeft als linksbuiten een goede voorzet;
Toby: een echte balkunstenaar of goochelaar met een heel goed
schot; schiet penalty's koelbloedig raak;
Jelmer: een echte keeper, heeft heel wat ballen gehouden en is safe
op terugspeelballen, die hij het liefst zonder pardon een enorme poei-
er geeft;
Joep: de snelste van het team met paardenlongen en bijzondere drib-
bel, kan op veel plaatsen uit de voeten;
Tijs v.D.: linksback die zich vastbijt in zijn tegenstander en goed
kan schieten. 
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Wij (VDZ dames 2) zijn het week-
end van 12 t/m 14 mei naar Den
Bosch geweest om deel te nemen
aan een internationaal (!!) toer-
nooi.. We moesten o.a. spelen
tegen Vancouver Canada. Schot-
land zou eerst ook komen, maar
die haakten af (wat natuurlijk heel
begrijpelijk is toen ze hoorden dat
VDZ dames2 ook zou komen..).

Een deel van ons ging met de

auto, de rest met de trein.

Toen we aankwamen bij

sportpark Wilhelmina waren de

andere teams er nog niet, die kwa-

men een paar uur later aankakken.

Vrijdag lekker genoten van het

zonnetje, wat balletjes getrapt,

maar verder niet veel gedaan tot-

dat het een uurtje of 11, 12 was.

Toen was het tijd voor de veelbelo-

vende clubavond! 

Een geweldig feest.. vooral Jan

Smit, Jan Smit, Jan Smit en Jan

Smit werden veel gedraaid (net

zoals de hele dag door al). Over

deze jongen zijn de meningen in

ons team erg verdeeld dus daar

zeg ik verder maar niets over..

gens te bekennen en bovendien

hadden we eigenlijk al om een uur-

tje of 1 bij de tenten moeten

zijn…. Oeps! Nadat we onszelf aan

de andere kant van het hek had-

den zien te komen door ons door

het hek heen te wringen en over

het hek heen te klimmen, kwam

mr. Intelligent (een van de bewa-

kers) erachter dat het hek niet op

slot stond en dus gewoon open

kon.. En bedankt!

Er waren nog 5 mensen onderweg

bij Nanet in de auto, omdat zij zo

lief was te boppen. Wij vonden het

natuurlijk niet eerlijk als zij zonder

problemen naar binnen mochten,

dus gooiden we onze charmes in

de strijd en kregen de bewakers zo

ver om mee te spelen met de grap

dat ook voor hun het hek dicht

was. Nanet wou natuurlijk haar

auto op het terrein hebben staan

dus die auto moest wel door het

Om een uurtje of 1 hebben we

taxi's besteld die ons voor een goed

prijsje naar Den Bosch-centrum

brachten waar we lekker wilden

gaan stappen. Na veel gez**k had-

den we eindelijk iets gevonden

waar iedereen naar binnen mocht..

Het leek ons een beetje dood daar,

dus dachten we: "Laten we daar

eens verandering in brengen!" We

begonnen op de tafels te dansen.

In het begin werden we allemaal

wat raar aangekeken maar later

stelde de rest van de gasten het

wel op prijs, het zal vast niet vaak

voorkomen dat er iets gebeurt

daar. 

Na een toch geslaagde stap-nacht

pakten we de taxi's terug. Daar

aangekomen zagen we twee bewa-

kers lopen die ons vertelden dat 't

hek dicht was. De sleutel was ner-

VDZ DAMES 2 WEEKENDJE NAAR DEN BOSCH

VOOR EEN INTERNATIONAAL (!!) TOERNOOI

v.l.n.r.: 

Corine Roelofsen (aanvoerdster), Renee Combe, Eline Sterk, Myrthe Wer-

ner, Mara Braakhekke, Eline Sauer, Steffie Meijers, Janneke Snertselaar,

Danna Harmsen, Andrea Trichopoulos en Lies Bosch

Niet op de foto maar wel mee: Eva Horstink en Nanet Dijkers
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hek. Na lang wachten in de kou

(want ze waren natuurlijk ver-

dwaald) kwamen ze eindelijk aan-

gereden. De bewakers deden leuk

mee, ze zaten helemaal in hun rol. 

