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VAN DE VOORZITTER
Vakantie
Naar ik hoop kijkt ieder terug op

een geslaagde vakantie en zijn de

accu's weer opgeladen om er weer

lekker tegenaan te gaan. Het zal

ongetwijfeld weer een heel gepuz-

zel bij de Jeugdcommissie zijn

geweest om ieder een plaats in

een zeven- of elftal te bezorgen.

Mocht dat niet het eerste elftal zijn

geworden dan zal dat voor sommi-

gen een grote teleurstelling lijken.

Toch blijken de kinderen daar vaak

nog laconiek over te denken. Soms

leer je meer van teleurstellingen

dan wanneer altijd  alles meezit.

Ingang
De Vuttersploeg heeft de entree

van ons clubhuis veilig gemaakt en

deze ingang is nu ook toegankelijk

voor mensen met een rolstoel of

rollator. Voorwaar een goede maat-

regel als blijk van gastvrijheid.

Tevens was dit een goede actie

met het oog op de aankomende

reunie, waar ongetwijfeld  weer

velen op afkomen die inmiddels

door leeftijd niet meer zo kwiek

zijn als vroeger.

De velden
We hebben een prachtige zomer

gehad maar een grasveld  op bos-

grond is daar maar minder enthou-

siast over. Ons hoofdveld heeft met

name van de zon te lijden gehad

en we hopen dat ieder snapt (maar

ook accepteert) dat hier met name

alleen de hogere selectie-elftallen

op gaan spelen.

Afsluiting seizoen
Het is alweer even geleden  dat we

dit met elkaar gevierd hebben.

Uiteraard is tijdens de dagen hier

bij stilgestaan, maar nogmaals

dank voor al degenen die hier

aan meegewerkt  en meege-

feest hebben. Als we altijd zo

met elkaar om gingen in voet-

balland konden de gele en

rode kaarten ook afgeschaft

worden.

Jaar van de waarheid
Er is veel geschreven,

geklaagd, gesmeekt, ge-ohaad

etc. over tekorten aan mensen

om clubwerkzaamheden te

verrichten. Er is geëxperimen-

teerd met teamverantwoorde-

lijkheid om daarmee kantine-

diensten te verrichten, maar

dat leverde ook veel stress op.

Vandaar dat er nu op basis van

persoonlijke verantwoordelijkheid

ieder lid of ouder van jeugdleden

wordt aangesproken. Zorgvuldige

uitleg zult u nog krijgen maar naar

ik hoop zal ieder nu (willen) begrij-

pen dat je niet alleen lid bent van

"voetbal", maar van een "voetbal-

vereniging". Zo'n lidmaatschap

geeft wat rechten, maar ook

(geringe) plichten. Uiteindelijk is

de verwachting dat je daardoor

nog meer plezier van je lidmaat-

schap zult ondervinden! Per slot

van rekening is de kantine de huis-

kamer van de vereniging en daar

past een goede sfeer bij!

Aftreden Ad van de Bos,
penningmeester
Na een bestuurslidmaatschap van

30 jaar zal Ad van de Bos in

november aftreden als penning-

meester. In een speciaal interview

wordt daar natuurlijk op terugge-

keken. Ad heeft in deze periode

natuurlijk heel wat ontwikkelingen

meegemaakt dus het lijkt me heel

interessant.

Bij deze wil ik hem al bedanken

voor het penningenbeheer gedu-

rende al die jaren.

Tenslotte
Tot mijn grote spijt moet ik jullie

mededelen dat vanwege mijn

privé-situatie ik niet langer de

voorzittershamer zal, maar met

name niet kan, hanteren. Formeel

zal ik aftreden per 2 november

(ledenvergadering). Feitelijk is dit

nu al het geval, en het bestuur zal

op een zodanige wijze de taken

verdelen dat de voortgang van VDZ

daar geen nadelen van ondervindt.

Ik vind het erg jammer dat het zo

gelopen is maar soms weet je niet

als je ergens aan begint, wat er

nog op je pad komt. Als vader blijf

ik natuurlijk bij de club betrokken

en dank een ieder met wie ik de

afgelopen tijd contact heb gehad.

John Holtackers



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

VDZ
leden 10% korting op

voetbalkleding en voetbal-
schoenen 

Voetbalcenter OLBVoetbalcenter OLB
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VAN DE REDACTIE
Het gras kleurt groen, de
bal rolt weer !!!
Na een voor een ieder welverdien-

de zomerstop van de voetbalvelden

en het overleven van niet één

maar twee hittegolven kan de bal

weer gaan rollen. Hopelijk heeft

iedereen lekker kunnen uitrusten

en de batterij weer op kunnen

laden voor een nieuw voetbalsei-

zoen.

Een nieuw seizoen waarvan de ver-

wachtingen hooggespannen zullen

zijn. Het eerste elftal wil het

verloren terrein terug-

winnen en zo snel

mogelijk terugkeren

naar de tweede klasse.

Zie hiervoor ook het inter-

view met Mark Geutjes, onze

nieuwe hoofdtrainer, elders in

de Volharder. Ook bij de overi-

ge senioren en dames teams

zijn de verwachting hoog

gespannen.

Uiteraard wordt er bij de

jeugdteams ook weer gestart

met de competitie en zal ook

getracht worden de rood-zwarte

kleuren zo veel mogelijk glans te

geven.

Mooie sportmaanden
De afgelopen maanden hebben

prachtige sport opgeleverd. Tennis

leverde met Roland Garros en

Wimbledon twee prachtige sport-

evenementen maar de meeste aan-

dacht was er voor het voetbal en

wielrennen. Wat voor het eerst een

"schone" Tour moest worden, top-

favorieten Basso en Ullrich bleven

thuis, liep toch heel anders dan

verwacht. Als eerste finishte Floyd

Landis in Parijs maar enkele dagen

na de Tour verscheen het bericht

dat hij in de rit naar Morzine

doping had gebruikt. Iets wat hem

de Tour de France overwinning

kostte en waarschijnlijk ook zijn

reputatie. De winst gaat nu naar

de nummer twee Oscar Perreiro

Sio.

En natuurlijk hadden we het

wereldkampioenschap voetbal bij

onze oosterburen. Na een flitsende

start, gadegeslagen door veel fans

in onder andere ons clubhuis,

kwam het Nederlandse team niet

langs de alsmaar vallende Portuge-

zen en een falende scheidsrechter

Ivanov, wat helaas vroegtijdig ver-

trek huiswaarts betekende. Onze

felicitaties gaan uit naar Italië, dat

na strafschoppen te sterk was voor

het Franse team.

Ook gaan er felicitaties uit naar

Jong Oranje dat in Portugal Euro-

pees kampioen voetbal werd.

Dat beloofd niets dan goeds voor

de toekomst!!

Artikelen in deze Volharder
Vanuit VDZ is er ondanks de stop

toch nog nieuws te melden: we

willen van onze kant de vrijwilli-

gers van het jaar, Henk Koudijs en

Toos Rutten, even in het welver-

diende zonnetje zetten. Overigens

geldt dat zonnetje voor alle vrijwil-

ligers van VDZ

Verder kunt u in de eerste Volhar-

der van het seizoen 2006 - 2007

een aantal zeer interessante onder-

werpen lezen. Onderwerpen zoals

een verslag van het mini voetbal-

toernooi, een reportage van de

onlangs gehouden reünie, het

eerder genoemde interview

met Mark Geurtjes, enkele

nieuwsfeiten van het bestuur

en VDZ hogerop.

Redactieperikelen
Naast deze artikelen moeten wij

u helaas mededelen dat ons

redactielid Lies Bosch is gestopt

bij VDZ met voetballen en daaruit

voortvloeiend ook met haar

redactiewerk. Zij gaat voor een

jaar naar Amerika om daar nieu-

we ervaringen op te doen. We

bedanken Lies voor het werk

wat ze voor ons gedaan heeft en

wensen haar heel veel plezier toe!

Dit betekent dat er we wederom

een oproep doen aan u om zich

aan te melden als nieuw lid van de

redactie. Wij kunnen alle hulp

gebruiken dus voelt u zich geroe-

pen, mail dan naar ons emailadres

dat u verderop in deze Volharder

kunt vinden.

Kortom, ook deze Volharder staat

weer bol van de leuke en interes-

sante artikelen en nieuws wat u als

VDZer niet mag missen.

Veel leesplezier toegewenst !!

De redactie



Beethovenlaan 64, 6815 BM Arnhem, tel.: 026-4433577
e-mail: info@rubenswonen.nl

W W W.R U B E N S W O N E N.N L

Openingstijden
Maandag : gesloten 
Dinsdag : 09:00 - 18:00 
Woensdag : 09:00 - 13:00 
Donderdag : 09:00 - 18:00 
Vrijdag : 09:00 - 18:00 
Zaterdag : 09:00 - 16:30 
Zondag : gesloten

Rubens wonen
Vloerbedekking - Gordijnen - Woonaccessoires

Rubens Wonen is een winkel, die alles in
huis heeft op het gebied van vloeren, ramen
en accessoires. Dit varieert van huiscollec-
tie tot merk. 

De collectie is enerzijds opgebouwd uit
bekende tapijtmerken en anderzijds uit een
veelzijdige tapijtcollectie. Daarnaast wordt
een uitgebreide collectie gordijnstoffen en
vitrages gepresenteerd, met veel aandacht
voor kwaliteit en actualiteit. 

Daarom vindt u in de Rubens Wonen win-
kel, naast een grote collectie tapijt, ook
marmoleumclick en vinyl in het assorti-
ment. Tevens beschikken we over een
ruime collectie Novilon en Tarkett vloeren.

Ook op het gebied van zonwering heeft
Rubens Wonen maar liefst zeven soorten
raamdecoratie. Namelijk rolgordijnen,
paneelgordijnen, plisse- en dupligordijnen,
vouwgordijnen, horizontale en verticale
jaloezieën. 

Rubens Wonen levert uw producten snel en
perfect op maat gemaakt. Ga voor meer
informatie naar de sfeer winkel. Wij staan
naast sfeer voor vakmanschap, service,
advies en garantie. Er wordt gewerkt met
kwaliteitsmaterialen, die met de meeste
zorg en aandacht worden toegepast. Daar
hebt u recht op!
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NIEUWE VRIJWILLIGERSREGELING IS NU VAN

START

Het gaat erg goed met VDZ

maar daardoor komen wij

structureel handen te kort.

Er zijn te weinig mensen die zich

inzetten voor onze sterk groeiende

vereniging. Denk aan het uitvoeren

van bardiensten of het meehelpen

met activiteiten of het uitvoeren

van onderhoudswerkzaamheden. Al

het werk komt neer op een veel te

kleine groep leden.

De vereniging groeit,

maar het aantal leden

dat zich inzet voor de

vereniging groeit

onvoldoende mee. Dit

levert steeds vaker

problemen op. Een

vereniging goed

draaiende houden

zonder de inzet van

vele vrijwilligers is nu

eenmaal niet moge-

lijk. 

VDZ heeft tot op heden altijd

geprobeerd om leden op basis van

vrijwilligheid aan te spreken, maar

dat levert onvoldoende resultaat

op. En aan het inschakelen van

betaalde krachten zit nu eenmaal

een grens. Daarom heeft het

bestuur, na uitgebreid overleg

binnen de vereniging, besloten om

met ingang van dit nieuwe seizoen

een nieuwe vrijwilligersregeling

voor alle leden in te voeren. Leden

zijn hierover al in juni geïnformeerd

via het clubblad de Volharder en

de website www.vdz-arnhem.nl. 

Het bestuur vertrouwt erop dat

leden begrip hebben voor deze

nieuwe regeling en enthousiast zul-

len meewerken. Vrijwilligerswerk is

ook leuk om te doen en biedt

leden meteen de mogelijkheid om

kennis te maken met andere leden

en vrijwilligers of om gezellig met

anderen een bardienst te draaien

of een (jeugd)activiteit te organi-

seren. En ditmaal hoeft men niet

bang te zijn dat er iedere keer een

beroep op dezelfde personen wordt

gedaan, want iedereen doet mee! 

De 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 per seizoen. Voor

jeugdleden t/m C-junioren (t/m 14

jaar, jongens en meisjes) geldt

deze verplichting voor een van de

ouders of verzorgers. Leden kun-

nen daarbij kiezen uit één van de

volgende drie categorieën van

werkzaamheden: (1) uitvoeren van

bardiensten, (2) meehelpen met

activiteiten (zoals toernooien,

feestavonden, evenementen en

jeugdactiviteiten) of (3) uitvoeren

van onderhoud- en schoonmaak-

werkzaamheden. In onderling over-

leg tussen leden en de verschillen-

de commissies, worden de leden

vervolgens ingepland. Leden zijn

vervolgens zelf verantwoordelijk

voor het nakomen van de

gemaakte afspraken. 

