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M e u b e l s t o f f e e rd e r i j
Meubelstoffeerderij Géro stoffeert al uw kostbare en favoriete meubelen. Zowel moderne meu-
belen als klassieke antieke meubelen.Tot onze specialiteit behoort ook het meubilair van uw
boot, vakantiewoning of caravan. Daarnaast zijn wij ook actief in projectstoffering.
Van meubilair tot interieur; van huis tot kantoor, u kunt bij ons terecht. Meer informatie:

Rijksstraatweg 73, postbus 31, 6573 ZG    Beek-Ubbergen   Tel. 024-6841128

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

B O S V E L D  V E R Z E K E R I N G E N
PENSIOENEN

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

Cattepoelseweg 262, 6815 CK Arnhem, tel. 026-44 52 866

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 VICE-VOORZITTER
Beleidsplan VDZ: van leden,
voor leden, door leden!
Op onze website www.vdz-arn-

hem.nl staat het beleidsplan te

lezen met de mogelijkheid dit plan

te downloaden. Het beschrijft de

doelstellingen die VDZ de komende

jaren wil realiseren en de acties

die wij daarvoor samen moeten

uitvoeren. Dit beleidsplan is tot

stand gekomen na uitgebreid over-

leg binnen en buiten onze vereni-

ging in de periode januari tot mei

van dit jaar. Hierbij zijn alle com-

missies betrokken en ruim tachtig

leden. Alle leden (en ouders/ver-

zorgers) hadden de mogelijkheid

om deze beleidsplansessies bij te

wonen. Unaniem kwam in deze

gesprekken naar voren dat VDZ

vooral een voetbalvereniging moet

blijven, met een eigen identiteit en

oog voor de belangen van verschil-

lende groepen. Ook een vereniging

waar mensen enthousiast en res-

pectvol met elkaar omgaan en

waarin iedereen een steentje aan

de vereniging bijdraagt. Het

bestuur heeft op 7 september jl.

een informatiebijeenkomst georga-

niseerd en een toelichting gegeven

op dit plan. Jammer dat de belang-

stelling achter bleef bij de ver-

wachtingen, ondanks de uitnodi-

ging in de vrijwilligersbrief en

diverse oproepen in de Volharder.

Het beleidsplan wordt tijdens de

Algemene Ledenvergadering op 2

november a.s. aan de leden voor-

gelegd met het verzoek haar goed-

keuring te geven aan dit te voeren

beleid in de komende jaren.

Waarom dit beleidsplan?
Begin van dit jaar heeft Jaap Bun-

schoten, tevens VDZ-lid en marke-

tingdeskundige, op verzoek van het

bestuur een marktonderzoek ver-

richt naar de groei van VDZ op

basis van demografische ontwikke-

ling in Arnhem Noord. Enkele

belangrijke conclusies uit dit

onderzoek: groei leden is structu-

reel, groei vooral bij de jeugd,

groeiend aantal meisjes. Bij onge-

wijzigd beleid worden bestaande

knelpunten (tekort aan kaderleden

en vrijwilligers, achterblijven inter-

ne organisatie, te weinig trainings-

faciliteiten en kleedkamers, stijgen-

de kosten) snel groter en belem-

merend voor onze vereniging. 

Traditioneel georganiseerde
voetbalvereniging is een fun-
damentele keuze
Voor de komende jaren is het

beleid erop gericht de verenigings-

organisatie, het verenigingsleven

en verenigingsgevoel te versterken.

Met de nieuwe vrijwilligersregeling

willen wij de betrokkenheid en

noodzakelijke inzet van leden

bevorderen. Het beleid van VDZ is

dat wij geen betalende klanten als

lid wensen, maar leden die zich

inzetten voor ons gezamenlijke

doel. In de diverse praatsessies

voor het nieuwe beleidsplan heb-

ben onze leden zich uitgesproken

voor een traditioneel georganiseer-

de voetbalclub. Dat is een funda-

mentele keuze die ook aansluit bij

de cultuur en historie van VDZ

door de jaren heen. Hierbij gaven

leden aan het de normaalste zaak

van de wereld te vinden om leden

te verplichten verenigingswerk te

verrichten. Iets dat bij veel andere

sportverenigingen al langer de

gewoonste zaak van de wereld is.

Vele positieve reacties op de
nieuwe vrijwilligersregeling
Wij hebben bijzonder veel positieve

reacties gekregen op de nieuwe

regeling. Al hebben niet alle leden

begrepen dat een keuze gemaakt

kon worden tussen 1) bardiensten

2) activiteiten of 3) onderhoud en

schoonmaak. En als men geen

keuze maakt, dat men dan door

VDZ ingepland wordt voor een van

deze activiteiten. Bardienst draaien

is dus geen verplichting. Ook stond

in de brief dat niet-spelende leden,

kaderleden en 70+ ers vrijgesteld

zijn van deze verplichting. Een

enkeling vond de brief qua toon-

zetting te 'strak', het kon wel wat

vriendelijker. Overigens is de brief

vooraf door veertig (kader)leden

en ouders beoordeeld en akkoord

bevonden. Ook heeft het bestuur

enkele reacties ontvangen van

leden die zich afvragen of de

besluitvorming wel volgende regels

van de vereniging hebben plaats-

gevonden. Naar de mening van het

bestuur is de nieuwe regeling met

grote zorgvuldigheid tot stand

gekomen. Allereerst is, na jaren-

lange discussies over de noodzaak

van zo'n regeling, medio vorig jaar

het principebesluit genomen om

deze regeling in te voeren. Daartoe

zijn de statuten en het huishoude-

lijk reglement aangepast, beide uit-

gebreid besproken en goedgekeurd
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Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel 
Arnhem en daarbuiten wordt gelezen in een
oplage 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 
persoon van Rik van den Oosterkamp
(06-53368130)  of stuur een e-mail naar
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl.
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VAN DE REDACTIE
De kop is eraf
Het was een zeer warme julimaand

met maar liefst twee hittegolven,

een record voor Nederland. Daarna

volgde een zeer natte augustus-

maand met weinig zon, maar

toch is het nieuwe voetbalseizoen

begonnen.

De gebruikelijke, en volgens de

trainers noodzakelijke, opwarmron-

de met veel trainingen, boslopen

en oefenwedstrijden zit er weer

op. De velden zijn opgeknapt, het

gras kleurt weer groen, de accom-

modatie heeft een beurt gehad en

alles en iedereen is klaar voor het

seizoen 2006 - 2007. De vakantie-

buikjes zijn, bij de meeste spelers,

weggetraind en inmiddels zijn de

eerste competitiewedstrijden van

het seizoen 2006-2007 gespeeld. 

De eerste resultaten
Ons vlaggenschip heeft na een

moeizame start het eerste compe-

titiepunt gepakt in de stadsderby

tegen S.M.L. In een spectaculaire

wedstrijd scoorde S.M.L. in de laat-

ste minuut de onverdiende gelijk-

maker. De wedstrijd eindigde op

sportpark 't Cranevelt in 3-3. Ver-

der zijn bij de senioren de resulta-

ten van het derde elftal en dames

1 en 3 goed , alle drie nog zonder

puntverlies. Bij de junioren is het

B1 nog ongeslagen dus deze teams

kunnen we zeker als kampioens-

kandidaten bestempelen. Ook bij

de pupillen teams zijn er diverse

kampioenen in aantocht. Een smet

op de start van de competitie is de

zware blessure die Wim de Groot

(10e elftal) opliep in Ochten bij de

uitwedstrijd tegen Uchta. We

wensen Wim een spoedig herstel

toe en een snelle rentree op de

velden. 

Opvallend is het grote aantal

teams dat zich heeft teruggetrok-

ken voor aanvang van de competi-

tie. Dit seizoen liefst 17 teams wat

voor veel V.D.Z.- elftallen extra

vrije dagen oplevert.  

De commissie V.D.Z. Hogerop is

erin geslaagd om voor de Volhar-

der enkele nieuwe adverteerders te

werven zoals u wellicht al had

opgemerkt. Wellicht denkt u bij uw

aankopen aan deze advertenties en

de reeds bestaande adverteerders.

Onder andere het artikel in de Vol-

harder van vorig seizoen aangaan-

de de sluiting van de keuken heeft

zoveel stof doen opwaaien, dat we

door de Algemene Ledenvergade-

ring in november 2005. De invoe-

ring en verdere uitwerking van

deze regeling is vervolgens bij alle

praatsessies voor het nieuwe

beleidsplan aan de orde geweest.

In alle sessies was het advies aan

het bestuur vrijwel eensluidend:

'doen'! Verder zijn alle commissies

(jeugd, senioren, dames) nauw

betrokken geweest bij de precieze

uitwerking van de regeling en de

communicatie hiervan naar de

leden. Vanaf januari is in alle Vol-

harders, op de website en via

posters in het clubhuis verslag

gedaan van de beleidssessies en

de op handen staande vrijwilligers-

regeling. Verder zijn leden (en

ouders/verzorgers) persoonlijk uit-

genodigd voor de hierboven al

gememoreerde informatieavond op

7 september jl. Wij kunnen echt

spreken van een zorgvuldige aan-

pak, goede informatiestroom, grote

betrokkenheid van leden, juiste

besluitvormingsprocedure en

gezien de vele positieve reacties

op een breed draagvlak. 'Verplicht

vrijwilliger'? Het bestuur begrijpt

natuurlijk heel goed dat dit een

'contradictio in terminis' is, een

schijnbare tegenstelling. Maar de

essentie 'samen doen' is uiteinde-

lijk de boodschap die veel leden

goed onder ogen zien: negen uur

verenigingswerk per seizoen is niet

teveel gevraagd.

Ik hoop u allen te mogen begroe-

ten op de eerstvolgende Algemene

Ledenvergadering, 2 november

2006.

Uw vice-voorzitter, 

Willem Meijer  



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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M
N WIM SONNEVELD

Najaar 2008, zaterdagochtend 09.00 uur. Mist. Rijdend

in de auto op de Cattepoelseweg.  Hoek Beethoven-

laan; remlichten van auto's. Wat is hier aan de hand?

Een wegopbreking? Een ongeluk? Een trouwerij? Niets

van dit alles. File. Ontstaan op het VDZ terrein!

Een kwartier later parkeer ik mijn auto op loopafstand

van het voetbalterrein. Toekomstscenario?. Misschien,

maar gezien de groei van de vereniging met slechts

één toegangsweg (zowel op- als afrit) en circa 70 

parkeerplaatsen is dit wellicht géén fictie.