Na wat gescheld en het

voorstel om die nacht in

de auto te blijven sla-

pen, vonden we het

toch wel zielig (en wer-

den wij zelf steeds kouder) dus lie-

ten we ze naar binnen.

De volgende och-

tend werden we

maar nèt op tijd wak-

ker om op tijd op het

veld te staan voor onze

1e wedstrijden. We

hebben 2 wedstrijden

verloren en 1 gelijk

gespeeld, na een

doelpunt van lies.

Het was leuk, maar

om onze geweldige reputatie niet

weg te gooien, laat ik de uitslagen

van de wedstrijden maar achterwe-

ge.. 

Zoals jullie nu vast begrijpen

namen wij dit toernooi net iets

minder serieus dan de rest van de

teams dus zaten we ook lekker te

ouwehoeren. Het toppunt daarvan

was wel de wedstrijd tegen een

eerste klasse-elftal, de

Kopingboys. Ons

team kwam

veelbelo-

vend

onder de

tribune van-

daan het

veld op

gelopen

(we had-

den nog

net geen

kleine kindjes

die bewonde-

rend naast ons

liepen). Op

het veld

aange-

komen,

zongen we uit

volle borst met z´n allen het Wil-

helmus (zie 1e foto). Het zag er

allemaal erg indrukwekkend uit,

maar helaas verloren we de wed-

strijd met een aardig verschil in

doelpunten. Eline (Sterk) en Corine

deden het hele toernooi al niet

mee i.v.m. blessures. 

´s Middags gingen Lies, Nanet en

Eva weer richting Arnhem voor

andere plichten, waardoor we

behalve minder gezelligheid, nog

maar acht (ook niet allemaal fitte)

speelsters hadden. Vervelend, maar

daardoor lieten we ons toernooi

natuurlijk niet bederven!

Die avond weer naar de geweldige

clubavond geweest, waar het leu-

ker was dan de clubavond ervoor.

Voor sommigen van ons wel erg

leuk….

De volgende ochtend stonden we

gezellig met z´n achten en 2 sup-

porters lekker brak op het veld

want ´s nachts was er net iets te

veel alcohol, maar dat hoort erbij

natuurlijk.

Corine deed als aanvoerdster zijn-

de de poging om mensen van

andere teams te strikken, omdat

we niet met z´n achten mochten

spelen. En ja hoor.. ze slaagde erin

om wat speelsters te lenen.

Deze dag moesten we tegen Cana-

da waar iedereen naar uit keek.

Die wedstrijd ging best goed, maar

toch verloren helaas. Steffie en ik

hebben nog met een team uit

Utrecht meegespeeld. Hierdoor kon

een basisspeelster van hun niet

spelen, maar dat meisje irriteerde

ons toch al, dus we genoten er

extra van. 1 wedstrijd gewonnen, 2

verloren die dag.

We hadden maar als doel genomen

niet laatste te worden op dit toer-

nooi, en dat is ons gelukt! Hoe-

veelste we wel zijn geworden, zeg

ik maar niet, maar in ieder geval

niet laatste! Het was een geslaagd

weekendje weg! 

Andrea Trichopoulos

Dames 2 zet Den Bosch op stelten
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V D Z H O G E R O P
N I E U W S

Het elektronisch scorebord
Het staat er ! Eindelijk is het

elektronisch scorebord in bedrijf

genomen, nadat alle hobbels geno-

men zijn. Dat ook de vrijwilligers

veel werk hebben gedaan mag dui-

delijk zijn.