De nieuwe vrijwilligers-
regeling staat uitge-
breid beschreven op
www.vdz-arnhem.nl. U
vindt daar ondermeer
een uitgebreide lijst
met veel gestelde vra-
gen en antwoorden. 

Het invoeren van een rege-

ling waarmee ieder lid zijn steentje

bijdraagt, past uitstekend bij het

soort vereniging dat VDZ is en wil

blijven. Namelijk een vereniging

van leden, voor leden en door

leden. 

Wij hopen en vertrouwen op uw

begrip en medewerking. Alleen met

uw medewerking kan VDZ een

bloeiende en goed georganiseerde

vereniging zijn en blijven. Een ver-

eniging van leden, voor leden en

door leden! 

Met vriendelijke sportgroeten,

Willem Meijer

Vice-voorzitter VDZ

BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN !!!

De nieuwe vrijwilligersregeling is van start gegaan. Een dezer dagen krijgen alle leden een brief toegestuurd
waarin de regeling uitgelegd wordt en waarin precies staat wat men moet doen. A- en B-junioren krijgen geen
brief, maar worden geïnformeerd door de jeugdcommissie. 



foto - film - video

Oremusplein 85
6815 DV Arnhem
Tel. 026 - 4451736

HOMMELSEWEG 420, 6821 LW ARNHEM, TEL. 026 - 4425596

OPENINGSTIJDEN: 
DI. T/M VR. 8.30-18.00 UUR

ZA. 8.00-16.00 UUR

Speciaalslagerij

BEN ALBERS
www.slagerijbenalbers.nl 

Groots in het Fijne!
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N KAATSHEUVEL

Aan het begin van het seizoen wanneer ik de oprit van

het voetbalterrein betreed, bekruipt mij weer een

gevoel van nieuwsgierigheid. Nee, niet het gevoel wat

de resultaten zullen worden in de competitie. Meer het

gevoel van thuiskomen na de vakantie. Ofwel, hoe tref

ik mijn huis en de omgeving aan. Zijn de velden groen

en bespeelbaar, de krijtlijnen aangebracht, de deuren

geverfd, de haakjes en de douchekop in kleedkamer

drie vervangen? En iedere keer is het allemaal in orde.

De kabouters van VDZ zijn wederom in de zomermaan-

den in actie geweest. Dit geeft een geruststellend

gevoel, je gaat in juni met rotzooi weg en bij terug-

komst in augustus is het (club)huis keurig op orde

gebracht.

De kabouter met zijn drie O's: onvermoeibaar, onbe-

taalbaar en onmisbaar. Menige trainer zou deze eigen-

schappen van zijn spelers willen zien. In de jaren

zestig /zeventig was er een Postbus 51 spotje op TV.

Het brandweermannetje met de drie O's: onachtzaam-

heid, onoplettendheid en onwetendheid.  Drie eigen-

schappen die trainers niet graag van spelers zien. Dit

terwijl brandweermannen van actie houden en 

bestaan; kabouters liever luieren en niet bestaan.

Toch is een vereniging (ook VDZ) gebaat met kabou-

ters. Maar leden van een vereniging zijn liever brand-

weerman - zichtbaar aanwezig in woord en gebaar,

dan kabouter -onzichtbaar op de achtergrond aanwe-

zig. Hiervoor is een oplossing: zichtbare kabouters,

ook wel vrijwilligers genoemd. Ze zijn er bij VDZ dol

op. 

Bovenstaand verhaal bespaart mij een jaarlijkse rit

naar Kaatsheuvel. Bij VDZ wemelt het immers vanaf dit

seizoen van (on)zichtbare kabouters. Nee, in Kaatsheu-

vel zien ze mij niet meer!!!

"NotaBene"

GEPENSIONEERD
Nadat Gé Jansen al jaren was
gestopt met zijn betaalde werk is
hij nú pas echt gepensioneerd!
Want na ongeveer 13 jaar bij VDZ
vrijwilligerswerk gedaan te heb-
ben, heeft hij gemeend - mede
gezien zijn leeftijd (78 jaar) - te
moeten stoppen.

Wat was dat vrijwilligerswerk

dan? Bij Gé ging dat het hele

jaar door, 2 ochtenden in de week

van 9 tot 12.30 uur, en als er veel

werk was dan plakte hij er uit zich-

zelf nog een ochtend bij aan. Dat

werk bestond dan uit de oprijlaan

netjes houden, de parkeerterreinen

schoonblazen en bijvegen, in de

herfst tientallen kruiwagens blade-

ren wegkruien. Ook de groenvoor-

ziening om het hoofdveld wilde hij

altijd netjes hebben. En zo zijn er

nog vele klussen die hij in de 13

jaar dat hij bij VDZ was deed. 

Soms als er weer wat aangeschaft

moest worden en de penning-

meester zijn wenkbrauwen fronste,

had hij het al aangeschaft (uit

eigen zak). Kortom, een vrijwilliger

waarop wij  zeer trots mogen zijn.

Ook Gé mag VDZ dankbaar zijn,

want laten wij eerlijk zijn, wat

doen wij gepensioneerden liever;

thuis in de huishouding meehelpen

of 2 ochtenden in de week bij VDZ

met kerels onder elkaar? Geen

moeilijke keus toch!

Gé, namens VDZ en de hele VUT-

groep, heel hartelijk dank.

Steef Brinkhoff
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE NIEUWE

VRIJWILLIGERSREGELING

Wat houdt de nieuwe regeling in?
Alle VDZ-leden, of een van de ouders of verzorgers van een

jeugdlid, zijn verplicht ieder seizoen 3 verenigingsdiensten van

3 uur per keer te verrichten. In totaal dus 9 uur per seizoen.

Deze nieuwe regeling gaat dit seizoen van start.

Waarom voert VDZ deze nieuwe regeling in?
Het gaat erg goed met VDZ maar daardoor komen wij structu-

reel handen te kort. Er zijn namelijk te weinig mensen die zich inzetten voor de vereniging. Dat levert

steeds grotere problemen op. Door deze nieuwe regeling verwacht het bestuur het vrijwilligerspro-

bleem structureel op te lossen. Iedereen draagt dan zijn steentje bij en vele handen maken licht werk!

Mijn kinderen voetballen bij VDZ, moet ik dan ook vrijwilligerswerk verrichten?
Ja. Van jeugdleden t/m C junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) is een van de ouders of verzor-

gers verplicht om verenigingswerk te doen. B- en A-junioren (15 t/m 18 jaar, jongens en meisjes) wor-

den door VDZ ingepland voor Activiteiten of Onderhoud en schoonmaak.

Ik heb meerdere kinderen bij VDZ voetballen. Moet ik dan ook vaker diensten draaien?
Nee, u hoeft maar voor één kind (t/m 14 jaar, jongen of meisje) het verenigingswerk te doen. 

Ik speel zelf bij VDZ en mijn kinderen ook. Moet ik dan vaker diensten draaien?
Nee, u hoeft dan alleen maar voor uzelf verenigingswerk te doen. U hoeft in dit geval geen vereni-

gingswerk te verrichten voor uw kinderen. Ieder lid hoeft maar één keer mee te doen.

Waarom moeten ouders of verzorgers ook meedoen?
Omdat VDZ anders te weinig mensen overhoudt om al het vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast maken

vele handen licht werk en is het hartstikke leuk om actief deel te nemen aan het verenigingsleven

waar uw kind voetbalt.

Ik verricht al hand en spandiensten rondom wedstrijden van mijn kinderen. Denk aan het
rijden naar uitwedstrijden of het wassen van de kleding. Waarom is dat niet genoeg?
Omdat VDZ anders te weinig mensen overhoudt om al het andere vrijwilligerswerk te doen. Natuurlijk

zijn wij blij dat u al meehelpt, maar helaas is er zoveel werk te doen dat de inzet van iedereen nodig

is. Resultaat is dat alle leden een steentje bijdragen aan het verenigingsleven.

Ik heb nog nooit achter de bar gestaan, hoe gaat dat in zijn werk?
U wordt op het afgesproken/ingeplande tijdstip in de kantine ontvangen door een barcommissielid of

dienstdoende vrijwilliger. Hij of zij zal u instrueren en wegwijs maken. Verder is er qua organisatie en

werkwijze rekening mee gehouden dat vrijwilligers zonder horeca-ervaring ingezet worden voor bar-

werkzaamheden. 

Kan ik mijn verenigingsdiensten verplaatsen of afzeggen als ik verhinderd ben?
Nee. U kunt het wel overdragen aan een plaatsvervanger. Mocht u om wat voor reden dan ook verhin-

derd zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook bent u er

verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het

verenigingswerk verricht.   
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De nieuwe vrijwilligersregeling
staat uitgebreid beschreven op
www.vdz-arnhem.nl. U vindt
daar ook een uitgebreidere lijst
met veel gestelde vragen en
antwoorden. 
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Wat gebeurt er als ik niet verschijn op het afgesproken tijdstip voor mijn dienst?
Als u (of uw plaatsvervanger) niet verschijnt op een vooraf gemaakte afspraak moet u een bedrag

betalen van € 35,- ter compensatie van uw afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een

oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. U bent ver-

plicht dit bedrag te betalen, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandig-

heden. 

Als u voor de tweede keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt dit bedrag verdubbeld

en volgt er een  waarschuwing. Leden die voor de derde keer een afspraak niet nakomen zijn niet

meer welkom bij VDZ. 

De kern van de nieuwe regeling is natuurlijk dat alle leden hun steentje bijdragen en dat wij met zijn

allen zorgen voor een leuke, goed georganiseerde vereniging! 

Waarom moet ik een extra bedrag betalen als ik mijn afspraak niet nakom?
Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat de invoering van een verplichte regeling helaas

alleen lukt als er duidelijke sancties aan zijn verbonden. Dit leert de ervaring bij VDZ en bij vele

andere verenigingen die ook zo’n regeling hebben ingevoerd. Veel mensen hebben nu eenmaal een

“stok achter de deur” nodig. De tweede reden is dat er op het laatste moment een oplossing gezocht

moet worden (het werk moet immers wel gedaan worden) en daar zijn extra werkzaamheden en

kosten aan verbonden. Het bestuur verwacht dat het opleggen van deze extra financiële bijdragen

niet nodig zal zijn en vertrouwt op de enthousiaste medewerking van alle leden, ouders of verzorgers.

Ik ben kaderlid, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?
Nee. Kaderleden doen al erg veel voor de vereniging. Denk aan trainers, leiders, clubscheidsrechters

en commissieleden. Kaderleden kunnen wel aan deze regeling deelnemen als men dat wilt. De

meeste kaderleden doen dit ook al. 

Ik ben niet-spelend lid, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?
Nee. Niet-spelende leden zijn vaak niet meer actief binnen de vereniging en wonen vaak ver buiten

Arnhem. Niet-spelende leden kunnen wel aan deze regeling deelnemen als men dat wilt. Veel van hen

doen dit ook al. 

Ik ben ouder dan 70 jaar, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?
Nee. Leden van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van deelname. U kunt natuurlijk wel aan deze rege-

ling deelnemen als u dat wilt. Veel zeventigplussers doen dit ook al. 

Ik heb gezondheidsproblemen, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?
Nee. Als u door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerswerk kunt uitvoeren dan hoeft u dat ook niet

te doen. Wij verzoeken u dan vriendelijk dit te melden aan Johan Singendonk, Ledenadministratie,

email bestuur@vdz-arnhem.nl of per post via VDZ Bestuur, Postbus 864, 6800 AW Arnhem. 

Wat als ik persé niet aan deze regeling kan of wil meewerken?
Leden die door omstandigheden absoluut niet kunnen of willen deelnemen aan deze regeling kunnen

kiezen voor een jaarlijkse compensatiebijdrage van € 75,-. Met deze jaarbijdrage kunnen desgewenst

betaalde krachten ingeschakeld worden om het benodigde verenigingswerk alsnog te laten verrichten.

Neem dan contact op met Johan Singendonk, Ledenadministratie, email bestuur@vdz-arnhem.nl of

per post via VDZ Bestuur, Postbus 864, 6800 AW Arnhem.

Ik heb nog andere vragen over deze regeling
Neem dan contact op met Willem Meijer, vice-voorzitter VDZ

email bestuur@vdz-arnhem.nl of telefoon 06-44594190 (na 18 uur)
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DONDERDAG 7 SEPTEMBER

AANVANG 20.00 UUR IN HET CLUBHUIS

o Het bestuur geeft een toelichting op het beleidsplan van VDZ voor de komende

jaren. Het beleidsplan beschrijft de doelstellingen die VDZ de komende jaren

wil realiseren en de acties die wij daarvoor samen moeten uitvoeren. 

o  Het beleidsplan geeft aan waar VDZ voor staat en wat wij met zijn allen

belangrijk vinden.

o  De avond is voor alle geïnteresseerde leden, kaderleden en vrijwilligers.

o  Het concept beleidsplan kan men vanaf 1 september raadplegen en downloa-

den van de website www.vdz-arnhem.nl 

INFORMATIEAVOND BELEIDSPLAN VDZ i
De materialenopslagruimte van de jeugd wordt verplaatst. De

ballen worden verplaatst naar het "oude damestoilet" onder

de tribune. Hier is meer ruimte en een beter overzicht.