Voor ieder probleem, een oplossing en voor iedere

oplossing een nieuw probleem.

Eenrichtingsverkeer op de Jan Eikenslaan met een uitrit

aan het eind van het parkeerterrein tegenover het 

benzinestation? Probleem: kapvergunning voor de bomen.

Een parkeerterrein maken van de trainingsstrook achter

de kleedkamers? Probleem: minder ruimte om te 

trainen. En -indien realiseerbaar- een gevaar voor de

heilige koe met de traptechniek van voetballers van-

daag de dag. 

Of …  en dit is zeer gewaagd: laat de auto thuis staan,

pak de fiets of kom lopend naar VDZ!  Spaart een

bezoekje aan de fitness uit. Probleem: het fietssleutel-

tje is in het weekend altijd zoek (tip: zie keukenla). Of

de fietsband is zacht (tip: een fietspomp) of ... de fiets

is onvrijwillig uitgeleend. (helaas géén tip).   

Lopen is in het weekend géén optie, aangezien iedere

vrijdagavond de veters van 'vermoeidheid' spontaan uit

de schoenen springen. Dit terzijde; het parkeer-

probleem is er. De auto moet gebruikt worden. Hem

een dag laten staan is NOT DONE. Stilstand is immers

achteruitgang? Vooralsnog is er nog géén oplossing. 

Die middag, wegrijdend in de auto van VDZ naar huis -

het kostte enige moeite het vehikel uit het parkeervak

te manoeuvreren- hoor ik op de radio een lied van Wim

Sonneveld "op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik

heb".  Een lied uit andere tijden; geen parkeer-

problemen maar … te weinig fietsrekken.  

‘NotaBene’

verheugd kunnen melden dat Henk

Koudijs als coördinator van de keu-

ken is aangesteld. Hij zal er samen

met een aantal vrijwilligers voor

zorgt dat de keuken voortaan toch

geopend zal zijn en eenieder zijn

honger cq lekkere trek kan stillen

bij Henk en zijn team.

Artikelen in deze Volharder
Verder kunnen we melden dat de

redactie is uitgebreid met drie per-

sonen, namelijk Irene Gudden,

Joost Overbeek en Jan Tenback,

die elders in de Volharder nog uit-

gebreid voorgesteld zullen worden.

Daarnaast staan in deze Volharder

uiteraard de gebruikelijke artikelen

zoals het stuk van de voorzitter,

V.D.Z. Hogerop nieuws, de spel-

regelquiz, verjaardagen en de

column. Er is een interessant inter-

view gehouden met Hans Egging,

één van de boegbeelden in onze

club, en er zijn nog veel meer

leuke artikelen te vinden in deze

editie. Zo is er tevens een verslag

gemaakt van de allereerste 'Join

the club'-avond.

Gaarne kijken we ook al even voor-

uit naar de Volharder nummer 3

waar een enquête is bijgesloten

waar we uw mening en eventueel

verbeterpunten vragen ten aanzien

van het clubblad de Volharder. Wij

doen dit omdat we de kwaliteit van

het blad graag willen verbeteren

indien dit gewenst is. We hopen

dat u even de moeite neemt om

deze in te vullen en ons daardoor

laat weten wat u van ons clubblad

vindt. Uiteraard worden de resulta-

ten via de Volharder kenbaar

gemaakt en eventuele aanpassin-

gen doorgevoerd.

We wensen jullie veel leesplezier.

De redactie



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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Fortissimo DA1 – VDZ DA1
Zondag 10 september

Op deze warme zondag speelden

wij tegen het voor ons onbekende

Fortissimo. Deze tegenstander was

nieuw in de poule en dat maakte

deze wedstrijd nog spannender.

1ste helft:
De eerste minuten gingen goed.

We zetten goed druk en daar wist

de tegenstander niet goed mee om

te gaan, toch merkte je wel dat de

hitte vandaag een rol ging spelen

in ons spel. Alles ging toch minder

snel dan normaal. Buiten dit stond

het al vrij snel 1-0 door een

prachtig schot van Monique net

over de keeper heen na een assist

van Irene. Ook Fortissimo was af

en toe gevaarlijk met voornamelijk

diepe ballen, maar deze werden

allemaal mooi gehouden door

Priscilla. Bij de 2-0 stond de 

verdediging van Fortissimo niet

echt op te letten, want na een

pass van Irene kon Marlijn zo

doorlopen tot de keeper en scoren.

Dit was ook gelijk de ruststand. 

2de helft
Er hadden 2 wissels in de rust

plaatsgevonden namelijk Sasja

voor Marijke en Goretti voor Ciska

GOEDE SEIZOENSTART VOOR VDZ DAMES 1

De 2de helft was niet echt een erg

goede helft. Wel werd er goed

samengespeeld aan onze kant,

maar het tempo lag niet erg hoog

dit had natuurlijk ook met de hitte

te maken.. De 3-0 was een merk-

waardig doelpunt, want het schot

van Janine laat de keepster zo uit

de handen vallen waardoor Irene

makkelijk kan intikken. De 4-0

werd gemaakt door Marlijn die na

een knappe soloactie van Sanny zo

kon binnenschieten. Na deze goal

werd het langzaam allemaal wat

slapper. Het werd nog wel 5-0 door

Sanny na een assist van Irene,

maar hier bleef het ook bij. Ook

kwam Sabine er nog in voor Loes.

Marlijn Kruitwagen.

Jonge Kracht Da1 - VDZ Da1 
24 september 2006 

Zondag 24 september stond de

tegenstander Jonge Kracht op het

programma.

Om 10.30 uur precies was bijna

iedereen aanwezig bij de kantine

van VDZ. In de vergaderruimte

kregen we van Dennis een ‘voorbe-

reidend praatje’ met het oog op de

wedstrijd. Na deze ‘talk’ gingen we

met auto’s richting Huissen. Wel

een beetje jammer dat de kleedka-

mers wat klein waren, maarja je

kunt niet alles hebben… Nadat

iedereen omgekleed was en op het

veld stond, begonnen we met de

warming-up. Deze zag er in mijn

ziende ogen professioneel uit. We

hadden zelfs pionnetjes mee;)

1ste helft
Om 12.30 begon de wedstrijd. Na

een aantal minuten kwamen de

kansen vanuit onze kant te ont-

staan. Vooral vanaf de bank gezien

was het even nagels bijten, toen

die bal er maar niet in ging en al

Uitgeteld na de westrijd

Dames 1 op een foto van Irene Gudden, die als officieel VDZ- en 
Volharderfotografe alle elftallen op de foto zal zetten
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Bij het verzamelen moesten
er eerst flink handen
geschud worden en moes-

ten de vaders en kinderen een
beetje wennen aan elkaar. Helaas
geen moeders maar daar komt
binnenkort vast snel verandering
in als de kids met enthousiaste
verhalen thuiskomen

Bij ESA werden de nieuwe voet-
balkleren aangetrokken en werd
al gauw alle schroom afgeworpen.
Na een inleidende speech van
beide leiders Hendrik en Rene
over waarden en normen in het
voetbal
waar Peter Jan Balkenende een
puntje aan zou kunnen zuigen,

gingen we aftrappen
met Sharona in

het doel, Frank en Jelle achter,
Mohammed, Nicolas en 
Freek op het middenveld en Joep
en Marc in de spits.

Wat de deskundige vaders
meteen opmerkten was dat het
geen kluitvoetbal was, er goed
overgespeeld werd en dat er hier

en daar al aardige driehoekjes
zichtbaar werden.

We kwamen in de eerste helft op
een wat gelukkige voorsprong
(eigen doelpunt) maar in de twee-
de helft werd er onder leiding
van Sharona onze stuwende
kracht op het middenveld meer
pressie gezet op het doel van de
tegenstanders.
Hierdoor konden Mohammed en
Freek prachtige doelpunten sco-
ren, jammer genoeg viel net voor
tijd de 3-1 binnen maar dat
mocht de pret niet drukken.

Na afloop werden nog straf-
schoppen genomen en sportief
handen geschud met de tegen-

standers.

Er was voldoening en als we
zagen hoe blij de koppies stonden
belooft dat nog heel veel voor
ons dreamteam zoals sommige
vaders zich in al hun objecti-
viteit lieten ontvallen.

Rene Chaigneau
Leider F2

DE START VAN DE F2
EERSTE WEDSTRIJD VDZ F2 VAN EEN NIEUW

VOETBALSEIZOEN MET EEN NIEUW ELFTAL UIT

TEGEN ESA

helemaal toen de tegenstander een

aantal keer in de buurt van onze

goal wist te komen. Eindelijk was

daar dan de goal van Monique na

een assist van Irene. Niet veel

later viel gelukkig ook het tweede

doelpunt. Sanny zette de tegen-

standster onder druk en wist de

bal te veroveren waarop beheerst

de tweede goal volgde. De 0-3

kwam op Monique haar naam te

staan na aangeven van Harriete.

Bij de 0-4 waren de rollen omge-

draaid. Dit maal scoorde Henriette

op aangeven van Monique. Met

een 0-4 voorsprong gingen we de

rust in.

2de helft
In het begin van de tweede helft

werd er gewisseld. Ik mocht mijn

debuut gaan maken. Even later

werden ook Marijke en Sabine in

het veld gebracht. Al vrij snel viel

de 0-5. Na het voorbereidende

werk van Sanny, wat leidde tot een

mooie voorzet kon ik de bal er vrij

makkelijk in tikken. Hierna volgde

snel de 0-6. Monique scoorde na

de assist van Henriette. De 0-7 en

0-8 kwamen beiden op naam van

Henriette na de assists van Marlijn. 

Hierna hadden we even een terug-

zakfase, we speelde wat rommeli-

ger en brachten de ballen wat

moeilijker in het spel. Ook wist de

tegenstander nog een keer richting

ons doel te komen. Marijke wilde

de spanning er een beetje inhou-

den en kopte een geplaatste terug-

speelbal op de paal, waarna Persil

hem natuurlijk mooi kon pakken.

We creëerden nog een aantal

acties waaruit goede kansen ont-

stonden, maar helaas werden deze

niet verzilverd. De eindstand 0-8!

Toch een mooi behaald resultaat!

Femke Hengst
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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV), te houden op donderdag 2 november 2006 in ons clubhuis.