De VUT ploeg heeft 150 meter

kabel in de grond gelegd vanaf het

clubhuis tot aan de uiterste hoek

van het veld, voor de overspanning

op de weg bij het clubhuis moest

een telefoonpaal de grond in en

aan het clubhuis komen (zie foto’s)

en de stroom moest worden aan-

gesloten. Maar het resultaat mag

er zijn. Een fraai gezicht: het sco-

rebord in combinatie met het zeer

stijlvolle reclamebord van Kunstga-

lerij Albricht, de sponsor van het

scorebord.

Onlangs is het bord aan de boven-

zijde nog voorzien van een zonne-

scherm, zodat ook bij mooi, zonnig

weer de cijfers goed leesbaar zijn.

In de avonduren wordt het

prachtige logo van Kunstgalerij

Albricht verlicht door 2 lampen,

waardoor het nog mooier uitkomt.

Al met al een mooie en nuttige uit-

breiding van ons hoofdterrein.

Beleid spon-
sorcommissie
VDZ Hogerop
De commissie

heeft onlangs,

evenals ander

VDZ groeperin-

gen, een brain-

stormsessie

gehad met het

bestuur. Doel was

om het beleid van

VDZ en de daar-

binnen opererende commissies

nader te definiëren en op elkaar af

te stemmen. Een goede zaak die

zeker een vervolg zal krijgen. 

Nieuwe sponsors
Onlangs heeft ons lid van de spon-

sorgroep VDZ Hogerop - Indora
Informatisering - haar contract

uitgebreid met een reclamebord

langs het hoofdveld. Hierbij een

oproep om de fraaie en informatie-

ve website van Indora Informatise-

ring - www.indora.nl - te bezoe-

ken. Zeer de moeite waard.  

Een nieuw lid van

de sponsorgroep

VDZ Hogerop

mogen we verwel-

komen in de per-

soon van "Culinaire

Sfeermaker" Jan

Ros. Zijn bedrijf

La Coquerie Food-
& Party Service
(www.lacoquerie.nl)
te Arnhem biedt al

20 jaar een diver-

siteit aan culinaire

mogelijkheden. Van

lunches en diners

tot en met complete

Boven: 
de grondwerkers leveren goed
werk.
Links: “Wie is de mol?”

Het nieuwe scorebord



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
NIEUWS VERVOLG

evenementen; in uw bedrijf, thuis

of op locatie.

Human Inference gaat 2 pupille-

nelftallen in volledig nieuwe tenues

steken. Volgend seizoen kunt u de

E1 en E2 spelertjes  in hun splin-

ternieuwe kleding bewonderen. Wij

laten u daarvan zeker speciale

foto's zien; die afspraak is gemaakt

met de sponsor!

Wat is/doet Human Inference? De
software van Human Inference
(www.humaninference.nl) optimali-
seert uw bedrijfsprocessen door de
verbetering en borging van de
kwaliteit van uw gegevens. 
Binnenkort komt er weer een recla-

mebord bij langs het hoofdveld.

Deze keer betreft het SITA
(www.sita.nl), marktleider op het

gebied van afvalmanagement en

tevens onze afvalverwerker.

Helaas krijgen we soms ook opzeg-

gingen van sponsorcontracten,

maar daar staat tegenover dat

onze leden ons regelmatig attende-

ren op mogelijke nieuwe sponsors,

die we aan ons activiteitenlijstje

kunnen toevoegen, MAAR MEER

SPONSORS BLIJVEN NODIG! Dus

aarzel niet om ons te voorzien van

nieuwe contacten.

HM

www.lacoquerie.nl www.humaninference.nl www.sita.nl

Na drie jaar lang binnen- en

buitenland afgereisd te

hebben met de taptoeshow

“Marching Beatles” heeft de Arn-

hem Band een nieuwe taptoeshow.

Zaterdag 20 mei j.l. heeft de band

opgetreden op op het hoofdveld

van onze club.