De algemene trainings materialen, hoedjes, pionnen en der-

gelijke komen, voor algemeen gebruik, in het "oude ballen

hok". 

Henk Matser en Henk van Beek (VUT-groep) zijn bezig met

het ontmatelen en opbouwen van de oude en nieuwe ruimte.

VERBOUWING
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HET GEERT EGGINK TOERNOOI

Een spelsituatie in de wedstrijd VDZ D3 – Beuningse Boys D5

< Uitverdedigen door
Marco van Swaaij

Johan en Jordy vol-
gen geconcentreerd
hun team              >

Henk Klein Tesseling bekijkt de gewonnen medailles

Het mooie weer zorgde voor een gezellig terras

Noud Hooijman houdt de stand bij 
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Sjors Dreuning probeert de keeper te passeren Mevr. Egging en Noud Hooijman bij de prijsuitreiking

Q u i z
Vraag 1. Een wisselspeler, die zich tijdens de wedstrijd warm loopt achter de zijlijn, ziet plotseling de bal op

zich afkomen en stopt de bal met zijn voet waarbij de bal binnen het speelveld blijft, zodat er snel kan worden

ingegooid. De assistent-scheidsrechter maakt de scheidsrechter er op attent dat de bal de zijlijn niet heeft

gepasseerd toen de bal door de wisselspeler werd tegengehouden. Hoe zal het spel nu hervat kunnen worden?

A. Met een inworp door de partij die de bal niet het laatste speelde.

B. Met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.

C. Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

D. Met een indirecte vrije schop of scheidsrechtersbal op de zijlijn (afhankelijk waar hij de bal raakte).

Vraag 2. Tijdens een oponthoud geeft de aanvoerder aan dat hij wil wisselen. Als de ver-

vangende speler van het speelveld is en de wisselspeler het speelveld heeft betreden,

maar voordat het spel is hervat, ziet de trainer dat een andere speler, zonder dat dit de

bedoeling was, de te vervangen speler heeft vervangen. Hij roept deze speler terug om

alsnog de beoogde speler in te zetten. Is dit toegestaan?

A. Ja, want het spel is nog niet hervat.

B. Dit is alleen toegestaan als het de doelverdediger betreft.

C. Nee, dit is nooit toegestaan.

D. Dit is toegestaan, indien er nog geen drie wissels hebben plaatsgevonden.

Vraag 3. Een veldspeler speelt net buiten zijn eigen strafschopgebied een vrije trap terug op zijn doelver-

dediger. Omdat hij de bal verkeerd raakt en een aanvaller nu de bal kan spelen, speelt hij de bal voor de

tweede keer in paniek zodanig dat de bal rechtstreeks over de eigen doellijn verdwijnt. Op welke wijze kan

het spel nu hervat worden?

A. Met een hoekschop of doelschop.

B. Met een hoekschop of aftrap na geldig doelpunt.

C. Met een indirecte vrije schop of aftrap na geldig doelpunt (de voordeelregel wordt hier toegepast indien

hij in eigen doel schiet).

D. Met een indirecte vrije schop of scheidsrechtersbal.

KEN JIJ DE REGELS VAN JOUW SPORT?
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Schelmseweg 1a, 6816 PA  Arnhem, tel. 026 - 4422273, e-mail info@restauranttrix.nl

W W W . R E S T A U R A N T T R I X . N L

800 meter van het Openluchtmuseum en 600 meter van Burgers Zoo vindt

men Restaurant TRIX aan de Schelmseweg in Arnhem. Het restaurant is

bekend om zijn goede keuken, waar men heerlijk kan eten tegen een

redelijke prijs.

Restaurant Trix heeft 148 zitplaatsen en in de zomer 60 plaatsen op het terras.

o Er is een eigen parkeerplaats achter het restaurant

o Ook is er een kinderspeelkamer voor de kleintjes

o Nu iedere vrijdag- en zondagavond de pianist Tata  Mirando

We
zijn zeven dagen per

week geopend, vanaf 11 uur
(dus ook op maandag)
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Begin augustus zijn de trai-

ningen weer begonnen.

Eerst de selectieteams A1 en

de senioren (1-2-3), gevolgd door

Dames 1 op zondag 6 augustus.

Komende weken komen de jeugd-

spelers weer in groten getale naar

onze sportvelden. Bij de start van

de senioren kunnen wij een zeer

goede opkomst vaststellen. Voor

de trainers en de selectiecoördina-

tor nog een hele toer om tot de

optimale teamkeuze te komen.

Trainingen en oefenwedstrijden

staan nu op het programma. Voor

TRAININGEN WEER VOLOP BEGONNEN…
de keuzeheren / -dames voldoende

gelegenheid om een weloverwogen

keuze te maken en tot de sterkste

formatie te komen. Een keuze op

basis van kwaliteit en andere

teamoverwegingen. Voor sommige

spelers betekent dit ongetwijfeld

een teleurstelling. Er net niet bij-

horen is natuurlijk niet leuk om te

horen. Maar een goede sportman/

vrouw moet ook een

teleurstelling op spor-

tieve wijze verwerken.

Door extra inzet kan

wellicht het ongelijk

van de trainer worden

aangetoond. De ‘’net-

niet’’ spelers moeten

zich wel realiseren dat

de lagere elftallen spe-

lers nodig hebben om

competitiewedstrijden

te kunnen spelen.

Spelplezier is het aller-

belangrijkste en dat kan ook in de

lagere elftallen, waar   volwaardige

competities worden gespeeld.

Training(on)mogelijkheden
VDZ groeit en bloeit. Ook dit sei-

zoen hebben wij te maken met een

groeiend aantal spelers, dat trai-

ningen volgt. Gezien de begrensde

trainingscapaciteit (wij hebben ook

met medebewoners van sportpark

Cranevelt te maken) wordt dit een

nijpend en steeds terugkerend pro-

bleem. Niet iedereen kan op de

hem/haar gewenste tijd trainen,

dus moeten er beslissingen worden

genomen om trainingstijden toe te

wijzen. Hierbij wordt zoveel moge-

lijk rekening gehouden met diverse

belangen.

Het bestuur realiseert zich dat niet

aan alle wensen tegemoet kan

worden gekomen. Je kunt nu een-

maal niet allemaal op dezelfde tijd

trainen. Op dit moment zijn

gesprekken gaande met vv Crane-

velt en Arnhemse Boys (in het

overleg Craneveltcommissie, waarin

ook de Gemeente Arnhem is ver-

tegenwoordigd) om tot mogelijke

herverdeling van trainingstijden te

komen. Vooralsnog blijft het pas-

sen en meten. Het bestuur vraagt

allen begrip en medewerking voor

deze situatie. 

Willem Meijer

Dennis Kitaman, hoofdtrainer Dames, deelt de hesjes uit voor het eerste
trainingspartijtje

De selectiespelers lessen hun dorst
na een inspannende training

Mark Geutjes, hoofdtrainer, spreekt
zijn spelers toe
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Op een regenachtige maandag-
avond rijd ik richting de Laan van
Klarenbeek voor een interview met
Ad van den Bos. Voor mij een ver-
trouwd gezicht als de keeper van
mijn elftal maar bij onze vereniging
beter bekend als de schat-
bewaarder van VDZ. Maar na 30
jaar penningmeesterschap houdt
hij er per 2 november mee op, en
dat is dan ook de reden dat ik bij
hem aanbel. 

Carrière
Ad is sinds zijn 12e lid van VDZ.

Daarvoor heeft hij een blauwe

maandag gehandbald maar

inmiddels is hij dus al 54 jaar lid

van onze vereniging. Een honkvast

man. Dat blijkt ook uit zijn werk-

loopbaan. 32 Jaar heeft hij bij

dezelfde baas doorgebracht als

accountant maar toen Ad daar na

uitgebreide fusies een onzekere

toekomst tegemoet ging heeft hij

zich weg laten kopen door een

ander bedrijf. Op 60 jarige leeftijd!

Zijn oude baas sloeg steil achtero-

ver. Zijn oogjes beginnen weer te

glimmen als hij erover vertelt.

Zeker toen bleek dat alle klanten

waar hij voor werkte met hem

meewilden naar het nieuwe bedrijf.

Ad is gepensioneerd op 1 augustus

2005. Maar hij heeft nog genoeg te

doen. Een aantal cliënten heeft hij

na zijn pensionering aangehouden

en zijn klantenkring breidt nog

steeds uit.

Steeds meer tijd is hij ook kwijt

aan zijn vier kleinkinderen. Klein-

zoon Mink (8) woont in Arnhem

Zuid maar met zo'n opa kan het

niet anders of hij voetbalt bij VDZ.

En niet onverdienstelijk, vertelt Ad

trots, na enkele wedstrijden komt

hij binnenkort in de F1. 

AD VAN DEN BOS BERGT DE REKENMACHINE OP

Wedstrijdcarrière
De wedstrijdcarrière ‘op nivo’ van

Ad heeft tot zijn 26e geduurd.

Toen slokte zijn baan zoveel tijd op

dat hij twee keer in de week trai-

nen niet meer op kon brengen. Tot

die tijd heeft hij voornamelijk in

het tweede en derde gekeept. Die

elftallen voetbalden toen erg hoog.

Het tweede speelde 1e klas reser-

ve, de hoogste amateurklasse voor

reserve-elftallen. Een hoogtepunt

waren zijn drie wedstrijden in het

eerste. Zeker de wedstrijd waarin

hij, nadat hij eerst met het derde

om 12 uur bij en tegen de Graaf-

schap moest voetballen, in vliegen-

de vaart naar Ede ging om daar in

het eerste te gaan keepen. Een

zogenaamd ongeluk moest zijn ver-

lating goedpraten waarna de wed-

strijd alsnog, met Ad in de goal,

om 10 over half drie kon beginnen.

Later heeft hij nog een poosje in

het vijfde gekeept (met o.a. Theo

Bosveld en Freddy Daniëls) dat

toen ook nog op niveau voetbalde.

De tegenstanders waren o.a.

BHV1, MHSV1 en Oranje 1 (waarin

de huidige Ajaxcoach Henk ten

Cate ook nog speelde).

Wat overigens niet wil zeggen dat

hij daarna met voetballen is

gestopt. Hij keept namelijk nog

steeds in het zesde!

Het penningmeesterschap
Tijdens het vijftigjarig jubileum van

VDZ in 1976 waren er in het

bestuur nogal wat vacatures. Hij is

toen met Henk Evers (secretaris) in

die leemte gestapt en hij heeft er

nooit spijt van gehad. Hij nam het

penningmeesterschap over van

Wim Brakenhof.

Het werk is in de loop van al die

jaren eigenlijk nauwelijks veran-

derd. Vroeger ging het allemaal op

papier, tegenwoordig wordt de

zaak ingevoerd in een financieel

softwarepakket, maar het werk is

niet echt anders geworden. Het

enige wat echt meer is geworden,

zijn de overheidsregels. Zeker de

milieu- en andere regels met

betrekking tot de kantine geven
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een hoop extra werk. Daarmee is

meteen de grootste handenbinder

genoemd, de kantine. 

Daar gaat veel werk in zitten, door

de grote inzet van Johan en Henny

Singendonk die elke keer weer de

hele administratie keurig geordend

bij Ad naar binnen schuiven, is het

allemaal wel te behappen.

Meerdere mensen zijn bij VDZ ver-

antwoordelijk voor het financiële

werk. Henk Matser bij VDZ Hoger-

op en Dick Bos bij de jeugd

(inmiddels is dat Marcel Kamstra,

red.) regelen de financiële perike-

len bij die onderdelen onder super-

visie van Ad.

Er gaat erg veel tijd zitten in deze

functie. Zeker toen het bestuur nog

iedere 14 dagen vergaderde, was

het nog wel een eens een hele

last. Met het kleine bestuur en de

clustervorming die nu zijn beslag

heeft gekregen, is die vergadercul-

tuur een stuk teruggebracht, tot

Ad’s opluchting. Maar ook de

representatieve taken, jaarrekening

etc. vragen erg veel tijd.

De club
Hij heeft zeven voorzitters versle-

ten in zijn tijd als penningmeester.

Vincent Evers, Smittenberg, Dick

Sanders, Leo Smits, Jan Eijkens,

Geert van Gessel en John Holtac-

kers. Zeker aan Jan Eijkens heeft

hij goede herinneringen. Een voor-

zitter die met mensen in de hele

vereniging goed door de bocht

kon, zowel jeugd als senioren. Met

Geert van Gessel heeft hij de grote

tweede bouwfase op poten gezet.

Aan die tijd bewaart hij ook goede

herinneringen.