Overeenkomstig artikel 17 van onze Statuten heeft ieder lid toegang tot de ALV

en hebben leden van 18 jaar en ouder stemrecht. Indien u niet aanwezig kunt

zijn, wijst het bestuur op de mogelijkheid om uw stem te doen uitbrengen

middels een verleende volmacht aan een ander stemgerechtigd lid.  

(de statuten, huishoudelijk reglement e.d. zijn te downloaden via onze website:

WWW.VDZ-ARNHEM.NL) 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
2 NOVEMBER 2006, AANVANG 20.00 UUR.

AGENDA
1. Opening

2. Ingekomen post en mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de op 10 november 2005 gehouden Algemene Leden-
vergadering

4. Jaarverslag van de secretaris, jeugdcommissie en VDZ Hogerop. 

5. Jaarverslag van de penningmeester, deze ligt vanaf vrijdag 27 oktober ter inzage in het
clubhuis. 

6a. Verslag van de kascontrolecommissie.
6b. Benoeming kascontrolecommissie 2006/2007

7. Jubilarissen

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

Aftredend en niet herkiesbaar zijn John Holtackers en Ad van den Bos.

Het bestuur stelt voor om Bert Kok te benoemen als bestuurslid in de functie van penningmeester

en Geert van Gessel als bestuurslid externe relaties.

Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen als volgt worden ingediend:

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

ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden. 

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

eventuele verkiezing wordt geaccepteerd. 

Pauze (afhankelijk van de voortgang van de vergadering)

9. Beleidsplan

10. Vaststelling van contributie en begroting 2006/2007

11. Rondvraag en sluiting
Het bestuur
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Q u i z
Vraag 1: Een speler loopt kwaad het speelveld af, zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler 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 scheids-

rechter hier juist?

A) De scheidsrechter handelde juist omdat de betrokken speler zich niet had afgemeld 

B) De scheidsrechter handelde juist omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan 

C) De scheidsrechter handelde juist indien de weggelopen speler reeds eerder in de wedstrijd een gele kaart

had ontvangen 

D) De scheidsrechter handelde juist indien er reeds 2 spelers waren vervangen van het betreffende elftal 

Vraag 2: Een verdediger maakt in een uiterste poging om de bal op een tegenstander te veroveren een 

sliding. Behalve de bal worden hierbij ook de benen van een tegenstander meegenomen, waardoor deze ten

val komt.  De scheidsrechter beslist nu tot…….

A) Door laten spelen 

B) Het spel onderbreken en een indirecte vrije schop toekennen 

C) Het spel onderbreken en een scheidsrechtersbal geven 

D) Het spel onderbreken en een directe vrije schop toekennen 

Vraag 3: De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks uit een doelschop van zijn partij.

Hij heeft alleen nog de doelverdediger van partij B voor zich. Als hij op het doel schiet laat 

deze doelverdediger de bal zonder meer lopen. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

A) Doelpunt 

B) Indirecte vrije schop wegens buitenspel 

C) Directe vrije schop wegens buitenspel 

D) Doelschop 

Vraag 4: Bij het nemen van een indirecte vrije schop van buiten het strafschopgebied trapt de nemer in de

grond en de bal gaat slechts 10 cm van zijn plaats. Hij geeft de bal opnieuw een trap. 

Wat beslist de scheidsrechter?

A) Scheidsrechtersbal 

B Niets, gewoon laten doorspelen 

C) Indirecte vrije schop laten overnemen 

D) De nemer van die vrije schop bestraffen met een indirecte vrije schop wegens het tweemaal spelen

van de bal 

Vraag 5: Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die naast het doel dreigt te gaan. Hij raakt

de bal, maar deze verdwijnt nu toch in het doel. Hoe hervat de scheidsrechter het spel?

A) Met een aftrap na geldig doelpunt 

B) Met een scheidsrechtersbal 

C) Met een doelschop voor de verdedigende partij 

D) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal werd geraakt 

Met dank aan scheidsrechtersvereniging Kring 's-Hertogenbosch

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

Wout Maat
Ik ben 6 jaar oud en speel in VDZ F6 als

aanvaller. Ik was pupil van de week bij de wed-
strijd: VDZ1 - ONA, op zondag 10 september 2006, de

uitslag was 1-2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat ik voetbal leuk vond

Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Marcel (Broeckx)
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ikzelf, omdat ik altijd de
bal van Chiel (broer) afpak
Wat is je favoriete club? PSV
Heb je nog andere hobby's? Lekker spelen, bomen klimmen
Wat wil je later worden? Politie of voetballer

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij
VDZ? Pupil van de week zijn

Wat was je beste wedstrijd of actie? Doel-
punt op de training,  de keeper ging zomaar
de verkeerde kant op duiken
Wat wil je verder nog vertellen over
VDZ of over jezelf? Dat ik nog
lang hulptrainer van Marcel

mag zijn.

Jesse Post
Ik ben 9 jaar oud en speel in VDZ E4 als

rechtsmidden. Ik was pupil van de week bij de
wedstrijd: VDZ 1 - SML 1, op zondag 24 september

2006, de uitslag was 3 - 3.
Hoe lang speel je al bij VDZ? 2,5 jaar

Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vriendje Joep
bij VDZ speelde

Op welke positie speel je het liefst? Rechtsmidden
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Gino:
hij kan heel goed keepen, hij is heel aardig en hij is assistent
trianer van mij geweest bij de F1
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ik vind er veel
goed: Sneyder, Crespo, Ronaldinho, Robben, van Persie, Huntelaar
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby's? Buiten spelen, met Playmobiel en Lego spelen 
Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? Slaap-

mutstoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie? Een doelpunt

maken met links terwijl ik rechts ben
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ

of jezelf? VDZ is de leukste club,
na Ajax, van de wereld.
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DE VOLHARDERREDACTIE KRIJGT VERSTERKING
Zeer verheugd kunnen wij melding

maken van drie nieuwe redactiele-

den die een bijdrage gaan leveren

aan het clubblad van VDZ. Een

kleine introductie lijkt ons op zijn

plaats. Allereerst treedt Joost
Overbeek toe tot de redactie. 

Joost is 40 jaar oud en grafisch

ontwerper van beroep. Aangezien

hij mede daardoor een professio-

nele kijk heeft op vormgeving, zal

de Volharder daar zeker de vruch-

ten van plukken. De grootste

hobby van Joost is leuke dingen

doen met zijn gezin. Zijn zoontjes

Lex en Erik spelen bij VDZ. De

reden waarom hij voor VDZ heeft

gekozen is dat hij van vrienden

had gehoord dat VDZ een gezellige

en gemoedelijke club was. Daar-

naast zouden de jeugdelftallen te

gek zijn voor de jongens. Volgens

Joost blijkt dit laatste ook echt zo

te zijn! 

We hebben het al eerder genoemd,

maar we hebben nog iemand voor

de redactie weten te strikken. Ein-

delijk iemand van de dameselftal-

len! Irene Gudden is haar naam

en ze is 18 jaar en volgt de oplei-

ding Fotonica in Ede. Ze is vier

jaar geleden bij VDZ gaan voetbal-

len omdat op dat moment VDZ het

beste was met damesvoetbal.

Irene is dit jaar gestopt met voet-

ballen vanwege een knieblessure

maar ze is nog wel trouw suppor-

ter van Dames 2 en VDZ 5. Ze gaat

zich met name inzetten om de

foto's in ons clubblad naar een

professioneler niveau te tillen en

blijft op deze manier betrokken bij

de vereniging.

Tenslotte treedt ook Jan Tenback
toe tot de redactie. Na een periode

ingevallen te hebben voor zijn

voruw, toen-nog-zwangere redac-

tielid Jessica van den Adel, bleek

dat hij dit werk leuker vond dan

gedacht. Jan is 37 jaar oud en in

het dagelijkse leven werkzaam bij

een betonfabriek waar hij verant-

woordelijk is voor de verkoop in

het oosten van het land.

Jan is gelukkig getrouwd en heeft

net een zoon gekregen, met de

naam Koen. Bij VDZ is hij geen

onbekende aangezien hij al meer

dan 25 jaar lid is van de vereni-

ging. Op dit moment voetbalt hij

elke zaterdag bij VDZ 8 en gaat hij

zo vaak hij kan naar de Vitesse-

wedstrijden. Jan gaat samen met

Jessica de interviews voor zijn

rekening nemen. 

Wij wensen alledrie de nieuwkomers

veel plezier toe bij de redactie!

EVEN VOORSTELLEN...

NOG EEN (POGING TOT) INBRAAK
Waren we de vorige keer al geschrokken dat er ingebroken

was in het ballenhok, blijkt dat geen incidentele gebeurtenis te

zijn geweest.

In de nacht van 22 op 23 september is er weer een poging gedaan

ons clubhuis binnen te komen. Het slot werd geforceerd van de toe-

gangsdeur tot het clubhuis (op de binnenplaats). Gelukkig zaten er ook

nog schuiven op de deur dus dat lukte niet. Daarna probeerden ze het

bij de terrasdeur. Die kregen ze wel open maar gelukkig hebben wij

alarm.

En dat geeft een ontzettend lawaai. Tegelijkertijd krijgt er iemand van

de alarmcommissie thuis telefoon (in dit geval Geert van Gessel).

Hij woont gelukkig vlakbij en was binnen een paar minuten ter plaatse 

Er was zo te zien niets gestolen maar de schade was weer aanzienlijk
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verplicht tenminste 3 x 3 uur per seizoen een van de genoemde diensten te draaien. 

Bardienst, 
onderhouddienst of 
overige activiteiten

OP ZOEK NAAR EEN LEUK CADEAU?
De dagen worden weer korter en de feestdagen dienen zich

aan. Daarom een leuke cadeautip. Sinds kort is in de boek-

handel verkrijgbaar het spannende boek " Tom en Katja en

het Mysterie van Negen". Het is een tienerboek dat geschre-

ven is door Rob Buiskool, bij veel VDZ-ers geen onbekende.

Het boek wordt omschreven als een soort Da Vinci Code

voor kinderen en speelt zich af in de omgeving van Arnhem.

Leeftijd vanaf 11 jaar.

Het boek geeft niet alleen een spannend verhaal maar ziet

er door zijn vormgeving ook heel bijzonder uit. Echt iets om

cadeau te geven!

Het boek is in de boekhandel te koop voor € 12.50. Maar het

is ook verkrijgbaar bij VDZ. Rob heeft aangeboden dat elk

boek dat bij VDZ wordt verkocht € 2.50 oplevert voor de

jeugd van VDZ. Een mooi gebaar dat wij natuurlijk zeer op

prijs stellen. 