De Arnhem Band trad om 20.00

uur aan voor alle vrienden en

andere belangstellenden om  de

nauwe samenwerking met de

instructeur van de Band, David

Nooteboom. 

Onder grote belangstelling heeft de

band een prachtig optreden gege-

ven. Zelfs de weergoden werkten

mee: na een verschrikkelijke dag

vol onweer en stortbuien bleef het

(op een paar minuutjes na) redelijk

droog.

WM

nieuwe taptoeshow

presenteren. De

nieuwe taptoeshow

had de volgende

naam: 

“At the movies”
Met het lezen van

deze titel zal het u

niet verbazen dat

filmmuziek de band ,

op meerdere

manieren,

heeft geïnspi-

reerd bij het

schrijven van

deze show.  De

show is

geschreven

door eigen

leden van de

Band en inge-

studeerd in

SHOWPREMIÈRE VAN DE ARNHEM BAND BIJ VDZ
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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

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

La Coquerie 

Arnhem 026-3618963

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 de afgelopen

maanden gesproken met vertegen-

woordigers van  jeugdcommissie,

lagere elftallen, herenselectie,

damesselectie, meisjes, clusterme-

dewerkers, groep van betrokken

leden en sponsorcommissie VDZ-

Hogerop. Ook zijn er gesprekken

gevoerd met individuele leden en is

er een marktonderzoek naar de

ledenaanwas uitgevoerd. Daarnaast

zijn er gesprekken gevoerd met

gemeentefunctionarissen, Cranevelt

commissie en andere sportvereni-

gingen en organisaties. De bevin-

dingen worden nu vastgelegd in

een nieuw beleidsplan. Dit concept

beleidsplan wordt op 7 september

toegelicht aan geïnteresseerde

leden. Alle leden ontvangen daar

te zijner tijd een uitnodiging voor. 

Een belangrijk onderwerp in alle

gesprekken was de identiteit van

VDZ. Daarbij kwam unaniem naar

voren dat VDZ vooral een "voetbal-

vereniging" is en moet blijven. Een

vereniging die zich primair richt op

de voetbalsport in al haar facetten,

van recreatief tot prestatief, en

met oog voor de belangen van ver-

schillende groepen leden zoals

jeugdleden, heren, dames, meisjes,

recreanten en prestatievoetballers.

Maar ook een vereniging waarin

mensen enthousiast, fatsoenlijk en

respectvol met elkaar omgaan en

waarin iedereen zijn of haar steen-

tje bijdraagt aan het verenigingsle-

ven. De nieuw ingevoerde gedrags-

code wordt door velen dan ook als

een noodzakelijk hulpmiddel

gezien. Het behouden en het ver-

sterken van onze verenigingsiden-

titeit krijgt een belangrijke plaats

in het nieuwe beleidsplan. Daarop

vooruit lopend heeft het bestuur

besloten om met ingang van het

nieuwe seizoen een nieuwe vrijwil-

ligersregeling in te voeren (zie

pagina 44)

Nieuwe barcommis-
sie in nieuwe sei-
zoen
De bezetting van de bar en

keuken is het afgelopen

jaar, net als de vele jaren

daarvoor, een groot probleem

geweest. Kort samengevat zijn er

veel te weinig vrijwilligers voor

veel te veel bardiensten. Voor keu-

kendiensten zijn slechts een paar

leden beschikbaar en dat is veel te

weinig om continuïteit en kwaliteit

te kunnen waarborgen. Ook werkt

de huidige regeling, waarbij vooral

een beroep wordt gedaan op de

inzet van elftallen, niet goed. Om

hierin verbetering te brengen heeft

het bestuur in overleg met de

bestaande en nieuwe barcommissie

drie maatregelen genomen die in

het nieuwe voetbalseizoen ingaan.

De drie maatregelen hangen nauw

met elkaar samen en kunnen niet

los van elkaar gezien worden. 