De piramidevormige opbouw van

de club baart hem zorgen. Een

enorme jeugd en nauwelijks door-

stroming naar de senioren. Ook het

feit dat mensen vanuit de selectie

op latere leeftijd niet meer naar

lagere elftallen afzakken om daar

het niveau van de diverse lagere

elftallen op te krikken vind hij ook

geen goede ontwikkeling.

De opvolger
De nieuwe penningmeester is Bert

Kok, een oud-eerste-elftal speler,

die vertrouwd is in de financiële

wereld. Tips heeft Ad niet voor de

nieuwe schatbewaarder maar hij

wil nog wel kwijt dat, wat hem

betreft, een goede penningmeester

de hand op de knip houd. Dat is

wat hij in ieder geval al die jaren

heeft gedaan en het heeft de vere-

niging geen windeieren gelegd.

Tenslotte
Ad wenst het nieuwe bestuur suc-

ces toe. Hij vindt het een daad-

krachtig bestuur dat zaken voortva-

rend aanpakt. Een waarschuwing

kan hij toch niet nalaten: “Zorg dat

de mensen je kunnen blijven vol-

gen,” drukt hij ze op het hart:

“Daadkracht en snelheid zijn mooi

en waarschijnlijk ook nodig maar

het blijft natuurlijk mensen- en

vrijwilligerswerk”. 

Hij hoopt nog jaren (voetballend)

bij VDZ door te brengen. Wij (van

de redactie, en niet in het minst de

mannen van het zesde, red.)

hopen dat ook van ganser harte. 

Rudi Borkus

NIEUWE PENNINGMEESTER

BERT KOK

Ad van de Bos draagt, na 30 jaar

penningmeester te zijn geweest

van VDZ, zijn taken over aan Bert

Kok. Bert is voor veel VDZ-ers geen

onbekende. Hij is al 16 jaar lid van

VDZ en heeft begin jaren negentig

enkele jaren in het eerste en twee-

de elftal gekeept. Bert speelde

daarvoor bij Esa en Rheden en was

ook enkele jaren keeper van het Nederlandse zaalvoetbal team. Bert

kwam naar VDZ omdat "VDZ bekend stond als een leuke gezellige club

met sportieve ambities."  Bert verdedigde het doel van VDZ in de

legendarische beslissingswedstrijden tegen SML in 1994. Behoud van

het derdeklasserschap stond toen op het spel. In de eerste beslissings-

wedstrijd stopte hij vlak voor tijd een penalty van SML (genomen door

onze eigen Lars Godijn) waardoor de wedstrijd eindigde in 0-0. In de

noodzakelijk geworden tweede beslissingswedstrijd hield Bert vakkun-

dig de nul en wist VDZ de wedstrijd te winnen door een goal van Rein

Meekels. Bert maakte eindjaren negentig ook deel uit van de fundrai-

singcommissie die geld bijeen bracht voor de verbouw van het clubhuis

en sinds kort is hij lid van de nieuwe barcommissie. Bert is in het dage-

lijkse leven registeraccountant en zelfstandig financieel interimmanager.

Wij wensen Bert veel succes toe in zijn nieuwe functie.
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HET HENK EVERS TOERNOOI IN FOTO’S

Elk jaar met Pinksteren wordt het Henk
Evers toernooi georganiseerd voor E en
F pupillen teams. Per poule kunnen 4 tot
6 elftallen meedoen. De nummers 1, 2 en
3 van elke poule ontvangen een beker en
tevens krijgen alle spelers een vaantje.

Het toernooi is vernoemd naar Henk
Evers, oud eerste-elftalspeler en gedu-
rende vele jaren bestuurslid / secreta-
ris van VDZ. Henk Evers is overleden in
december 1990.
De prijzen werden uitgereikt door Mevr.
Riet. Evers-Brinkhoff.
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Ruim 1200 kilometer van

huis, in Frankrijk ter hoogte

van Avignon, vlakbij Uzés in

het departement Gard ten zuiden

van de Ardeche. Een heerlijke och-

tend aan het ontbijt, op je eigen

terras van Chambre d'Hôtes La

Buissonniere te Aigaliers. Een

prachtige hotelaccommodatie, waar

Wilma Brakenhoff (zus van Erwin)

samen met haar man Ronald het

beheer voeren. (voor belangstel-

lenden: www.labuissonniere.com)  

''Mag ik jullie even storen tijdens

het ontbijt'', vroeg Wilma bijna

verontschuldigend, ''ik wilde

iemand aan jullie voorstellen, die

Willem heel goed van VDZ kent…''

En daar stond ie dan, breed

lachend zoals hij dat kan: Ron

Hogervorst, oud 1ste elftal speler,

rechter spits.

Wij hebben natuurlijk vele oude

koeien uit de sloot gehaald. Ron

kijkt nog met veel plezier op zijn

VDZ tijd terug met blijde herinne-

ringen aan Jan Schmitz, zijn trainer

en de vele medespelers. Zonder na

te denken passeerden de vele

namen de revue (Raoul en Lars,

Doddy, Andre Wevers, Sjors van

Leeuwen (de voetbalprofessor!),

Berno Klomp, Berry, Bert Kok en

vele anderen).   

on, vrouw Petra en twee kinderen

emigreerden vorig jaar naar Zuid-

Frankrijk. Daar proberen zij een

nieuw bestaan op te bouwen. Ron,

met zijn eigen loodgieterbedrijf en

VAKANTIEONTMOETING MET EX VDZ-ER RON

HOGERVORST

zijn vrouw met eigen gastenver-

blijf, een gite. Een hele onderne-

ming, maar inmiddels hebben zij

hun wegen gevonden.

Trots liet Ron (zie foto) zijn serv-

icewagen zien. Hij verricht, vooral

voor de vele Nederlanders die daar

wonen vele werkzaamheden met

de alom bekende Hollandse serv-

ice. ''Een hoog service niveau, wat

voor de Fransen ongekend is, zo

ervaren mijn klanten dat'', vindt

Ron (zie zijn site: www.olivier-
plomberie.com).

Zijn vrouw Petra, die dit seizoen

met haar gastenverblijf is gestart,

zegt heel graag gasten uit Arnhem

te ontvangen en is zelfs bereid

VDZ leden in voor- of naseizoen

(dus niet in juli en augustus) 10%

korting te verlenen. Voor informatie

zie: www.lesfleursdamandier.com
Een plezierige vakantieontmoeting

in Frankrijk met een ex VDZ-er. Wij

wensen Ron en Petra heel veel

succes in Zuid Frankrijk. Wie weet

kunnen zij op korte termijn nog

meer VDZ-ers begroeten.

Willem Meijer

De juiste antwoorden zijn:    1D     2D     3C 

Antwoorden spelregelquiz



Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, tel/fax: 026 - 351 6226
Dinsdag t/m Vrijdag 12.00u - 22.00u, Zaterdag & Zondag 14.00u - 22.00u
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COMPETITIEINDELING VDZ TEAMS 2006/2007

VDZ 1
3de klasse D

ARNHEMSE BOYS

BEUNINGSE BOYS

FORTISSIMO

ONA ' 53

Sc. ORANJE

ORION

OVERASSELTSE BOYS

QUICK 1888

SCP

SML

VELUWEZOOM

VDZ 2
Res. 2de klasse D

ALVERNA 2

Sc. BEMMEL 2

BEUNINGSE BOYS 2

BLAUW WIT 2

GERMANIA 2

QUICK 1888 2

RKHVV 3

SPERO 2

TREFFERS/KEGRO 2

WAVV 2

WOEZIK 2

VDZ 3
Res. 4de klasse A

ARNHEMIA 2

asv AZ 2000 2

CRANEVELT 2

JONGE KRACHT 4

FC JEUGD 3

FC PRESIKHAAF 2

RHEDEN 2

SML 2

SDOO 3

VITESSE 1892 2

Sc. WESTERVOORT 2

VDZ 4
Res. 5de klasse E

CHRC 3

CRANEVELT 3

EENDRACHT A. 4

EENDRACHT A. 5

ELDENIA 5

ELSWEIDE 2

FC JEUGD 4

MASV 2

DE PAASBERG 3

SPERO 7

WAVV 3

VDZ 5
Res. 5de klasse F

sv BABBERICH 3

CONCORDIA W. 3

DVC ' 26 6

GSV ' 38 3

sv LOIL 3

LOO 2

OBW 6

RKHVV 5

VIOD 4

VVO 3

Sc. WESTERVOORT 4

VDZ 6
Res 6de klasse AP

ARNHEMSE BOYS 3

EDESCHE BOYS 4

ELDENIA 7

GVC 2

DE KIEVITEN 1

DE PAASBERG 4

FC PRESIKHAAF 3

Sc. ORANJE 3

SML 5

VITESSE 1892 3

WAVV 5

VDZ 7
Res. 6de klasse AO

asv AZ 2000 6

ELDENIA 5

EDESCHE BOYS 5

vv EDE/VICTORIA 8

FORTISSIMO 4

FC JEUGD 5

OVC ' 85 3

FC PRESIKHAAF 4

RVW 3

SML 4

WAVV 4

VDZ 8
Res. 4de klasse K(za)
asv AZ 2000 3

BATAVEN 9

BLAUW WIT 9

CRANEVELT 6

ESA 3

ORION 7

SPERO 8

UNION 4

VALBURG 3

VVO 6

WAGENINGEN 3

VDZ 9
Res. 5de klasse F za
AVW ' 66 5

asv AZ 2000 7

DUNO D. 2

ELSWEIDE 4

ESA 4

KOLPING DYNAMO 5

DE PAASBERG 6

REDICHEM 3

SCE 5

TREFFERS/KEGRO 2

VDZ 10
Res. 6de klasse AD

za
DUNO D. 4

DVOV 7

EMM 3

EXCELSIOR Z. 3

GVC 4

OSTRABEKE 5

REDICHEM 4

SKV 3

UCHTA 4

WAGENINGEN 4

VDZ DA. 1
3de klasse B

DVC ' 26 1

ELISTHA 1

FORTISSIMO 1

HC ' 03 1

JONGE KRACHT 1

LOENERMARK 1

RVW 1

TREFFERS/KEGRO 1

sv TWELLO 1

UNITAS ' 28 1

VICTORIA BOYS 2

Sc. WESTERVOORT 1

WOEZIK 1

VDZ DA. 2
5de klasse C

CHRC 1

ELDENIA 2

vv EDE/VICTORIA 1

EDESCHE BOYS 1

VELUWEZOOM 1

SCS 1

UNION 3

VALBURG 1

WODANSECK 1
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VDZ DA. 3
4de klasse F

BARNEVELD 2

BENNEKOM 2

BLAUW GEEL ' 55 2

OSTRABEKE 1

ROOD-WIT ' 58 2

SDV BARNEVELD 1

SPARTA NIJKERK 1

SPARTA NIJKERK 2

TERSCHUURSE BOYS 1

WAGENINGEN 1

ZEEWOLDE 1

VDZ A1
1ste klasse E

FC EIBERGEN A1

DCS A1

DOETINCHEM A1

DZSV A1

PAX A1

REUNIE A1

SDOUC A1

VIOS B. A1

VVO A1

WARNSVELDSE BOYS A1

ZELOS A1

VDZ B1
2de klasse L

ESA B3

DZC ' 68 B3

Sc. MILLINGEN B1

MvR B1

DE PAASBERG B1

RKHVV B2

RKPSC B1

SML B2

VIOD B1

VVO B2

VDZ B2
4de klasse Y

ARNHEMIA B2

AVW ' 66 B5

BATAVEN B3

DUNO D. B1

ELDENIA B5

ESCA B2

JONGE KRACHT B2

OSTRABEKE B1

REDICHEM B3

RKHVV B3

SML B3

VDZ C1
1ste klasse E

ARNHEMIA C1

BEEKBERGEN C1

COLMSCHATE C1

COLUMBIA C1

GAZELLEN NIEUWL. C1

GO AHEAD D. C1

GROEN WIT ' 62 C1

Kon. UD C1

ROBUR et VELOCITAS C1

VICTORIA BOYS C1

Sc. WESTERVOORT C1

VDZ C2
5de klasse V

AVW ' 66 C4

BENNEKOM C5

ELDENIA C5

ESA C5

ESA C6

ESCA C2

GROESSEN C5

JONGE KRACHT C3

OSTRABEKE C2

RKHVV C5

SML C3

VVO C4

WESTERVOORT C3

VDZ C3
5de klasse W

AVW ' 66 C5

BENNEKOM C6

ESA C7

ESA C8

LUNTEREN C3

OSTRABEKE C3

OVC ' 85 C3M

OVC ' 85 C4M

VVO C5

WESTERVOORT C4

WODANSECK C2M

VDZ MB1
1ste klasse F

AZSV MB 2

DIERENSE BOYS MB

DOETINCHEM MB

DVV MB

FC GELRE B1M

KEIJENB. BOYS MB 1

OBW MB

DE PAASBERG MB 1

SPRINKHANEN MB 

VVG ' 25 MB

ZELOS MB

VDZ MB 2
1ste klasse G

BENNEKOM MB

BOA-jc MB

DTS ' 35 MB

ESA MB

FC HORST MB

LELYSTAD ' 67 MB

SDS ' 55 MB

VEENSCHE BOYS MB

VICTORIA BOYS MB 2

VVOG MB

WAGENINGEN MB

VDZ D1
1ste klasse E

AWC D1

Sc. BEMMEL D1

ELDENIA D1

NEC D3

OVC ' 85 D1

SKV D1

SML D1

SPERO D1

TREFFERS/KEGRO D1

UNION D1

VVO D1

VDZ D2
3de klasse AW

ARNHEMIA D1

ARNHEMSE BOYS D1

asv AZ 2000 D1

DVOL D2

ELDENIA D3

ESA D6

ESA D7

DRIEL D1

DE PAASBERG D1

SML D3

VVO D3

VDZ D3
4de klasse BR

ARNHEMIA D2

DVOV D1

EENDRACHT A. D1

ELDENIA D4

ESA D8

MASV D1

OVC ' 85 D3

FC PRESIKHAAF D1

RHEDEN D2

SML D4

VVO D4

VERVOLG COMPETITIEINDELING VDZ TEAMS 2006/2007
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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