Het boek is vanaf 15 oktober verkrijgbaar op de zaterdag-

ochtend bij de algemeen jeugdcoördinator Cisca Veldkamp in

de commissiekamer bij VDZ.  
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DIENST Broerenstraat 53 • Postbus 5283 • 6802 EG ARNHEM 
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Geachte heer, mevrouw, 

Enige tijd geleden is op het voetbalkunstgrasveld op Sportcentrum Rijkerswoerd onderzoek gedaan naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s door het gebruik van ingestrooide rubberkorrels van vermalen oude auto- en 
vrachtwagenbanden. Sportbedrijf Arnhem heeft Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) / GGD gevraagd om 
dit onderzoek te doen, omdat dit type rubberkorrels schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid.  
 
Op het onderzochte veld heeft HGM een verhoogde concentratie nitrosamines gemeten. Nitrosamines 
ontstaan in het productieproces van autobanden, maar komen ook voor in bepaalde voedingsmiddelen 
zoals gerookte vlees- en visproducten en tabaksrook. De gemeten concentratie op dit kunstgrasveld leidt 
pas bij langdurige blootstelling tot een hoger risico op kanker dan maximaal toelaatbaar.  
Van een gezondheidsrisico is pas sprake als iemand vele jaren lang zeer intensief voetbalt op een 
dergelijk kunstgrasveld.  
 
Ook in het kunstgrasveld op ’t Cranevelt zijn deze rubberkorrels gebruikt. Inmiddels zijn ook hiervan 
monsters genomen die worden onderzocht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), gekoppeld aan een diepgaand onderzoek op diverse kunstgrasvelden in Nederland. De uitslag 
van dit onderzoek wordt op z’n vroegst in november verwacht. 
  
Omdat er geen sprake is van acuut risico en het kunstgrasveld op ’t Cranevelt pas relatief kort in gebruik 
is, wordt het door HGM / GGD acceptabel geacht dat hier voorlopig gewoon wordt gesport.  
 
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft over gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Medische Milieukunde van Hulpverlening Gelderland Midden / GGD, via telefoonnummer   
026 - 377 33 44. Heeft u vragen over het kunstgrasveld of het gebruikte materiaal dan kunt u bellen met 
Sportbedrijf Arnhem 026 - 377 49 33. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Arnhem, 
Namens dezen, 
directeur Sportbedrijf Arnhem 
 
 
 
 
drs. A.A.M. van Oirschot 
 
I.a.a.: archief. 

 
Aan de leden van de voetbalverenigingen 
op sportpark ’t Cranevelt 
 
 
 

Datum   : 28 september 2006 

Uw kenmerk  :   

Ons kenmerk  :   

Contactpersoon  : C. van der Kraan 

Doorkiesnr.  : 026 – 377 49 33 

  

 

Onderwerp:  Rubberinstrooimateriaal kunstgrasveld  

‘t Cranevelt 

 

BRIEF VAN DE GEMEENTE

GEBRUIK KUNSTGRASVELD



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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HANS EGGING
Wie is hij?
Hans Egging is 54 jaar jong en al

lid van onze vereniging sinds

1967.Hij doorliep alle hoogste

jeugdelftallen tot het seizoen 1979-

1980 waarna hij verhuisde naar de

voetbalvereniging E.S.A., toen nog

aan de Beukenlaan in Arnhem.

Reden voor de "transfer" was de

studie die Hans volgde met name

op de dinsdagavond, wat ook de

trainingsavond bij V.D.Z. was, en

bij E.S.A. niet. Bijkomend voordeel

was het spelen van wedstrijden op

de zaterdag en dus een extra vrije

dag op de zondag. Zo leek het

weekend veel langer. Bij E.S.A.

heeft Hans eerst een aantal jaren

in de selectie gespeeld, zowel in

het eerste elftal als in het tweede

elftal. Na deze periode heeft hij

nog in het veteranenteam gespeeld

met onder andere onze oud kee-

perstrainer Geert Wassink. Uitein-

delijk heeft Hans 15 jaar bij de

club aan de Beukenlaan gespeeld. 

Een terugkeer naar zijn

oude liefde V.D.Z. kon

niet uitblijven en

kwam in een

stroomversnelling

toen de rood zwar-

ten starten met

een zaterdagaf-

deling. Vanaf

1994 is hij terug-

gekeerd op het

oude nest  en heeft

vanaf dat moment

deel uitgemaakt

van het zaterdagte-

am .

Eerst een jaar of tien als opko-

mende rechtsback, dartele rechts-

buiten en zwevende keeper. Het

rode VDZ-shirt voorzien van alle

spelersnamen dat hij bij zijn

afscheidswedstrijd kreeg hangt op

een prominente plaats in zijn

woning. Hans is ook in die tijd spe-

ler-leider geweest toen Hemmie

Joosten ermee stopte. Tegenwoor-

dig is hij betrokken bij het zater-

dagteam (nu 8ste, ook al 7de en

10de geweest) als clubscheidsrech-

ter, hij piekert er niet over om voor

de K.N.V.B. te gaan fluiten,  en

niet te vergeten is de maandag-

avond waar Hans nog trouw iedere

keer meetraint en zodoende pro-

beert zijn conditie op een goed peil

te houden.

Komend jaar viert hij zijn 25 jarig

jubileum als lid van onze vereni-

ging. In zijn eerste periode bij

V.D.Z. was Hans buiten zeer fana-

tiek voetballer ook nog leider van

een jeugdelftal. In die tijd

bestond zijn leven uit

voetbalwedstrijden,

trainingen, zaal-

voetbalwedstrij-

den en het

begeleiden

van een

jeugdteam,

kortom de

gehele week

voetbal. 

Hans’ vader
Geert Egging

In de gememoreer-

de eerste

peri-

ode van

zijn lidmaatschap

is zijn vader, Geert

Egging, ook betrokken geraakt bij

onze vereniging. De eerste jaren

was hij actief als jeugdleider,

samen met Koos van Dijk. Leuke

herinneringen zijn er voldoende,

zoals de uitjes met het A1 naar

Oostenrijk waar in een week tijd

diverse wedstrijden gespeeld wer-

den tegen andere teams uit Euro-

pa. De hele familie Egging: vader,

moeder, Hans en zelfs zijn zus

waren present in Oostenrijk. Geert

is uiteindelijk ruim 25 jaar lid

geweest van onze vereniging en

heeft in die 25 jaar veel vrijwilli-

gerswerk gedaan. Zo was hij onder

andere leider van diverse teams,

waarbij ondergetekende zich de

bespreking van het tweede team,

onder leiding van Ton Lentjes en

Geert Egging, goed kan herinne-

ren. Deze bespreking werd niet

gehouden zoals gebruikelijk in ons

clubgebouw, maar aan de Catte-

poelseweg bij de familie Egging

thuis met koffie, broodjes en een

lekker soepje. Ook verzorgde Geert

de Lottoformulieren die hij met de

bus bij de diverse sigarenwinkels in

de stad ging ophalen.

Eenieder kan Geert ook nog wel

herinneren als de man met het

schriftje, waar de loterij met het

reserve getal van de Duitse lotto in

werd bijgehouden. Hij is ook nog

gastheer bij V.D.Z. voor de

scheidsrechters die bij onze club

moesten fluiten geweest. Echter,

de belangrijkste eigenschap

van Geert was wel
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zijn eindeloze optimisme en brede

lach. Hij was altijd in voor een

geintje. Hij is ook nog lid van ver-

dienste van onze vereniging. De op

een na oudste overdekte tribune

van Nederland staat langs ons

hoofdveld en is vernoemd naar

Geert Egging, de naam hiervan is:

de Geert Egging tribune, hoe kan

het ook anders. De moeder van

Hans, Wil Egging (80) verzorgt nog

altijd de prijsuitreiking bij het

Geert Egging jeugdtoernooi aan

het einde van ieder seizoen.

Nu gaan we weer terug naar Hans.

Buiten de reeds vernoemde acti-

viteiten is hij coördinator van de

scheidsrechters voor de junioren

en seniorenteams. Dit is een lasti-

ge taak omdat er veel te weinig

clubscheidsrechters zijn bij V.D.Z.,

zodat het ieder weekend weer

puzzelen is om bij iedere wedstrijd

een man in het zwart te hebben.

Gelukkig heeft de nieuwe vrijwilli-

gersregeling al enkele nieuwe

clubscheidsrechters opgeleverd

maar een kunnen er nog best een

paar bij vindt Hans. Samen met de

welbekende Max Spaaij, organi-

seert hij tevens het jaarlijkse 

Minivoetbaltoernooi ter afsluiting

van het voetbalseizoen. Afgelopen

seizoen deed hij dit zelfs samen

met de organisatie rondom de WK

kwalificatie wedstrijd van het

Nederlandse elftal tegen Servië

Montenegro. 

Privéleven
Naast al dit voetbalgeweld is Hans

al ruim 25 jaar getrouwd met

Monique. Ze wonen in Arnhem

vlakbij V.D.Z. op de Cattepoelse-

weg. Behalve het voetbal heeft hij

ook nog andere hobby's, zoals het

gezellig uitgaan met zijn vrouw,

lekker eten en ze gaan graag en zo

veel mogelijk op vakantie. Hun

favoriete reisdoel is met name over

zee richting Engeland, waar ze

goede vrienden hebben wonen die

dus ook regelmatig bezocht wor-

den. De broodnodige zonnestralen

vinden ze het liefst in Portugal,

waar ze vooral in de ochtenden de

omgeving verkennen en beziens-

waardigheden bekijken en in de

middag vooral genieten van een

goed glas bier of een lekkere rode

wijn. 

In het dagelijkse leven vindt Hans

ook nog tijd om zo nu en dan te

werken. Hij doet dit vanaf 1975 bij

de toenmalige NMB bank, thans

ING bank, in diverse functies. Op

het moment dat Hans bij de ING

bank werkt, doceert zijn vrouw

geschiedenis. Vanuit haar vakge-

bied heeft ze een bijdrage geleverd

aan het jubileumboek 75 jaar

V.D.Z. in de vorm van een stuk

geschiedenis van Arnhem en een

stuk wereldgeschiedenis. 