Als eerste is een nieuwe, uitgebrei-

de barcommissie ingesteld

bestaande uit Thijs Koevoet, Karin

Kalthoff, Alex Brinkhoff, Bas Koe-

man, Irene de Jong, Anita Brun-

tink, Bert Kok, Jeroen Westen,

Henny Singendonk, Elly van der

Leij en Willem van de Made (als

vertegenwoordiger van de Activitei-

tencommissie). De tweede maatre-

gel is de invoering van een nieuwe

vrijwilligersregeling waarbij alle

leden, of ouders of verzorgers van

jeugdleden, verplicht worden om

drie verenigingsdiensten per

seizoen uit te voeren. De uitge-

breide barcom-

missie gaat de vele vrijwilligers

dagelijks instrueren en begeleiden

bij de uitvoering van hun vereni-

gingsdiensten, voor zover men

gekozen heeft voor het uitvoeren

van bardiensten. De derde maatre-

gel is de vereenvoudiging en inte-

gratie van bar- en keukendiensten,

ondermeer door het stroomlijnen

van het productassortiment en het

vervangen van frituurwaren door

andere, eenvoudiger te bereiden

snacks. Alleen op deze manier is

het mogelijk om grote aantallen

vrijwilligers op goede wijze vereni-

gingsdiensten te laten uitvoeren.

Andere oplossingen, waaronder het

verpachten van de kantine, zijn

bekeken maar om meerdere rede-

nen niet haalbaar gebleken.  

Tijdens de zomermaanden zal de

barcommissie de nieuwe baropzet

verder in detail uitwerken. Het

bestuur vertrouwt erop dat alle

leden begrip hebben voor deze

maatregelen en op enthousiaste en

positieve wijze zullen meewerken.  

Nieuwe technisch coördina-
tor herenselectie
Met ingang van het nieuwe seizoen

is Raoul Godijn benoemd als tech-

nisch coördinator voor de herense-

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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lectie. Hij neemt hiermee de taken

over van Steef Brinkhoff. Het

bestuur wil hierbij Steef bedanken

voor zijn jarenlange inzet op dit

gebied en wenst Raoul veel succes

in zijn nieuwe kaderfunctie.

Arnhemse Voetbalfederatie
(AVF) voert zwarte lijst in 
De AVF is het wangedrag op de

velden beu en gaat een "zwarte

lijst" invoeren. Spelers die zich ern-

stig misdragen kunnen door clubs

aangemeld worden voor plaatsing

op de zwarte lijst. Personen die op

de zwarte lijst staan kunnen door

aangesloten clubs als lid geweigerd

worden. VDZ is lid van de AVF en

werkt aan dit initiatief mee. Doel

van de zwarte lijst is om personen

die zich schuldig hebben gemaakt

aan ernstig wangedrag, langdurig

te weren van de velden in de

gemeente Arnhem.   

Afsluiting clubgebouw en
kantine
Het clubgebouw en kantine sluiten

op zondag 11 juni, na afloop van

het minitoernooi. Vanaf 12 juni

wordt er niet meer in verenigings-

verband getraind en wedstrijden

gespeeld en zijn clubhuis en kleed-

kamers niet meer geopend. Zoals

het er nu uitziet start het seizoen

op zondag 6 augustus, de dag dat

de senioren selectie-elftallen begin-

nen met de trainingsvoorbereiding

op het nieuwe seizoen. Afhankelijk

van het definitieve voorbereidings-

programma kan dit nog gewijzigd

worden. 

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

AGENDA

Kaartavonden

Bestuursvergaderingen

Algemeen

donderdag 28 september 2006

donderdag 26 oktober 2006

donderdag 23 november 2006

donderdag 25 januari 2007

donderdag 15 februari 2007

donderdag 22 maart 2007

donderdag 26 april 2007 en

donderdag 24 mei 2007

De data voor de bestuursvergaderingen waren bij

het ter perse gaan van dit nummer van de Vol-

harder nog niet bekend

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

Bron: website VDZ  



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