A A N D E B E E K
Grafische Handelsonderneming

Grafische Goud-, Zilver- en Flexoinkten
06 - 20369116 of 026 - 4436780

W W W . A A N D E B E E K . N L

Voor al uw:
Graveerwerk
kunststoffen, messing, aluminium etc.
Belettering
gevelplaten, reclame borden, ruiten en 
beglazing, auto’s, boten, aanstekers etc.
Bewegwijzering
deuraanduiding, parkeerpalen, etc.
Textieldruk
fototransfer, foliedruk (ook per stuk)
Nostalgisch emaille
huisnummers, naamborden, straatnaamborden    

Beekstraat 67
6811 DW Arnhem
tel. 026-4427463
e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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VDZ D4
4de klasse BS
asv AZ 2000 D2
DRIEL D2
EENDRACHT A. D2
ELDENIA D5
ELDENIA D6
ESA D9
ESA D10
ESCA D2
SML D5
VVO D5

VDZ E1
1ste klasse M
ARNHEMIA E1
AVW ' 66 E2
EENDRACHT A. E1
ELDENIA E2
ELDENIA E3
ESA E2
ESCA E1
RHEDEN E2
SML E2
VVO E1
WESTERVOORT E2

VDZ E2
2de klasse AR
ARNHEMSE BOYS E1
AVW ' 66 E3
ELDENIA E5
ELDENIA E6
ESA E5
RHEDEN E3
SML E4
VDZ E3
VVO E2
VVO E3
WESTERVOORT E3

VDZ E3
2de klasse AR
ARNHEMSE BOYS E1
AVW ' 66 E3
ELDENIA E5
ELDENIA E6
ESA E5
RHEDEN E3
SML E4
VDZ E2
VVO E2
VVO E3
WESTERVOORT E3

VDZ E4
3de klasse BF

ARNHEMIA E2
ESA E6
ESA E8
ESCA E2
ELDENIA E7
ELDENIA E8
DE PAASBERG E1
SML E5
VITESSE 1892 E1
VVO E4
WESTERVOORT E4

VDZ E5
4de klasse CA

ARNHEMIA E3
DVOV E1
ESA E11
ESA E12
MASV E1
SML E7
SML E8
VDZ E6
VDZ E7
VELUWEZOOM E1
WESTERVOORT E8

VDZ E6
4de klasse CA

ARNHEMIA E3
DVOV E1
ESA E11
ESA E12
MASV E1
SML E7
SML E8
VDZ E5
VDZ E7
VELUWEZOOM E1
WESTERVOORT E8

VDZ E7
4de klasse CA

ARNHEMIA E3
DVOV E1
ESA E11
ESA E12
MASV E1
SML E7
SML E8
VDZ E5
VDZ E6
VELUWEZOOM E1
WESTERVOORT E8

VDZ E8
4de klasse CB

asv AZ 2000 E2
ESA E13
ESA E14
ESCA E4
DVOV E2
OVC ' 85 E4M
SML E9
SML E10
VDZ E9
VVO E6
VELUWEZOOM E2

VDZ E9
4de klasse CB

asv AZ 2000 E2
ESA E13
ESA E14
ESCA E4
DVOV E2
OVC ' 85 E4M
SML E9
SML E10
VDZ E8
VVO E6
VELUWEZOOM E2

VDZ F1
Hoofdklasse F

AVW ' 66 F1
BENNEKOM F1
DVV F1
ELDENIA F1
ESA F1
RVW F1
SKV F1
SML F1
VVO F1
WESTERVOORT F1

VDZ F2
3de klasse CR

asv AZ 2000 F1
DRIEL F2
DVOV F2
ESA F5
ESA F6
ESCA F2
MASV F1
OVC ' 85 F3
SML F4
VVO F3

VDZ F3
3de klasse CQ

ARNHEMIA F2
DRIEL F3
DVOV F1
ELDENIA F4
ESA E7
OVC ' 85 F4
VELUWEZOOM F1
VVO F4
WORTH RHEDEN F1

VDZ 4
3de klasse CW

ARNHEMSE BOYS F1
DRIEL F4
DVOL F3
ELDENIA F7
ESA F3
OVC ' 85 F5
RVW F5
SKV F5
SML F3
VALBURG F2

VDZ F5
3de klasse CS

EENDRACHT A. F2
ELDENIA F5
ELDENIA F6
ESA F8
ESA F9
OVC ' 85 F2
DE PAASBERG F2
RHEDEN F3
SML F5
VVO F5

VDZ F6
3de klasse CT

ARNHEMIA F3
asv AZ 2000 F2
EENDRACHT A. F2
ESA F10
ESA F11
ESA F12
ESCA F3
RHEDEN F4
VVO F5
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Het voetbaljaargang 2005-

2006 was er voor het vlag-

genschip van onze vereni-

ging eentje om snel te vergeten.

Buiten de degradatie naar de 3e

klasse van de KNVB, was er de

trainersrel in de winterstop. Fethi

Ozerdogan werd op non-actief

gezet nadat hij zijn mondelinge

afspraak om zijn contract te ver-

lengen negeerde en een contract

tekende bij, toen nog,  concurrent

voetbalvereniging Vaassen. Het

duo Eric Arentsen en Armand Rood

namen het stokje tijdelijk over en

helaas konden ze het tij niet keren. 

Het gevolg was dat VDZ op zoek

moest naar een nieuwe trainer

voor het eerste elftal. Na het

opstellen van een profielschets

benaderde VDZ Mark Geutjes of hij

interesse had in de vacante vaca-

ture van hoofdtrainer van VDZ.

Mark had daar wel oren naar, en

dat resulteerde in een eenjarige

overeenkomst. Uiteraard kan een

interview om met hem kennis te

maken in de Volharder niet ontbre-

ken.

Voetbalcarrière
Mark Geutjes is 39 jaar jong en

heeft een kleurrijke loopbaan als

actief voetballer achter zich liggen.

Dit leidde hem langs diverse voet-

balverenigingen. De start begon in

Duiven bij DVV, gevolgd door

achtereenvolgens DCS Zeve-

naar, VV Doetinchem, Arnhe-

mia, OVC '85 en hij stopte

op 32 jarige leeftijd bij

opnieuw Arnhemia. Saillant

detail is dat hij zijn laatste

wedstrijd als actief voet-

INTERVIEW MET DE NIEUWE TRAINER VAN HET

EERSTE ELFTAL: MARK GEUTJES
baller speelde tegen …….jawel

VDZ. Overigens werd deze promo-

tie - degradatie wedstrijd een 4-1

overwinning voor de rood-zwarten.

Het jaar daarop stortte Mark zich

in het trainervak bij het tweede

elftal van Arnhemia. In de winter-

stop van dat seizoen stapte de trai-

ner van het eerste op en nam Mark

de taken over. Ook in dat seizoen

behaalde Mark zijn oefenmeester 2

diploma. Na Arnhemia kwamen er

maar liefst 5 seizoenen AVW '66 uit

Westervoort. Mark heeft daar een

jeugdige ploeg opgebouwd, wat

resulteerde in een kampioenschap

naar de tweede klasse KNVB op

zaterdag en in zijn laatste seizoen

een keurige plaats bovenin de

middenmoot en een periodetitel. 

VDZ
Nu is er dus een

eenjarige over-

eenkomst met

VDZ (Mark

Geutjes tekent

altijd voor

maximaal één

jaar). Vanaf het

eerste gesprek

had Mark een

zeer

goed

gevoel van onze vereniging, ook op

de kaderavond waar hij aanwezig

was voelde Mark het echte vereni-

gingsgevoel. Mark kende VDZ

uiteraard ook uit zijn voetbalverle-

den en VDZ was wel een van de

verenigingen waar hij graag aan de

slag zou willen. De eerste officiële

(beker) wedstrijd van dit seizoen

resulteerde in een 1-0 overwinning

(doelpunt Sultan Dag) tegen DZC

uit Doetinchem. Volgens Mark was

dit een zeer belangrijke overwin-

ning om met name de nare smaak

van de degradatie weg te spoelen.

Ook is het een stimulans voor de

jonge spelersgroep dat men op de

goede weg is. 

Gevraagd naar de verwachting

voor het komende seizoen is Mark

voorzichtig. Een plaats in de

middenmoot van de derde

klasse KNVB met zo

mogelijk een uitschie-

ter met een periode

titel zou mooi zijn en

de verwachting kan

lopende het seizoen

altijd nog (naar

boven) bijgesteld

worden. Qua

niveau

is de

derde
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klasse niets minder dan de tweede

klasse en er zitten een aantal

stadsderby's bij, denk aan Arnhem-

se Boys, SML en SC Oranje. Ploe-

gen met voornamelijk veel fysieke

inhoud. Het is belangrijk voor het

technische VDZ om daar goed mee

om te gaan en niet teveel te mek-

keren op de scheidsrechter. Het

niveau van de huidige spelersgroep

is Mark erg meegevallen en er zijn

ten opzichte van het afgelopen

jaargang goede spelers bijgeko-

men: tien spelers uit de eigen

jeugdopleiding en 9 potentiële

selectiespelers van buitenaf.

Slechts twee spelers zijn vertrok-

ken naar een andere club. Al met

al een jonge spelersgroep waar

veel potentie in zit. Door de groot-

te van de selectiegroep staat de

groep op scherp; er kan geen trai-

ning ongestraft gemist worden,

wat resulteert in een hoog niveau

op de training wat uiteraard ook

doorwerkt naar de wedstrijden.

Ook de samenwerking met Francis

Opuku-Agyman, trainer van het

tweede elftal en de A1 jeugd ver-

loopt soepel en deze korte lijnen

werken prettig.

Bij de eerste indrukken van Mark

noemde hij de gezellige clubavond

op vrijdag (hij was nog geen een

vrijdagavond voor 1.30 uur thuis

geweest) waaruit blijkt dat VDZ

een grote vereniging is waar

prestaties en gezelligheid hand in

hand samengaan. 

Hobby's buiten het voetbal zijn er

niet behalve dan zijn dochter Mirte

en de tweede die onderweg is en

deze baby wordt verwacht op zijn

veertigste verjaardag, 27 februari

2007 aanstaande. Ook voor vakan-

tie vieren maakt Mark graag tijd

vrij. Jaren geleden werd er wel nog

actief gebowld, maar het voetbal

vergde zoveel tijd dat bowlen er

niet meer in zit. Het hoofdtrainer-

schap vergt enorm veel tijd, het is

meer dan een training en wed-

strijd. Denk hierbij ook aan voor-

bereiding, analyses, vergaderingen,

scouten en overleg. Op de vraag

wat Mark nog kwijt wil antwoordde

hij kort en bondig : Ik ben vol ver-

trouwen en heb enorm veel zin om

met deze selectiegroep er een

prachtig sportief en gezellig sei-

zoen van te maken bij VDZ.

Wij wensen hem veel succes hierbij

en verwachten dat het zeker zal

lukken.

Jan Tenback

Albert van Daalen

DOORSTART FRITUUR

Aan het eind van het vorige

seizoen heeft het bestuur

het besluit genomen om te

stoppen met het frituren. De groep

vaste keukenvrijwilligers zou te

klein zijn, en het open houden van

de keuken kon niet langer gega-

randeerd worden. Wat inhoudt:

geen frietje, frikadel, kroketje of

bittergarnituur meer!!

Hierop volgde een hoop veront-

waardiging en commotie, en men

kon zijn ongenoegen uiten door te

tekenen op een lijst, hangende

naast de keuken. Hierop kwamen

in 2 weken tijd  een kleine 300

handtekeningen .