Waarom bij VDZ?
De reden waardom Hans, en eigen-

lijk de hele familie, in 1967 lid is

geworden van V.D.Z. is eigenlijk

een toevallige reden. Hij woonde in

de binnenstad boven de bakkers-

zaak van zijn ouders dicht bij de

familie Meijer waardoor de keuze al

snel gemaakt was. Een keuze waar

hij nog geen seconde spijt van

heeft gehad omdat V.D.Z. een

sportieve,  gezellige, nette en

gemoedelijke vereniging is. Dat de

afstand tussen sportpark 't Crane-

velt en zijn huidige woonhuis mak-

kelijk met de benenwagen te vol-

brengen is, wordt als een prettige

edoch niet onbelangrijke bijkoms-

tigheid gezien. 

Jan Tenback

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Ellen v.d. Bos 61 punten

2. Karin v.d.Leij 65 punten

3. José van Omme 92 punten

Klaverjassen
1. Wil van Daalen 6051 punten

2. Trudy Brinkhoff 5309 punten

3. Joh. Singendonk 4777 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda

28 september 2006

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

Antwoorden spelregelquiz



Arnts

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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Zaterdag 30 september 2006,

11:30, het hele team is aan-

wezig, alleen misten we

helaas onze keepster Hester van-

wege een knieblessure. Daarom

wou Naomie vrijwillig Hesters plek

innemen.12:15 De wedstrijd begint

met Jorieke en Inge op de bank.

We begonnen sterk aan de wed-

strijd, felle duels en goede combi-

PAASBERG MB1-VDZ MB1

Wij hebben op zaterdag 26 augustus meegedaan
aan de Living Statues voor kinderen. Hierbij ston-
den op zaterdag een heleboel kinderen verkleed en

geschminkt helemaal stil als een beeld rondom de Eusebiuskerk in
Arnhem, en als je dan wat geld krijgt mag je even bewegen om
kramp in je armen of benen te voorkomen. Als je een kwartier hebt
stilgestaan mag je een kwartier pauze nemen. 
Het is heel erg leuk om mee te doen aan de Living Statues omdat

het weer iets heel anders is  dan voetbal. Om je hele-
maal te verkleden en te kunnen schminken krijg

je €50,- om materiaal voor je act te kunnen
kopen. 

Op de dag dat je staat als beeld kun je vanaf 9 uur terecht in de
Eusebiuskerk op het marktplein, om je te verkleden en te schmin-
ken. Om 12 uur word je dan naar je plek gebracht waar je die dag
komt te staan, en je vanaf 1 uur je act op gaat voeren. Om half 5
mag je stoppen en om kwart voor 5 is uiteindelijk de prijsuitreiking.
Meestal is de eerste prijs een reis voor 4 personen naar Euro Dis-
ney met een overnachting. Dus het is zeker de moeite waard om mee
te doen! Voor informatie en opgeven zie http://www.worldstatues.nl.

Nicol en Ilja
Meisjes B

LIVING

STATUES

naties we kregen ook veel kansen.

Na een kwartier strafte Judith een

fout van de tegenstandster af ze

kwam 1 op 1 met de keeper en

scoorde(0-1). 10 Minuten later

speelde Sophie zich vrij en kwam

in worsteling met de keeper ze

won en kon de bal net over de lijn

tikken (0-2).

Tweede helft: Nicol en Ilse begon-

nen op de bank, de scheidsrechter

was nog steeds net zo partijdig als

in de eerste helft. Na een kwartier

scoorde de tegenstanders een bui-

tenspel doelpunt waar onze verde-

diging niks aan kon doen (1-2). De

verdediging speelde een goede

wedstrijd. Toen gebeurde er een

hele poos niks en was het heel

spannend. 5 Minuten voor het

einde kwamen Ilse voor Ilja en

Nicol voor Marloes in de ploeg.

Direct daarna scoorde Judith (1-3).

En gelijk na de aftrap gingen we

weer de aanval in. Nicol had de bal

en zigzagde door wat mensen

heen, speelde Judith aan en die

scoorde (1-4) dit was ook de eind-

stand. De tegenstanders konden

niet tegen hun verlies en scholden

bij elkaar de huidvol, waardoor wij

extra blij met de overwinning

waren.

Judith en Nicol
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NIEUWS VAN DE JEUGDAFDELING
Trainers voor alle jeugd-
teams
In de vorige Volharder moesten we

helaas melding maken van een

moeilijke start bij de jeugd. Dit

werd mede veroorzaakt door het

feit dat het CIOS de toezegging

voor het leveren van minimaal 8

stagiaires als trainer voor de

jeugdteams om onduidelijke rede-

nen niet is nagekomen. Een vreem-

de zaak als je weet dat we bij VDZ

officieel als leerbedrijf zijn erkend

door hetzelfde CIOS vanwege de

goede begeleiding die de stagiaires

krijgen. Er lopen nog wel gesprek-

ken met het CIOS om dit soort

problemen in de toekomst te kun-

nen voorkomen.

Gelukkig zijn nu alle teams voor-

zien van een of meerdere trainers.

Meerdere jeugdleden en ook enke-

le ouders zijn enthousiast aan de

slag gegaan om ervoor te zorgen

dat alle jeugdleden goed kunnen

trainen. Het heeft de technische

staf heel wat moeite gekost, maar

gelukkig is dit uiteindelijk toch

gelukt. Doordat de toeloop van

jeugdleden bij de E- en F-pupillen

nog steeds doorgaat zal er op

korte termijn met nieuwe trainings-

groepen worden gestart. Maar

hiervoor moeten natuurlijk wel

eerst trainers gevonden worden.

Dus… vind je het leuk om deze

jongste groepen te trainen

schroom dan niet en meld je aan.

Het is leuk werk en je krijgt er

heel veel waardering van de kinde-

ren voor terug. Voor verdere infor-

matie over groepen en tijden kun

je terecht bij Jan Schmitz.

Begeleiding pupil van de week
Bij elke thuiswedstrijd van het eer-

ste herenteam is een pupil aanwe-

zig die is uitverkozen tot "pupil van

de week". Hij of zij wordt voorge-

steld aan het eerste elftal, is aan-

wezig bij de wedstrijdbespreking

en doet samen met de spelers de

warming-up. Je wordt voorgesteld

aan de scheidsrechter en je ver-

richt de aftrap, waarna je in de

dug-out gaat zitten bij de wissel-

spelers. Dit is altijd een leuke

gebeurtenis voor het betreffende

kind. Maar dit moet wel begeleid

worden. We zijn dan ook heel blij

dat voor dit seizoen Irene Gudden

deze taak op zich heeft willen

nemen. Ook de mooie foto's van

de pupil van de week worden door

haar gemaakt.  Dat Irene een foto-

vakopleiding volgt en inmiddels al

veel fraaie foto's van onze jeugd-

teams heeft gemaakt is te zien op

de website. 

Grote Club Actie 
Wie kent het niet, de nationale

loterij waarmee je voor je club veel

geld kunt binnenhalen. De laatste

vijf jaren op voortreffelijke wijze

georganiseerd binnen VDZ door

Ingrid Lurvink en Toos Rutten.

V.l.n.r Sven van Drumpt, Rita Wassink en Marijke Hardeman zetten hun
schouders onder de Grote Club Actie

Pupil van de Week Jesse Post
toont de westrijdbal
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Voor dit jaar dreigde het even mis

te gaan. De vrijwilligers die zich

hadden aangeboden om de organi-

satie op zich te nemen konden om

uiteenlopende redenen dit niet

waarmaken. 

Op het laatste moment werden er

gelukkig drie enthousiaste ouders

gevonden die hier hun schouders

onder wilden zetten. Zo zijn op dit

moment Sven van Drumpt, Rita

Wassink en Marijke Hardeman

druk in de weer om alles in goede

banen te leiden. Hierbij worden zij

ondersteund door Toos en Ingrid.

Een telling van de tot nu ingelever-

de intekenlijsten doet zelfs ver-

moeden dat het oude record van

1350 verkochte loten zal worden

gehaald en misschien zelfs wordt

verbroken! Een prachtig resultaat

waar we in de volgende Volharder

uitgebreid op terug zullen komen.

Teveel leiders bij de jeugd?
Dat er niet alleen getraind wordt

bij de jeugd maar er ook wedstrij-

den worden gespeeld is voor bijna

iedereen een doodnormale zaak.

Dat daarbij het team wordt bege-

leid door minstens twee  leiders

vinden wij vanuit de jeugdcommis-

sie een vereiste. Dat er vanaf de

zijlijn spontaan meerdere "leiders"

zich aandienen is een minder

goede zaak.

Probeer als

ouder niet al

te enthousiast

te reageren tij-

dens een wed-

strijd door het

roepen van

allerlei goed

bedoelde aanwijzingen

of zelfs door het maken van

opmerkingen naar of over de lei-

ding. Dit is voor de kinderen heel

verwarrend en voor de scheids-

rechter/spelleider niet erg prettig.

Heb je tijd en energie over meld je

dan aan als scheidsrechter/spellei-

der. 

VDZ-tenue komt naar je toe!
Voor sporten heb je sportkleding

nodig. En voor het spelen van

wedstrijden bij VDZ ook het juiste

VDZ-tenue. In de praktijk betekent

het dat je zelf moet zorgen voor

een broekje en kousen, omdat het

shirt waarin wordt gespeeld door

VDZ wordt verzorgd. 

Wat is nu het juiste tenue en waar

kun je dat kopen? Omdat er nogal

veel variatie is in kousen en broek-

jes is er door het bestuur gekozen

voor een bepaald type van het

merk Hummel. Voor de kousen is

dat "Unikous " en het broekje is

van het type "Eurosport". Dit tenue

is verkrijgbaar bij vele sportzaken,

maar zeker ook bij Veldman Sport

Vrienden van VDZ
Voor een donatie van € 25,- per jaar wordt je lid van de "Vrienden van

VDZ".  Een groep leden en oud-leden die VDZ een warm hart toe-

draagt.

Club van 100
Voor € 50,- per jaar kun je ook lid worden van de illustere Club van

100.  De bijdragen van de Club van 100 komen volledig ten goede aan

onze sterk groeiende jeugdafdeling, dit onder het motto "wie de jeugd

heeft, heeft de toekomst!".

Heb je interesse?  Stuur dan een email naar bestuur@vdz-arnhem.nl of
gooi een briefje met je naam, telefoonnummer of emailadres in de
ideeënbus in de kantine.

De beste stuurlui staan aan wal



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 

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
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in Velp, Snelders Sport in Elst en

OLB aan de Steenstraat. Deze

bedrijven sponsoren op de een of

andere manier VDZ.

Om het iedereen nog makkelijker

te maken komt Veldman Sport op

zaterdag 18 november naar VDZ.

Van 9 tot 12 uur zal op veld 7C 

(de oefenhoek bij het clubgebouw)

sportkleding te koop worden aan-

geboden. En dat tegen speciale

VDZ-prijzen!! Een ideale gelegen-

heid om de sportgarderobe aan te

vullen. Let op de affiches in het

clubgebouw.

Club van honderd     
Het is de laatste tijd erg stil

geweest rondom de club van hon-

derd. Te stil. Reden hiervoor was

een onderbezetting aan vrijwilligers

die zich hiermee wilden bezighou-

den. Gelukkig is hierin verandering

gekomen. Al vanaf het einde van

het vorig seizoen zijn Bas van 

Donselaar, Daan Cramer en Dick

Bos plannen aan het smeden en zij

zullen binnenkort van zich laten

horen. Daarbij worden zij onder-

steund door Marcel Kamstra, de

nieuwe penningmeester van de

jeugdcommissie. 

Shirtsponsors gezocht

Zoals bekend hoef je zelf geen

wedstrijdshirt te kopen maar wor-

den deze wedstrijdshirts verzorgd

door VDZ. Dit gebeurt veelal door

sponsoring. Op dit moment is de

situatie zo dat we  alle teams heb-

ben kunnen voorzien van wed-

strijdshirts. Maar voor meerdere

teams zijn deze shirts bijna aan

vervanging toe. Ook zal na de

winterstop het aantal pupillen-

teams dat aan de competitie deel-

neemt weer groter worden. Daar-

om zijn we op zoek naar sponsors

die voor een team de shirts willen

sponsoren. Voor meerdere teams

mag natuurlijk ook. Het zijn mooie

Hummelshirts die aan een kant

kunnen worden voorzien van een

bedrijfslogo. 

De shirts gaan minimaal drie sei-

zoenen mee en dat betekent dat je

als sponsor gedurende minimaal

drie jaar volop in de belangstelling

staat van de vele ouders die langs

de lijn staan bij alle competitie-

wedstrijden en toernooien. Afgezet

tegen deze belangstelling en het

bijbehorende fiscale voordeel bete-

kent dit dat je met shirtsponsoring

bij de VDZ-jeugd als bedrijf waar

voor je geld krijgt. Belangstellen-

den kunnen contact opnemen met

Cisca Veldkamp, algemeen jeugd-

coördinator, of met Marcel Kam-

stra, de nieuwe penningmeester

van de jeugdcommissie.

Contactouder

woensdagmiddag
De opvang van nieuwe

jeugdleden en ouders op de

woensdagmiddag is een heel

belangrijke taak. Hier wordt het

eerste contact gelegd tussen het

nieuwe jeugdlid en ouders met

VDZ. Vanaf het begin het seizoen

is Marian Snel de nieuwe contact-

ouder. Met veel enthousiasme is zij

elke woensdagmiddag in de weer

om de nieuwkomers wegwijs te

maken.

Mutaties jeugdcommissie  
Zoals aan het eind van het vorig

seizoen al werd gemeld is Dick
Bos gestopt als penningmeester

van de jeugdcommissie. Na vele

jaren goed op de centjes van de

jeugd gepast te hebben neemt hij

nu afscheid. Namens de gehele

VDZ-jeugd bedanken we Dick van

harte voor zijn inzet gedurende

negen (!) jaren in de jeugdcom-

missie. Gelukkig blijft Dick actief

voor de jeugd van VDZ want hij

gaat zich bezig houden met de

club van honderd.

Voor de ontstane vacature hebben

zich zelfs meerdere mensen

gemeld. Dat is een goed teken. We

zijn dan ook blij dat we Marcel
Kamstra, speler van het 6e team,

als nieuwe penningmeester kunnen

begroeten. Hij wordt op dit

moment door Dick ingewerkt en is

dus al volop in functie.

Ook Jan-Willem van Gent is

gestopt en wel met ingang van 

1 oktober. Hij heeft de laatste

jaren de portefeuille technische

zaken op een geweldige manier

ingevuld. Veranderende werkzaam-

heden nemen zoveel van zijn tijd

dat deze functie voor hem niet

meer haalbaar bleek. Hij gaat

gelukkig niet voor VDZ verloren;

vanaf het begin van het seizoen is

hij als leider actief van het C1-

team. Ook Jan-Willem reuze

bedankt voor je inzet en verfris-

sende ideeën. Op het moment van

schrijven van dit artikel wordt er

hard gewerkt om deze vacature

ingevuld te krijgen. Hopelijk kun-

nen in de volgende Volharder de

opvolger van Jan-Willem aan jullie

voorstellen.

?



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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DE JEUGDAFDELING ZOEKT MENSEN

JUNIORENCOORDINATOR
Taken o.a.:

- coördinatie van de begeleiding van alle

juniorenteams (A-, B- en C-junioren,

zowel jongens als meisjes) 

- ondersteuning en stimulering van de

leiders van de juniorenteams

Meer informatie bij Geert Rasing, voorzit-
ter jeugdcommissie te 026-443 76 31

Voor alle functies geldt een aanstelling voor

onbepaalde tijd en een immateriële beloning

van meer dan 300 kinderen.

Informatie over alle functies bij: 

Geert Rasing, voorzitter Jeugdcommissie, tel

026-443 76 31, email:g.j.rasing@hetnet.nl

Portefeuille TECHNISCHE ZAKEN
JeugdcommissieTaken o.a.:
- als lid van de jeugdcommissie een bijdrage

leveren aan de vaststelling van het jeugdbe-

leidsplan en toezien op de uitvoering van het

jeugdbeleid- ondersteuning van de coördinatiecommissie en

technische commissie bij de jeugd
Meer informatie bij Geert Rasing, voorzitter jeugd-

commissie te 026-443 76 31 
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SECRETARIS Jeugdcommissie
Taken oa:

-notuleren jeugdcommissie vergaderingen

-medeverzorgen (jeugd)ledenadministratie

-correspondentie bestuur en externen

verzorgen.

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

COORDINATOR JEUGDSCHEIDS-

RECHTERS

Taak:

Het inplannen van de beschikbare

scheidrechters t.b.v. competitiewedstrij-

den van de D-, E- en F-teams en even-

tuele toernooien van deze teams

Meer informatie bij 

Cisca Veldkamp tel 026-3517745

MATERIAAL BEHEERDER

Taken o.a.

-onderhoud ballen en ballenhok

-beheer ballen en doeltjes

-assistentie bij verzorgen kleding.

Meer informatie bij:

Jan Schmitz  tel 0317-316370

Ciska Veldkamp tel 026-3517745

Gezocht: coördinator pupillenscheidsrechters
Door het toenemend aantal jeugdteams is er behoefte aan veel scheidsrechters voor de wedstrijden

van de D-, E- en F-pupillen.  Dit ontlast de leider van het team die dan alle aandacht aan de kinderen

kan geven omdat hij/zij dan niet zelf hoeft te fluiten. Gelukkig heeft een flink aantal spelers uit de A-

en B- jeugd zich al aangemeld als scheidsrechter.  Ook enkele ouders hebben dit gedaan. 

Om voor alle pupillenwedstrijden de scheidsrechters goed in te plannen is er plaats voor een vrijwilli-

ger die dit gaat coördineren. Het is geen erg omvangrijke klus waarvoor je ook niet zaterdags aanwe-

zig hoeft te zijn. Neem voor verdere informatie contact op met de algemeen jeugdcoördinator Cisca

Veldkamp.

Deze en andere vacatures in het jeugdkader vind je hieronder.



Er wordt wat afgeroepen in en rond het voetbalveld… Het meeste wordt, gelukkig, weer snel vergeten!
Sommige uitspraken blijken een langer leven beschoren en worden zelfs klassiekers… Zoals van Johan
Cruijff: “Elk nadeel hep zijn voordeel.” En ook: “Je moet schieten wil je scoren.”!

Wat wordt er zoal geroepen en geschreeuwd langs onze velden?
Mocht je iets horen, van vader, leider, trainer, supporter, moe-
der of wat dan ook, waarvan jij denkt dat het past in de Vol-
harder; stuur het dan op naar de redactie onder vermelding van
je naam, wedstrijd, datum en wie die uitspraak deed! Misschien,
wellicht zit er wel een klassieker tussen, of is het gewoon leuk
en leerzaam voor ons andere leden…

Dus: luister en stuur op!!!
Als inspiratie volgen hier alvast
enkele voetbaluitspra-
ken…
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K I N D E R

VOETBALUITSPRAKEN
VAN LEIDERS, TRAINERS EN OUDERS… VAAK LANGS DE LIJN… TIJDENS

TRAINING EN WEDSTRIJDEN…

“Mijn hartelijke gelukwensen aan
Marco Kurz. Zijn vrouw is voor de
tweede keer vader geworden”
Thomas Hässler, vroegere duitse inter-
national over een collega voetballer…

“Ik wilde de bal raken, maar de bal was er niet..”
Anthony Yeboah tegen een sport verslaggever na een
gemiste kans voor open doel.

“Milan of Madrid – in hoofd-
zaak Spanje“ Patrick Kluivert in
een interview naar welke club
hij zal gaan na Ajax.

“De eerste 90 minuten zijn
altijd het zwaarste.”
alweer van een voormalige Bonds-
coach van Engeland,
deze keer van Bobby
Robson. Was o.a. ook
trainer van PSV en
Barcelona…

“Ik doe de volgende voorspelling; het kan
zus of zo aflopen“
de vroegere Bondscoach van Engeland voor
een belangrijke wedstrijd op de televisie.

Maak een tekening
met een kleine
beschrijving van
jouw allermooiste
goal en stuur die
op naar de Redac-
tie onder vermel-
ding van je naam,
datum, wedstrijd
en ook de uitslag.

Zaterdag 23 september 2006
VVO E2 - VDZ E3

Aanval over rechts. Richard krijgt
een pas van Niels, geeft een steek-
pasje naar Michiel, loopt met de bal
heel hard een stuk naar
voren, past naar mij. Ik dol
mijn tegenstander en schiet
met rechts in de lange
hoek, de keeper van VVO
duikt, maar is te laat..
Doelpunt! Gelukkig! Ik ren
naar de middellijn en juich
zo hard als ik kan! Hoeraaa-
aa!!!!

Mark
uitslag 4 - 2, helaas…......