Maar ja, met alleen handtekenin-

gen krijg je geen frituur terug in

de keuken? Ik heb

naar het bestuur een

voorstel gedaan om

als coördinator met

een vaste groep keuken-

vrijwilligers dit nieuw

leven in te blazen 

Ik vind dat wij als ver-

eniging met 800 leden

naast een bardienst

ook een keukendienst

moeten kunnen draai-

en. Naast de 8 oudge-

dienden die het met

veel inzet en plezier

doen, zijn we op zoek naar nog 5

vaste keukenprinse(esse)n en een

drietal vaste oproepkrachten, die

bij het uitvallen, eens een keertje

kunnen invallen.

Dus hierbij de oproep aan al dege-

ne die vinden dat de “Frituur”

moet blijven :

Meld je zelf aan als jij 1x per 4
tot 6 weken een zaterdag of
zondagmiddag een keuken-
dienst wil draaien.

Zodat we ook in de toekomst kun-

nen blijven genieten van een frietje

en een balletje met! Tot horens,

Henk Koudijs

026-4435976 of 06-51593455

HANDTEKENINGENACTIE LEIDT TOT RESULTAAT



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 

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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Bij de start van het nieuwe seizoen waren voor veel jeugdelftallen

nog geen trainers en/of leiders beschikbaar. Trainingen konden

daardoor niet of slecht gedeeltelijk starten. Ook zijn door een

intern misverstand niet alle jeugdleden en ouders tijdig op de hoogte

gesteld van de eerste trainingstijden. Onze excuses voor het ongemak,

dat hiermee mogelijk voor u is ontstaan.

Wij verwijzen u onze website www.vdz-arnhem.nl bij Jeugd voor

informatie over elftallen en trainingstijden. Wij zijn natuurlijk hard

bezig om zo snel mogelijk alle jeugdelftallen te voorzien van trainers en

leiders. Maar door de grote groei van het aantal jeugdelftallen is dat

moeilijker dan andere jaren. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste

trainers en leiders, dus lijkt het u leuk om jeugdtrainer of -leider te

worden, neem dan contact op met Jan Schmitz (technisch jeugdcoördi-

nator).  

U kunt zich ook aanmelden voor allerlei activiteiten, die VDZ voor de

jeugd organiseert. Ook hier maken vele handen licht werk en met uw

hulp kunnen wij dit de jeugd ook blijven bieden. Wij hopen dan ook

van harte dat u enthousiast zult meewerken aan de nieuwe vrijwilli-

gersregeling.

Tot slot wensen wij iedereen en jeugdleden en ouders in het bijzonder,

een bijzonder leuk en succesvol voetbalseizoen toe! 

Jeugdcommissie

MOEILIJKE START JEUGD

DE BAL ROLT WEER ......
Op woensdag 9 augustus werden

de trainingen voor het nieuwe sei-

zoen gestart.. De F-pupillen

begonnen om 14:15 uur met de

trainingen. Het bleek, zoals ver-

wacht dat er nog veel kinderen op

vakantie waren, ook zaten (zitten)

er nog diverse gaten in de beschik-

bare trainers. Hierbij krijgen wij

gelukkig de eerste weken assisten-

tie van enkele selectiespelers.



Excellent
Snacks
Pizza/Shoarma
Raapopseweg 86, 6824 DT Arnhem, telefoon 026-4427744

Alle dagen van de week

Filmdagen

Bij besteding van € 19,95
één dagfilm
gratis bij
Videoland

Woensdag 

Schoteldag

Alle Schotels € 6,50
Alleen geldig bij
afhalen

Maandag en Dinsdag 

Pizzadagen

Afhalen € 4,95
Bezorgen € 5,95
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46 ELF(GE)TALLEN VDZ IN SEIZOEN 2005/2006
Jeroen Polman heeft alle cijfers van alle VDZ elftallen van het afgelopen seizoen weer op een rij gezet. Het blijkt

dat vorig seizoen een dipje vertoond wat betreft het aantal overwinningen. Hopelijk is dat dit seizoen beter. VDZ

Dames 1 futsal kwamen overigens als beste team uit de bus, Meisjes C5 als runner up. De damesafdeling doet

het dus uitstekend bij onze vereninging!



ADVERTEERDERS IN DE VOLHARDER

Costverloren 20 Telefoon: 026-3113922      

6931 TR Westervoort Fax : 026-3121976     

Mobiel : 06-50608111 

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het
onderhoud van uw buitenboel. We werken zowel voor
bedrijven als voor particulieren; op basis van een
onderhoudscontract of voor losse werkzaamheden. 
We werken alleen met de beste materialen. Daarom
geven we 10 jaar garantie op alle door ons aangebrach-
te dakbedekkingsconstructies.

Onze jarenlange ervaring geeft u het vertrouwen dat uw
bedrijfspand of woning bij ons in goede handen is.

Vraag vrijblijvend een offerte

JP Tamminga 2

Géro Meubelstoffeerderij 4

Bosveld verzekeringen 4

Köksal Kapsalon 4

OLB Arnhem voetbalcenter 6

Paul van Zeeland juwelier 6

Rubens wonen 8

Foto Cranevelt 10

Ben Albers Speciaalslagerij 10

KleinTuente Installatietechniek 10

Albers Reclame 14

Restaurant TRIX de Menthenberg 18

Cafetaria Bar ‘t Hoekje 24

BSW Advies 24

Casino Suikerland 26

Van Gorkom Sign 28

Aandebeek, grafische handelsonderneming 28

Hubo Arnts 28

COOP Manders 28

Vaarkamp B.V. 32

Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt 32

Stevens Print Service 34

Excellent, snacks en pizza/shoarma 34

Jan van Leur, dak- en gevelwerken 36

Primera Presikhaaf 38

StarTravel Reisbureau 44

WerkUitHanden 46

Indora Informatisering 46

Jongejan & Tjakkes 50

Garage Kornman 52

Jos Jansen, tapijten en gordijnen 52

Slot- en sleutelspecialist Van Gorkom 52

Berkhout Arnhem BV 55

Meijerinterim.nl 55

Diabolo ICT BV 56

Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arn-
hem en daarbuiten wordt gelezen in een opla-
ge van 800 stuks per uitgave. En dat zes keer
per jaar. 
Wilt u ook adverteren in de Volharder? Neem
dan contact op met VDZ Hogerop in de per-
soon van Rik van den Oosterkamp (06-
53368130)  of stuur een e-mail naar
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl.
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Op de kaderavond op 10 juni jl.
zijn Toos Rutten en Henk Koudijs
gekozen tot Vrijwilliger van het
Jaar 2005/2006. Toos Rutten bij de
Jeugd en Henk Koudijs bij de
Senioren. 

In totaal hebben 32 jeugd- en

seniorenleden 7 vrijwilligers bij

het bestuur voorgedragen voor

"vrijwilliger van het jaar". Het

bestuur heeft op basis van de

schriftelijke voordrachten, namens

de leden, de vrijwilligers van het

jaar gekozen, voor zowel de cate-

gorie "Jeugd" als "Senioren". Hier-

bij is vooral gelet op het aantal

leden dat de voordracht steunde

en de ingediende argumenten.

Met de verkiezing tot Vrijwilliger

van het Jaar wil het bestuur

namens alle VDZ-leden haar grote

waardering uitspreken voor alle

kaderleden en vrijwilligers die zich

belangeloos inzetten voor de vere-

niging. Het bestuur feliciteert Toos

en Henk nogmaals van harte met

deze eervolle verkiezing door de

leden van VDZ.

Toos Rutten
Uit het ledenrapport: "Toos is al

vele jaren enthousiast leider van

een meisjesteam (samen met

Ingrid Lurvink). Zij heeft 5 jaar

lang met heel veel inzet en veel

succes de organisatie van de Grote

Club Actie gedaan (samen met

Ingrid Lurvink). De opbrengsten

van de Grote Club Actie is een

belangrijke inkomstenbron voor

zowel VDZ als de Jeugd. Toos zit

nu weer in de groep die de distri-

butie van het clubblad op prima

wijze verzorgd."

TOOS RUTTEN EN HENK KOUDIJS

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2005/2006!

Henk Koudijs
Uit het ledenrapport:

"Henk is een stille

kracht waar je nooit

tevergeefs een

beroep op doet. Hij

is al vele jaren junio-

renleider, bij welk team maakt het

niet uit. Toen VDZ1, ons vlaggen-

schip, geen leider meer had aarzel-

de Henk niet toen hem werd

gevraagd om dit op zich te nemen.

Hij staat natuurlijk ook achter de

bar, ongeacht hoe laat de vergade-

ringen ook zijn afgelopen. Ik denk

dat Henk de meeste kilometers

heeft gemaakt voor deze club. Hij

doet onopvallend veel en is onop-

vallend veel aanwezig".

Sjors van Leeuwen
Henk Koudijs wordt toegesproken
door Sjors van Leeuwen

Toos Rutten krijgt
bloemen van voorzit-
ter  John Holtackers,
Sjors van Leeuwen
kijkt toe

INBRAAK(JE)
Ballenhok dames.
Je wordt er niet vrolijk

van. We denken,dat

met een koevoet de

deur is  open gebroken,

en daarna de ballenrekken.

We zijn nog aan het inventariseren 

hoeveel ballen er mee genomen zijn en 

wat precies de schade is.

P.S Gelukkig lagen de nieuwe ballen er nog niet in 



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

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, Jupiler league, KNVB beker en voor 

diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl

de  gemakkelijke  winkel  voor  wenskaarten,
kansspelen,  tabak,  boeken  en  tijdschriften
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September
Erik-Jan v. Hardeveld 3

Marijn v.d. Meer 3

Hans Cleijne 4

Ben Penninks 5

Peter Heijnen 6

Daan Cramer 6

Johan van Swaaij 6

Roel v.d. Leij van der 7

An Wijbenga-Aerns 7

Frank Ritmeester 7

Edwin Spaan 7

Jos Eerten 7

Ekris Seker 8

Frank Rasing 9

Dunya Cleijne 10

Mike Pröpper 11

Bart Biermasz 12

Koos Prevaes 12

Wim Polman 14

Jan Wijbenga 14

Erwin Brakenhoff 14

Gino Koenders 14

Michel Zandvliet 15

Jurjen de Graas 16

Chiel Maat 16

Johan de Lange 17

Ingerlise v.d. Graaf 17

Joris Meeuwsen 17

Necip Dogu 17

Stephan Stienstra 17

Reno Ketels 17

Wim Leenders 18

Bram Pruijn 18

Jorrit Elzinga 19

Ramses Tahitu 20

Cecil Verheij-Willen 21

Nico Dales 21

Nick Topp 21

Zino Rouwmaat 21

Dennis Geerts 22

Brant Petersen 22

Sophie Bergisch 22

Ronny Rouwenhorst 23

Robin Pröpper 23

Floris Mandos 23

Guido Hagen 25

Haci Menkutas 25

Aristo Iatrou 25

Luca Iatrou 25

Louis Burgers 26

Arthur Wilbers 26

Maarten Holtackers 27

Bert Michels 29

Daniel Christ 29

Myrthe Werner 29

Joep Chaigneau 29

Pim Walter 30

Ben Brouns 30

Ellie Lange 30

Oktober
Willem v.d. Made 1

Jean-Paul Kerstens 2

Kaij Rohn 3

Hugo van Peer 3

Wim Groot 4

Loes Wierstra 4

Inge Schmeink 5

Tjibbe Sinnema 6

Martin Loef 6

Pouwel Ingberg 6

Wouter Hardeman 6

Ilya Leseman 7

Coen Dreuning 8

Berend Veenstra 8

Dik van Veldhuizen 9

Gijs Buddeke 9

Christopher Kalkman 9

Thijs de Wit 10

Tijs van Driel 10

Jimmie van Boxem 11

Paul Verhagen 12

Kai Aalberts 12

Eline Sauer 12

Mila Stolk 12

Stan de Wit 12

Jeroen Polman 13

Ehsan Nouzari 13

Sjef van Steenoven 14

Joris Schemkes 14

Jos van Beek 15

Felix Vermeulen 15

Volker Heite 16

Lars Godijn 17

Marc Klaveren 17

Ferrie van Galen 19

Dik Bos 19

Kars Deutekom 19

Sascha Tubio-Tubio 19

Ben Hartgers 20

Thomas Bruel 20

Tessel Stam 21

Bert-Jan Zoetbrood 23

Daan Lentferink 23

Eddy Hartgers 25

Sandra Baarslag 25

Martijn Brugman 25

Franc Oostrik 26

Jeroen van Dalen 26

Pepijn Hartgers 26

Paul Teunissen 27

Jan-Willem van Gent 27

Jan Meijer 28

Rob Kempkens 28

Frank van Gessel 28

Tex Grit 28

Sander van Lochem 29

Lies Sprong-Willems 30

Peter Verhoeff 31

Fati Kaya 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
SEPTEMBER EN OKTOBER
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Zaterdag 19 augustus 2006

was het weer zover. De Reü-

nie van VDZ i.c.m. het 80

jarig bestaan. Na een lange perio-

de van voorbereiding keken de

leden van de reüniecommissie er

reikhalzend naar uit. En dat gold,

zo bleek, ook voor veel (oud)leden

want met een opkomst van meer

dan 180 reünisten was het weer

een fan-

tastische

happening. Ruim voor de officiële

opening stonden al ongeduldige

voor de poort om ingecheckt te

worden door de dames, Jacqueline

Evers en de zusjes Sylvia en Maria

Kanters.