Tot
zover, stuur
ze in!!! Wij
wachten in
spanning af…..
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Vraag:
wat is het
verschil tussen een pak
kaarten en De Graaf-
schap?
Antwoord: In een pak
kaarten zitten maar

vier boeren!

VOET-
BALMOPPEN!!!
Mocht je een leuke voetbalmop
weten… stuur hem dan op naar de
redactie van de Volharder!!! Hier
volgen er alvast een paar

.....

“Jij
denkt aan niets

anders dan aan voet-
bal!!!” snikt Marie. “Ik wed

dat je niet eens meer weet
wanneer we getrouwd zijn.”

Hij: “Natuurlijk weet ik dat
wel! Dat was op de dag

dat Engeland met 2 –
1 van Italië won!!! 

Waar-
om hebben ze in

de ArenA bij avon-
dwedstrijden het dak
altijd open?
Kunnen de fans de

sterren zien
schitteren.

P A G I N A

n
welk vak

zitten de sup-
porters van Heeren-
veen?

In het Friesvak.

Na
een voetbalwed-
strijd, loopt de voet-
baller naar de scheids
en vraagt: “Heb je
even 5 seconden? “
Scheids: “ 5 seconden

wel ja. “ De voetballer:
“Vertel me nu maar alles
wat je van voetbal

weet! “

En
nu een mop die zeer

geliefd is bij onze ooster-
buren…

“Was macht ein Oranje Fan, nach
dem Holland Weltmeister geworden
ist?
Er macht die Playstation aus und

geht schlafen…  

Zoek
de

weg
naar
VDZ

DOOLHOF



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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November
John Holtackers 1-11
Ko Snel 1-11
Rens Snel 1-11
Freddy Overbeek 2-11
Desiree van Omme 3-11
Luuk van Geffen 3-11
Niene Nijland 3-11
Marieke Hermans 4-11
Michiel Molenaars 4-11

Sjors Dreuning 4-11
Anis Sapulette 4-11
Boyan Gerretzen 4-11
Floyd Gerretzen 4-11
Arvid Ehlert 5-11
Auke Seinen 5-11
Bart van Loon 6-11
Anne Blum 6-11
Hans Schuring 7-11
Gerla Kamp 7-11
Andor Buisman 7-11
Jeroen Klerkx 7-11
Frank de Graaf 9-11
Bas Schrijner 9-11
Mathieu de Kruijf 10-11
Paul Rombout 11-11
Ton Sleutjes 11-11
Harro Gudden 11-11
Irene Gudden 11-11
Sarah Vos 11-11
Freek Pool 11-11
Natan Mulder 11-11
Sander de Bont 12-11
Jeroen Naafs 12-11
Roman Venema 12-11
Thijs Smans 12-11
Remco v.  Zutphen 13-11

Robert-Jan Damen 13-11
Taike Rouwmaat 13-11
Bram Rouwenhorst 13-11
Jurjen Wabeke 13-11
Frank Westen 14-11
Kiki Swanenburg 14-11
Yorick Buiskool 14-11
Callum Lewis 15-11
Bart Jansen 15-11
Robin de Ruiter 15-11
Marcel Broecks 16-11
Fred Wigt 16-11
Jan Tenback 16-11
Sjoerd ten Dam 16-11
Renier Blumenstein16-11
B. v. Witteloostuijn 17-11
Niels Emeis 17-11
Niels van Maanen 17-11
Erik ten Vel 18-11
Job Michel 18-11
Bert Sark 19-11
Frank Lassche 19-11

Chris Oosterink 19-11
Anouk Kiezenberg 19-11
Mark v.d. Made 19-11
Robin Drexler 20-11
B. Tiehuis 21-11
Martijn Venema 21-11
Luuk Hooymans 21-11
Pim Blok 25-11
Thijs Koevoet 25-11
David Willemsen 26-11
Rudi Borkus 27-11

Stefan Buiskool 27-11
Harm Bastiaanse 27-11
Lauke Bos 28-11
Kevin Rombout 29-11
Eef Horstink 30-11
T. Schuurkamp 30-11

December
Arno Berkhout 1-12
Abdellah Nassiri 1-12
Erik Koopman 1-12
Ronald Mos 2-12
Ale Apraricio 3-12
N. Remmerswaal 3-12
Ruben v.d. Horst 4-12
Raynor Keuben 4-12
Hugo Jansen 4-12
Joppe Klein 5-12
Irene Roelfsema 6-12
Maxime Rutten 7-12
Floris Pfeil 7-12
Michiel Kempkens 7-12

Willem Meijer 8-12
Joop Hengeveld 10-12
Henk Havekes 10-12
Thies Dekker 10-12
Hans Vermij 12-12
Inge Davelaar 12-12
Annelot Winkler 12-12
Sven van Beek 12-12
Pepijn Klop 12-12
Han van Eerten 14-12
Miko Volman 14-12

D. Bloemheuvel 14-12
Maurice Burgers 15-12
Ozan Köse 16-12
Enza Monster 17-12
Dominic Kok 17-12
Niels Bouwman 19-12
Thomas Franzen 20-12
Maarten Holtus 20-12
Alexander de Boer 21-12
Janneke Snetselaar21-12
Chelsea Aufderhey 21-12
Bram Langelaar 21-12
Nick v.d. Klok 21-12
Joost Paulissen 21-12
R. vd Oosterkamp 23-12
Joris Verheij 23-12
Ralph Decker 24-12
Patrick Balk 24-12
T. v. Witteloostuijn 24-12
Daan Hutten 24-12
Pieter v. Leeuwen 25-12
Sasja van Dijk 25-12
Thijs de Schipper 25-12
Richard Ritmeester25-12
Martin Koenen 27-12
Gunnar ten Thij 27-12
Gert-Jan Duis 28-12
Joep Remmerswaal28-12
J. v. Witteloostuijn 29-12
Lorenzo Stronati 29-12
Rob Brinkhoff 30-12
Tjerk Elzinga 30-12
Max de Blank 30-12
Peter Seinen 31-12
Jop Voorhoeve 31-12
Bas Roordink 31-12
Nienke Verkooijen 31-12

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
NOVEMBER EN DECEMBER
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Op 24 september was het

dan weer zo ver. De enige

echte Arnhemse derby,

VDZ-SML. Aangezien het voor veel

jongens van VDZ de eerste VDZ-

SML zou gaan worden, moesten ze

nog even worden geïnstrueerd

worden door de jongens die er al

wel een aantal hadden gespeeld.

Dit was ook noodzakelijk, want met

3 wedstrijden en 0 punten

moesten er vandaag punten wor-

den gepakt. Al in de warming-up

merkte je dat de meeste spelers

scherp waren en niet van plan

waren cadeautjes weg

te gaan geven. 

Al vanaf het begin

leek VDZ de sterkere

ploeg. We begonnen

feller aan de wedstrijd

en we wonnen de

meeste duels. Toch

kregen we niet echt

uitgespeelde kansen.

SML daarin tegen ook

niet. Na twee keer

voor te hebben

gestaan, scoorde SML

vlak voor rust, nadat de scheids-

rechter niet had gezien dat Robin

van de Beek een klap in zijn

gezicht kreeg. Ondanks protesten

telde de scheidsrechter het doel-

punt wel. In de rust was er nog

wat tumult rondom de trainer van

SML. De man was blijkbaar wat

zenuwachtig over zijn positie

binnen SML na de wedstrijd. 

We spraken in de rust af rustig te

blijven en vooral met de juiste

agressie door te voetballen. Na de

rust was het spel niet heel erg

goed meer en moest er vooral

gewerkt worden. Ondanks dat we

ook in de tweede helft voor kwa-

men, scoorde SML vlak voor tijd de

3-3. De teleurstelling was aan onze

zijde. Met drie punten hadden we

echt een tik uit kunnen delen aan

SML. Nu is dat niet gelukt en dat is

balen. Desondanks was het toch

een mooie derby met redelijk veel

publiek. Nu moet het volgend jaar

maar gebeuren, uit bij SML.

Tekst: Tijs Bergervoet

Foto’s: Irene Gudden

DE ENIGE ECHTE ARNHEMSE DERBY

VDZ 1 - SML 1: EEN SPANNEND GELIJKSPEL



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
N I E U W S

WANNEER KOMT MEN IN AANMERKING VOOR LID

VAN VERDIENSTE OF ERELID?
Lid van verdienste:

· langdurig lid van VDZ (méér dan 20 jaar)

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

bijzondere verdienste bij een speciaal project

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

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

re verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of

buiten de vereniging

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

· langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar)

· tenminste 3 termijnen actief als voorzitter van VDZ

De preciese procedure kunt u lezen op: www.vdz-arnhem.nl onder het 

kopje algemeen, huishoudelijk regelement, bijlage A

Op dit moment is VDZ Hogerop
bezig met het organiseren van een
sponsorbijeenkomst en het orga-
niseren van de JP Tamminga
Wintercup.

Sponsoravond
De sponsoravond zal plaatsvinden

op dinsdagvond 8 november bij

onze subsponsor Jongejan & 

Tjakkes Accountants en Belasting-

adviseurs. Dit advieskantoor heeft

de deskundigheid en professiona-

liteit van een groot accountants-

kantoor maar zij geven u als MKB

bedrijf de flexibiliteit, tarieven en

de persoonlijke aandacht van een

kleine organisatie. Het kantoor is

gevestigd aan de Mr. E.N. van Klef-

fenstraat 4 wat ligt op De Gelderse

Poort, het bedrijventerrein in Arn-

hem Zuid. Zij zullen zich die avond

presenteren maar daarnaast zal er

een wijnproeverij georganiseerd

worden. Dit gaat in samenwerking

met Frank de Graaf van Wijn Zwei-

ersdal die sinds een paar maanden

een aantal wijnen levert in ons

clubhuis. Dit is een onderdeel van

De Arnhemse Stadswijn Route

waar diverse horecagelegenheden

zich bij hebben aangesloten We

zijn nog bezig om al deze cafés en

restaurants ook uit te nodigen. Er

zijn naast ongeveer 50 horeca

gelegenheden 4 bijzondere gele-

genheden aangesloten bij deze

wijnroute en daarvan is het club-

huis van VDZ er ook een van. Voor

meer informatie over de stadswijn-

route verwijs ik u naar :

www.stadswijn.nl en www.wijn-
zweiersdal.nl. 
De avond zal vermoedelijk begin-

nen om 19.30 uur. De sponsors

worden uiteraard binnenkort uitge-

nodigd via email of per post. 