Onder bezielende leiding van Hen-

nie Singendonk (onze steun en

toeverlaat) was met een professio-

nele barbezetting bestaande uit

Arjen Brugman, Jurjen de Graas en

Desiree van Ommen en de dames

voor de muntverkoop Mieke van

der Mee en Miriam Rutten alles in

stelling gebracht voor een feeste-

lijke ontvangst. En zoals inmiddels

traditie geworden lag de rode loper

uit en werden de deelnemers ont-

GESLAAGDE REÜNIE VDZ

Links heet reünievoorzitter Louis Burgers de aanwezigen welkom.
Onder zie je (een deel van de) opbouwploeg. Boven het resultaat.

De eerste gasten worden welkom
geheten door Jacqueline, Silvia en
Maria
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vangen door de voorzitter van de

reüniecommissie Louis Burgers.

Muzikant 'Stephan' speelde

inmiddels een gezellig achtergrond-

muziekje en langzaam stroomde

ons clubhuis vol en vonden ook

velen een plaatsje in het knusse

buitenpaviljoen. Een paviljoen dat,

de avond voorafgaande aan de

reünie, onder leiding van Willem

v.d. Made en Marcel Broecks was

opgebouwd. Aangevuld met Rudi

Borkus, Erik Michels en Ad van de

Bos bleek dat een prima op elkaar

ingespeeld bouwteam met als

resultaat een sfeervol buitengebeu-

ren.

Rond de klok van 17:00 uur nam

Louis de microfoon voor de officië-

le opening een welkomstwoord en

een dankwoord aan alle vrijwilli-

gers want waar ben je als commis-

sie zonder hulp van. Vervolgens

werd het woord gegeven aan onze

vice-voorzitter Wim Meijer. Na zijn

welkomst- en dankwoorden maakte

Wim van de gelegenheid gebruik

om een bijzonder persoon met een

grote staat van dienst in het zon-

netje te zetten nl. onze penning-

meester Ad van de Bos. Ad stopt

na ruim 30 jaar met zijn activitei-

ten en werd hiervoor uitgebreid

bedankt met cadeau's en waren er

uiteraard bloemen voor zijn vrouw

Ellen. In het bijzijn van veel oud-

vrienden vond Ad, juist de reünie,

het geschikte moment om zijn taak

neer te leggen. Bijzonder is dat

wederom een oud-keeper van ons

REÜIST

Je leest regelmatig over te kort aan vrijwilligers bij V.D.Z.

Nu moet ik zeggen bij de reünie heb ik daar niets van

gemerkt.  De hele dag waren ze in de weer, de reünie-

commissieleden en meerdere mensen om deze dag te

doen slagen. En dat is ze ook weer voor 100% gelukt,

mede door de geweldige mensen achter de bar, en

dan heb ik het over Arjen, Jurjen en Desiree. Ik denk

dat ik namens alle reünisten mag zeggen: “Bedankt vrij-

willigers!”

Een reünist

Scheidend penningmeester Ad van
den Bosch en zijn vrouw worden
toegesproken door vice-voorzitter
Wim Meijer
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1e elftal, Bert Kok zijn taken

zal overnemen.

Inmiddels was de catering

gearriveerd en kon het buffet

(originele ''Shotte Braaie''),

uitstekend verzorgd door 'Slage-

rij Jan van Egmond', worden geo-

pend. Het was even zoeken naar

het concept maar al snel  stonden

groepjes rond de grote braadpan-

nen en bakten zo hun stukjes

vlees, aangevuld met div. salades,

groen-

ten, sausen en

brood een heerlijke maal. Tijdens

het eten was het mogelijk via een

groot scherm te kijken naar foto's

uit de oude doos die 5 jaar gele-

den tijdens het 75-jarig bestaan

door oud-leden beschikbaar waren

gesteld. 

Namens VDZ-Hogerop bemande Rik

van den Oosterkamp een informa-

tiestand en konden VDZ-Shawls en

jubileumboeken worden gekocht.

Ook was het mogelijk door een

cartoonist een leuke karikatuur te

laten maken.

Dat het wederom een geslaagde

dag was bleek niet allen uit de

leuke reacties maar ook uit het feit

dat na de officiële sluiting nog

velen bleven hangen tot het

moment van sluiting van de bar en

dat was rond de klok van 22:00

uur. Met wederom heel veel plezier

en een voldaan gevoel kijken wij

terug op een geslaagde reünie. Tot

slot willen wij naast alle eerder

genoemde vrijwilligers ook Epie

Landman (Bloemenwinkel Beetho-

venlaan) bedanken voor de bloem-

stukken ter verfraaiing van ons

clubgebouw, Wim Meijer voor raad

en daad, Steef Brinkhoff voor de

opbeurende kritieken, Paul Meijer

voor de aanvullende

hulp 

tijdens het

opruimen the day

after, Berry Mol voor het beschik-

baar stellen van zijn beamer, club-

bladredactie en Jeroen Westen

voor de (digitale)promotie, en ver-

der iedereen die wij zijn vergeten

en ons toch hebben bijgestaan de

afgelopen periode. 

Tot de volgende reünie.

Louis Burgers

Ben Balk

Peter Verhoeff

Jan Meijer

Inmiddels staat een uitgebreide

fotoreportage van de reünie op de

website van VDZ 

www.vdz-arnem.nl

De cateringtent werd uitstekend
bezocht

De barmensen werkten zich een
slag in de rondte om iedereen te
kunnen bedienen.
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335ballen controle-

ren en herinde-

len bij 35 gra-

den, ga d’r maar aan staan!

Door: Marcel Broecks - Eddy Dib-

bets - Frank Ritmeester - Paul en

Hugo Teunissen - Juan Tubio Tubio

en Jan Schmitz.

BALLENCONTROLE

Het op zondag 11 juni jl.

gehouden toernooi trok

weer een groot aantal ploe-

gen. Al enkele weken voor het

toernooi bleek dat het aantal

inschrijvingen enorm was. Uitein-

delijk hebben 36 teams zich inge-

schreven, 24 A-Categorie en 12 B-

Categorie,  en hebben we (helaas)

nog enkele verzoeken moeten

afwijzen.

Er is gespeeld in poules van 6

teams en de eerste vier teams uit

elke poule gingen door naar de

1/8-finales. Vanwege het WK-voet-

bal was de organisatie genood-

zaakt de finale al om kwart over

twee te spelen.  Hierdoor duurden

de wedstrijden slechts 12 minuten.

Dit kwam achteraf, door het zeer

warme weer goed uit.

De namen van de ploegen liepen

net als in de vorige jaren uiteen.

Ploegen welke dachten tot de favo-

rieten te behoren hadden namen

als: "CAMPIONE"  "SPITSJE"

"KONINGEN"  "DIE MANSCHAFT"

en "ALL STARS"  of  ploegen welke

alléén al door hun naam anderen

trachten te intimideren beïnvloe-

den:  "DALTONS"  "BEZEMS UNI-

TED"  "PANNA KO"  en "DE

POWERGIRLS". Of moeten we in

sportief oogpunt gelukkig zijn

met: PROUD TO BE FOUT"!!! En

dan praten we nog helemaal niet

over teams welke het programma

in de war willen sturen: "CORREC-

TIE VELD 3". De omroeper van het

wedstrijdsecretariaat roept om:

""De volgende ploegen dienen zich

gereed te maken voor de volgende

wedstrijden: Op veld 1, Correctie

Veld 3 tegen Campione". Komt ver-

volgens iemand vragen tegen wie

Campione moet voetballen en of

dit nu op veld 1 of veld 3 is.!!!

Maar goed, uiteindelijk gaat het

om het spelletje…..voetbal gehe-

ten. Op een enkel klein incidentje

na werd er sportief gevoetbald en

dat  tot de halve finales zonder

scheidsrechter.

In de A-categorie drongen: "COR-

RECTIE VELD 3, FC GERDA, FOA-

BOYS en GRAD DAMEN door tot de

halve finales en in de B-Categorie:

BURGERS&CO, GEERTE GROOTTE,

ALL-STARS en DE  POWERGIRLS.

De finales gingen vervolgens tus-

sen FOA-BOYS en FC GERDA,

gewonnen door laatstgenoemde en

de andere finale ging tussen BUR-

GERS&Co en ALL-STARS, gewonnen

door de ALL STARS.  

Na afloop van het toernooi werden

op twee grote schermen de WK-

wedstrijd  Servie-Montenegro

getoond. Ruim 100 personen heb-

ben de wedstrijd bij VDZ gekeken,

waarbij, mede door het droge weer

er nog de nodige glaasjes ver-

dampten.

Alle vrijwilligers weer bedankt voor

het slagen van deze dag

Een VDZ-fan

GESLAAGD(WARM)-VDZ-MINITOERNOOI 2006
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V D Z H O G E R O P
"DE SMIDSE"
SCHENKT ROL-
STOELINGANG

Met ingang van het nieuwe

seizoen is het clubhuis ook

toegankelijk voor rolstoel

gebruikers, waarmee een langge-

koesterde wens in vervulling is

gegaan. Wel moest eerst de stenen

toegang tot de voordeur worden

vernieuwd, hetgeen is gedaan door

de VUT groep, bijgestaan door

Theo van Vorselen van het

Gemeentelijk Sportbedrijf. Met zijn

deskundig advies en (metsel)hulp.

Daarna moest er een stalen rand

en een aluminium oprit komen,

waarvoor we te rade zijn gegaan

bij Constructiebedrijf "De Smidse".

Dat bedrijf leverde een mooi stuk

werk af. Een leuke verrassing kre-

gen we het toen het op betalen

aankwam. De directeur van "De

Smidse" de heer Aloys Bartels

bleek een sympathisant van VDZ;

in het verre verleden zijn zowel

zijn vader als zijn broer lid van

N I E U W S

onze vereniging geweest. Dat was

voor hem voldoende reden om de

hele constructie aan VDZ te schen-

ken; het plaatsen konden

we vervolgens zelf weer

doen. Een uitstekende vorm

van materiële sponsoring,

waarvoor wij- namens de

hele vereniging - dank zeg-

gen aan:

Constructiebedrijf 
De Smidse
Westervoortsedijk 95

6827 AW in Arnhem,

tel. 026.442 67 39.

Het Gemeentelijk Sportbe-

drijf heeft als belangrijke

aanvulling op de nieuwe

ingang een afzonderlijke

parkeerplaats voor invaliden

aangelegd.

HM



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

Onafhankelijk
advies op maat!

www.indora.nl

Geen tijd? Geen zin? Te druk?

Bel WerkUitHanden! Tel. 026-4721686
Voor particulier en bedrijf! Gemakkelijk, goed, goedkoop!

www.werkuithanden.nl
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V D Z H O G E R O P
NIEUWE SPONSORS 

Karst Grit Media

Ook dit multimedia bedrijf,

gevestigd in Arnhem en Renkum

gaat de komende jaren met een

combicontract onze vereniging

steunen. De website www.karst-

gritmedia.nl vermeldt:

oo uw boodschap wordt vertaald in
een audiovisuele ervaring die
aankomt

oo het productiebedrijf is gespeciali-
seerd in bedrijfscommunicatie
projecten en interactieve pro-
gramma's

oo producties op tape, DVD, CD-
rom e.d.

oo live multicamera, multiscreen
regie

Meer informatie op de website en
026-351 27 79

Casino Suikerland

Dat het casino hoofdsponsor is van

Sportclub Oranje, een van onze

tegenstanders van komend sei-

zoen, zal iedereen wel bekend zijn.

Maar dat is voor deze voetballief-

hebber geen bezwaar om ook VDZ

financieel te steunen. Langs het

hoofdveld is dan ook sinds kort

een dubbel reclamebord van Casi-

no Suikerland (www.casinosuiker-

land.nl) geplaatst.

Sponsoravond
De sponsorcommissie is weer druk

bezig om een avond te organiseren

in november. We kunnen nog niet

exact zeggen wat het programma

zal zijn maar we zijn bezig om een

bedrijfsbezoek te gaan organise-

ren. Bij de volgende Volharder zult

hierover meer kunnen lezen. 

JP Tammiga Wintercup

Ons commissielid Leo van der Meer

is weer gestart met de voorberei-

dingen voor de tweede editie van

de JP Tamminga Wintercup. Na

overleg met de technische staf is

er weer gekozen voor dezelfde for-

mule als vorig jaar. Er zal een toer-

nooi gespeeld worden in de vorm

van een nederlagentoernooi. Moge-

lijk zal er meer gespeeld gaan wor-

den op zondagen i.p.v. doorde-

weekse dagen. Binnenkort zal er

een nieuwe toernooicommissie

gevormd gaan worden die weer

zullen gaan zorgen voor een goed

georganiseerd toernooi die naast

goede oefenwedstrijden voor het

eerste elftal van VDZ zullen zorgen

voor prima publiciteit van onze ver-

enigingen en onze hoofdsponsor

drukkerij JP Tamminga. 

Nieuwe sponsors
De inspanningen om nieuwe spon-
sors te verkrijgen hebben de afge-
lopen maanden weer enkele suc-
cessen opgeleverd. Onderstaand
stellen we de bedrijven aan u voor.

Room Rentals

Een nieuwe sponsor waarmee we

een zogenaamd combicontract heb-

ben afgesloten, dwz dat Room

Rentals zowel lid is van de spon-

sorgroep VDZ Hogerop als een

reclamebord langs het hoofdveld

heeft geplaatst. Op de website

www.roomrentals.nl stelt men zich

als volgt voor:

“U heeft hét bemiddelingsburo
gevonden voor het vinden van de
juiste woonruimte of voor het vin-
den van de juiste huurder. U kunt
bij ons terecht voor een studenten-
kamer, etage, appartement, U zegt
het maar. Wij zijn een jong en
dynamisch bedrijf met een perfecte
service en de juiste achtergrond.
Jong wil echter niet zeggen oner-
varen want Room Rentals heeft
een samenwerking met Executive
Home Rentals het bemiddelingsbu-
reau voor tijdelijk verhuur van
woonruimte voor het bedrijfsleven.
Room Rentals heeft een groot net-
werk van huurder en verhuurder,
in alle prijsklassen. Wilt u eerlijk
en goed zaken doen bel dan 
Room Rentals: 06-21515500
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AVE Consultancy 

Arnhem 026-4451439

Avenance

Lijnden 020-8501210

Ben Albers Speciaalslagerij

Arnhem 026-4425596

Van Amerongen Aannemersbedrijf

Arnhem 026-4436644

Arentsen Velp BV Installatietechniek

Velp 026-3640042

Assen Assurantien

Arnhem 026-3613012

Bennis Arnhem BV

Arnhem 026-3510703

Berkhout Arnhem BV

Arnhem 026-4420736

Berkhout & Klein Dakbedekkingen

Arnhem 026-4420736

Biermasz Apotheek 

Arnhem 026-4423618

Hotel Blanc / Cafe Noir 

Arnhem 026-4428072

Bochane Autobedrijf

Arnhem 026-3615228

Boerhof Accountants

Arnhem 026-3683140

Bos Interieur

Velp   026-3649910

Dentalex.nl

Arnhem 026-8446147

Derksen Verhuizingen

Arnhem 026-3230320

Drost & Zn BV 

Arnhem 026-3513675

Elektro Service "HARRIS"

Arnhem 026-4439089

Glasz Assurantien 

Arnhem 026-4423851

Havekes Assurantiekantoor 

Arnhem 026-4456735 

Haver Zonwering 

Arnhem 026-3620678

HAN Arnhem

Arnhem 026-3691110

Hefas Branddetectie

Duiven 026-3652361

Hypertekst & Communicatie

Arnhem 0645486282

Indora Informatisering

Arnhem 06-30004043

Jacobs Verhuizingen

Velp 026-3619584

Jager Aannemersbedrijf BV

Velp 026-3646159

JEHAGO Meubel en interieurbouw 

Arnhem 026-3641513

Jelsma Autobedrijf

Rozendaal 026-3629332

Klein Tuente Installatietechniek

Velp 026-3635673

Kuyk van Oldeniel Makelaar

Arnhem 026-3616263

Meijer Interim & Advies

www.meijerinterim.nl

Kwekerij Overhagen

Velp 026-3620884

Produxx Multimedia

Arnhem 026-3544690

Right ADC

Velp 026-3621212

Roan Comfort Camp

Ridderkerk 0180-457811

Residence Rosendael

Rozendaal 026-3611597

Snelders Sport

Elst 0481-374255

Star Travel Arnhem

Arnhem 026-4421222

Step Zuid regio Arnhem

Arnhem 026-4435831

Struyk Verwo Infra 

Westervoort 026-3118288

Teunissen Schoonmaakbedrijf 

Arnhem 026-4450027

Veldman Sport

Velp 026-3619010

Verag BV 

Arnhem 026-4420770

Roel Willemsen Makelaars

Arnhem 026-3274455

Willemsen Jansplaats Makelaars

Arnhem 026-4452751

Paul van Zeeland 

Velp 026-3613668

V D Z H O G E R O P
SPONSORLIJST

JP Tamminga
Duiven 026-3696360

DIABOLO Total ICT Solutions
Arnhem 026-3700082 

Jongejan & Tjakkes
Accountants en Belastingadviseurs

Arnhem   026-4460444
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Beleidsplan VDZ
Het bestuur heeft na uitgebreid

overleg binnen de vereniging een

beleidsplan voor de komende jaren

opgesteld. Dit plan wordt op don-

derdag 7 september a.s. toegelicht

op een speciale informatieavond in

ons clubhuis. Aanvang is 20.00 uur

en alle leden zijn van harte wel-

kom. Het concept beleidsplan kunt

u lezen en downloaden op onze

website www.vdz-arnhem.nl.  

Nieuwe vrijwilligersregeling
voor alle leden!
VDZ voert met ingang van dit nieu-

we seizoen een nieuwe, verplichte

vrijwilligersregeling in voor alle

leden. Elders in dit clubblad en op

onze website www.vdz-arnhem.nl,
leest u daar meer over. Het

bestuur vertrouwt erop dat leden

begrip hebben voor deze nieuwe

regeling en dat iedereen enthousi-

ast meewerkt.

Toos Rutten en Henk Kou-
dijs Vrijwilliger van het
Jaar 2005/2006
Op de kaderavond op 10 juni jl.

zijn Toos Rutten en Henk Koudijs

gekozen tot Vrijwilliger van het

Jaar 2005/2006. Het bestuur felici-

teert Toos en Henk van harte met

deze eervolle verkiezing door de

leden van VDZ.

Bestuurswisselingen
Voorzitter John Holtackers heeft

om persoonlijke redenen besloten

om tijdens de algemene ledenver-

gadering op 2 november a.s. zijn

voorzittersfunctie neer te leggen.

Zijn taken worden voorlopig waar-

genomen door vice-voorzitter Wil-

lem Meijer (algemene zaken) en

secretaris Sjors van Leeuwen

(communicatie & PR). Het bestuur

beraadt zich de komende periode

over de ontstane situatie. Wij hou-

den u via de Volharder op de

hoogte. Penningmeester Ad van
de Bos heeft na 30 jaar penning-

meesterschap (!) besloten dat het

tijd wordt om het "stokje" over te

dragen aan een ander. Ad zal op

de algemene ledenvergadering van

2 november formeel aftreden. Het

bestuur heeft Bert Kok bereid

gevonden om toe te treden tot het

bestuur en het penningmeester-

schap van Ad over te nemen. 

Ad zal de komende maanden Bert

inwerken en zijn taken aan hem

overdragen. Verder komt ook oud-

VDZ-voorzitter Geert van Gessel
het bestuur opnieuw versterken.

Geert zal zich als algemeen

bestuurslid vooral gaan bezighou-

den met alle externe relaties en

contacten. De benoeming van Bert

Kok en Geert van Gessel moet door

de algemene ledenvergadering nog

bekrachtigd worden. Het bestuur

wil hierbij, mede namens alle

leden, John en Ad hartelijk bedan-

ken voor hun grote inzet voor VDZ

en Bert en Geert veel succes wen-

sen met hun nieuwe bestuursfunc-

tie. Een speciaal woord van dank

natuurlijk voor Ad van de Bos die

maar liefst 30 jaar penningmeester

is geweest van VDZ en zijn werk

altijd op uitstekende wijze gedaan

heeft. Tijdens de algemene leden-

vergadering wordt er officieel

afscheid genomen van beiden.

Elders in dit clubblad leest u meer

over de vertrekkende bestuursle-

den en de nieuwe penningmeester.   

Nieuwe kaderleden
Met ingang van dit nieuwe seizoen

zijn weer veel nieuwe kaderleden

actief. Rogier Walter heeft de taken

overgenomen van Ruud van de

Zande als coördinator van de lage-

re senioren elftallen. Ben Penninks

is aangetreden

als wedstrijdsecre-

taris voor de jeugd. Raoul Godijn

heeft de taken van Steef Brinkhoff

overgenomen als technisch coördi-

nator voor de herenselectie. Thijs

Koevoet is gestart als coördinator

van de nieuwe barcommissie en

heeft de plaats in genomen van

Gerla Kamp. Henk Koudijs is

gestart al coördinator van de keu-

kengroep. Het bestuur bedankt

Ruud, Steef en Gerla voor hun

jarenlange grote inzet en wensen

Rogier, Ben, Raoul, Thijs, Henk en

alle andere kaderleden veel succes

met hun werkzaamheden.

Keukenfrituur blijft open
Op initiatief van Henk Koudijs is er

een grote keukengroep gevormd.

Deze keukengroep heeft een voor-

stel ingediend bij het bestuur en

gegarandeerd dat de keuken op

zaterdag- en zondagmiddag goed

bezet is. Hiermee is het perso-

neelsprobleem voor de keuken

opgelost en kan de keukenfrituur

op die dagen open blijven.          

Hoofdveld beperkt bespeelbaar
Vanwege de slechte staat van het

hoofdveld is besloten om dit veld

zo weinig mogelijk te belasten.

Voorlopig worden alleen selectie-

elftallen in beperkte mate op het

hoofdveld toegelaten.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

VAN DE BESTUURSTAFEL
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AGENDA

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

03 oktober 2006

24 oktober 20006

12 december 2006

09 januari 2007 

06 februari 2007

06 maart 2007

03 april 2007

08 mei 2007

05 Juni 2007

Bron: website VDZ  

7 september 2006 Informatieavond beleidsplan VDZ 20.00 u.

29 september 2006 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

september 2006 Vriendjesdag

10 oktober 2006 Algemene Clustervergadering 20.00 u.

26/27 oktober 2006 Slaapmutsen Toernooi

27 oktober 2006 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u.

2 november 2006 Algemene Ledenvergadering    

16 december 2006 Kerstavond    

24 november 2006 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

29 november 2006 Sinterklaasfeest middag 

16 december 2006 Kerstfeestavond

1 januari 2007 Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 - Oud VDZ 1 14.00 u. 

1 januari 2007 Nieuwjaarsreceptie 16.00 u. 

20 januari 2007 Oliebollencup  ochtend

jan./feb. 2007 JP Tamminga Wintercup

23 februari 2007 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

17 maart 2007 Dartstoernooi  ochtend? 

30 maart 2007 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

27 april 2007 Join The Club inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

april 2007 Vriendjesdag

26 mei 2006 Geert Egging Toernooi

28 mei 2006 Henk Evers Toernooi

1/2 juni 2006 Afsluitweekend

Bestuursvergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

JOIN THE CLUB! 
VOOR LEDEN, KADERLEDEN EN VRIJWILLIGERS

Onder de naam Join The Club!

organiseert VDZ komend seizoen

diverse activiteiten voor leden,

kaderleden en vrijwilligers. Iedere

laatste vrijdag van de maand is er

vanaf 21.00 uur een Join The Club!

Inloopavond in ons clubhuis. Een

mooie gelegenheid om gezellig bij

te praten en VDZ en andere vrijwil-

ligers en leden beter te leren ken-

nen. De barcommissie zorgt iedere

maand voor een verrassing. Kijk op

www.vdz-arnhem.nl

(agenda) voor

alle data. Ver-

der zijn er

traditiege-

trouw de

kaartavonden

op donderdag-

avond (zie

elders in de Volharder of

kijk op de website) waar-

aan iedereen kan deelnemen. De

sfeervolle kerstfeestavond vind dit

jaar op zaterdag 16 december

plaats. Op 1 januari wordt het

nieuwe jaar ingeluid met een wed-

strijd tussen het eerste elftal en

een elftal met oud eer-

ste elftalspelers

gevolgd door de

altijd erg gezel-

lige nieuwjaars-

receptie. Kijk op

www.vdz-arnhem.nl

(agenda) voor een

overzicht van alle

activiteiten.



Slot- en sleutelspecialist Van Gorkom
Beekstraat 67
6811 DV Arnhem
026-4427463

J O S
JANSEN

Tapijten en 
Gord i jnen

Hommelseweg 320
6821 LT Arnhem
tel 06-52503301

Projecten Tapijt
Vitrage

Vinyl

GordijnenZonwering

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

ERKEND

A.P.K.
KEURINGSSTATION

Garage Kornman

www.slotenmaker.nl 

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.

e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl



 

 

 



 

 

 



o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management