Hierbij doen wij direct een oproep

naar de sponsors die alle informa-

tie nog steeds via de post ontvan-

gen maar wel beschikken of een

internetsite of email adres. Zou u

deze gegevens aan ons willen mel-

den. Dat kan op vdzhogerop@vdz-

arnhem.nl. 

JP Tammiga Wintercup
VDZ Hogerop is erin geslaagd om

een toernooicommissie bijeen te

krijgen. Namens VDZ Hogerop

heeft Leo van der Meer een aantal

mensen bereid gevonden om voor

de komende winterperiode de

tweede editie van de JP Tamminga

Wintercup te gaan organiseren.

Marcel Broeks, Max Spaay en Hans

Egging zullen dit samen met Leo

gaan doen en de eerste contacten

met verenigingen zijn al gelegd. In

samenspraak met de technische

staf van de eerste selectie is er

weer gekozen voor dezelfde formu-

le 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 in plaats van

doordeweekse dagen. 

Wij zijn uiteraard ook weer bezig

om het een en ander af te stem-

men met onze hoofdsponsor druk-

kerij JP Tamminga die graag onze

vereniging financieel wil ondersteu-

nen om dit toernooi te kunnen

organiseren en daarvoor zullen wij

natuurlijk zorgen voor prima publi-

citeit.  

Evert van Amerongen
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Aannemersbedrijf Jager BV
Velp (026) 364 61 59

Aannemersbedrijf van Amerongen
Arnhem (026) 443 6644

Accountantskantoor Boerhof
Arnhem (026) 368 31 40

Apotheek Biermasz
Arnhem (026) 442 36 18

Arentsen Velp BV 
Installatietechniek
Velp (026) 364 00 42

Assen Assurantiën
Arnhem (026) 361 30 12

Assurantiekantoor Havekes
Arnhem (026) 445 67 35

Autobedrijf Bochane
Arnhem (026) 320 11 70

AVE Consultancy
Arnhem (026) 445 14 39

Avenance
Lijnden (020) 850 12 04

Bennis Arnhem BV
Arnhem (026) 351 07 03

Berkhout & Klein 
Dakbedekkingen BV
Arnhem (026) 442 07 36

Berkhout Arnhem BV
Arnhem (026) 442 07 36

Betonwerken Dordrecht
Dordrecht (078) 631 74 22

Bloemboetiek Alteveer
Arnhem (026) 442 4007

Bos Interieur Velp
Velp (026) 364 99 10

DENTALEX.NL
Arnhem (026) 844 61 47

Derksen Verhuizingen
Arnhem (026) 323 03 20

Drost en zonen BV
Arnhem (026) 351 36 75

Glasz Assurantiën
Arnhem (026) 442 38 51

Grit Media
Arnhem (026) 351 27 79

Haver Zonwering
Arnhem (026) 362 06 78

HEAO / HAN Arnhem
Arnhem (026) 369 11 10

Hefas Branddetectie
Duiven (026) 365 23 11

Hotel Blanc / Cafe Noir
Arnhem (026) 442 80 72

Human Inference
Arnhem (026) 355 06 55

Hypertekst & Communicatie
Arnhem (026) 443 95 38

Indora informatisering
Arnhem (026) 351 21 67

JEHAGO Meubel en 
interieurbouw
Arnhem (026) 364 15 13

Jelsma Autobedrijf
Rozendaal (026) 362 93 32

KleinTuente Installatietechniek
Velp (026) 363 56 73

Klompé & Rupp Totaal BV
Arnhem (026) 364 46 33

Kunstgalerij Albricht
Oosterbeek (026) 361 18 76

Kwekerij Overhagen
Velp (026) 362 08 84

La Coquerie Food & 
Party Service
Arnhem (026) 361 89 63

Makelaar Kuyk van Oldeniel
Arnhem (026) 442 00 00

Meijer Interim & Advies
Velp (026) 361 40 12

Multimedia Produxx
Arnhem (026) 354 46 90

Nic Nijenhuis
Enschede

Paul van Zeeland
Velp (026) 361 36 68

Roel Willemsen 
Garantiemakelaars
Arnhem (026) 327 44 55

Room Rentals
Arnhem (026) 365 34 33

SAB Adviesgroep
Arnhem (026) - 357 69 11

Sadelhoff Training en
Ontwikkeling
Arnhem (026) 333 74 44

Snelders Intersport
Elst (0481) 37 42 55

Speciaalslagerij Ben Albers
Arnhem (026) 442 55 96

Star Travel Reisburo
Arnhem (026) 442 12 22

STEP Zuid
Arnhem (026) 443 58 31

Struyk Verwo-Infra
Westervoort (026) 311 82 88

Teunissen Schoonmaakbedrijf
Arnhem (026) 445 58 31

Veldman Sport
Velp (026) 361 90 10

Verag BV
Arnhem (026) 442 07 70

Verhuisbedrijf Jacobs
Velp (026) 361 95 84

VHG Verzekeringen
Elst (0481) 363 380

V D Z H O G E R O P
SPONSORLIJST

JP Tamminga
Duiven (026) 369 63 60

DIABOLO Total ICT Solutions
Arnhem (026) 442 25 40

Jongejan & Tjakkes
Accountants en Belastingadviseurs

Arnhem   (026) 446 04 44
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Beleidsplan VDZ en Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur heeft na uitgebreid

overleg binnen de vereniging een

beleidsplan voor de komende jaren

opgesteld. Dit plan is op 7 septem-

ber jl. toegelicht op een speciale

informatieavond in ons clubhuis.

Helaas was de opkomst van leden,

kaderleden en vrijwilligers minder

dan verwacht. De aanwezigen kon-

den zich vinden in de koers die het

bestuur op aangeven van leden

heeft uitgestippeld. N.a.v. deze

informatieavond zijn in het concept

beleidsplan nog enkele kleine wijzi-

gingen aangebracht en puntjes op

de "i" gezet. De nieuwste versie

van het beleidsplan kunt u lezen

en downloaden op onze website

www.vdz-arnhem.nl. Dit beleids-

plan wordt op de Algemene Leden-

vergadering van 2 november a.s.

ter goedkeuring voorgelegd aan de

leden.  

Tweede fase nieuwe vrijwilli-
gersregeling voor alle leden!
VDZ voert met ingang van dit nieu-

we seizoen een nieuwe, verplichte

vrijwilligersregeling in voor alle

leden. Dit heeft u eerder al kunnen

lezen in de Volharder, op onze

website www.vdz-arnhem.nl, op

posters in ons clubhuis of in de

vrijwilligersbrief die de meeste

leden op 1 september jl. hebben

ontvangen. Zoals gemeld hebben

leden tot 1 oktober de tijd gehad

om zichzelf in te plannen voor bar-

diensten of zich op te geven voor

activiteiten of onderhoud en

schoonmaak. Een groot aantal

leden heeft enthousiast van deze

mogelijkheid gebruik gemaakt en

zich inmiddels al opgegeven. Leden

die op 1 oktober nog niet gerea-

geerd hebben en niet vrijgesteld

zijn van deze regeling, worden

deze maand door VDZ ingepland.

Deze leden krijgen in de loop van

de komende weken en maanden

persoonlijk bericht

wanneer men inge-

pland is en voor wat

welke werkzaamheden.

De door VDZ gemaakte

indeling kan, uitzonde-

ringen daargelaten, niet

gewijzigd worden.    

Spelerspas in gebruik
Alle teams die met de spelerspas

te maken hebben (dus van VDZ 1

tot en met VDZ D4) moeten vanaf

1 oktober 2006 bij alle KNVB wed-

strijden, thuis of uit, spelerspassen

bij zich hebben en tonen aan de

scheidsrechter. De leden die nog

geen spelerspas hebben mogen

voorlopig desondanks spelen. De

scheidsrechter vermeld dan op het

wedstrijdformulier "GP" (geen pas)

achter de namen van de spelers

zonder spelerspas. De sancties

voor ontbrekende spelerspassen is

opgeschort tot 1 januari 2007 in

verband met vertragingen bij de

KNVB bij de aanmaak en versprei-

ding van de spelerspassen.

Boeteregeling
Het komt regelmatig voor dat een

speler of elftal een geldboete van

de KNVB krijgt opgelegd. Bijvoor-

beeld na een gele of rode kaart of

na het niet verschijnen bij een

wedstrijd. Het bestuur wil iedereen

er nogmaals opwijzen dat geldboe-

tes altijd voor rekening komen van

de speler of het team zelf, zoals

ook vermeld staat in ons huishou-

delijk reglement. Speler of  team

moeten de geldboetes die men van

de KNVB

krijgt opgelegd dan

ook zelf betalen. Doet men dit niet

of niet tijdig dan treft de KNVB

normaal gesproken een sanctie,

zoals het opleggen van een speel-

verbod. Daarom het verzoek om

boetes zo snel mogelijk te betalen.  

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. VDZ zal leden

die wegens wangedrag in of rond-

om de trainingen of wedstrijden

geroyeerd worden, op de zwarte

lijst plaatsen.  

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

VAN DE BESTUURSTAFEL
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AGENDA

24 oktober 2006

12 december 2006

09 januari 2007 

06 februari 2007

06 maart 2007

03 april 2007

08 mei 2007

05 Juni 2007

Bron: website VDZ  

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

3 juni 2006 Minitoernooi

Bestuursvergaderingen

23 oktober 2006

06 november 2006

04 december 2006

29 januari 2007

05 maart 2007

02 april 2007

07 mei 2007

04 juni 2007

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

EERSTE JOIN THE CLUB! 
INLOOPAVOND GEZELLIG DRUK
De eerste inloopavond op vrijdag

29 september werd druk bezocht.

Veel leden, kaderleden en vrijwilli-

gers kwamen een kijkje nemen.

Onder het genot van een drankje

en hapje werd er druk bijgepraat

en kennisgemaakt. En dat alles

onder muzikale begeleiding van DJ

Nick, speler van het A1. 

De volgende inloopavond is vrijdag

27 oktober en u bent allemaal van

harte welkom.      

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



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

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

oo Gratis A.P.K. bij grote beurt
oo Onderhoud en reparatie van alle  merken auto’s
oo Laswerk
oo Grote- en kleine beurten
oo Verkoop gebruikte auto’s

Eduard van Beinumlaan 2,   6815 GD  Arnhem        026-4425103

ERKEND

A.P.K. 
KEURINGSSTATION

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 17.30 uur



 

 

 



 

 

 



o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management




