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VAN DE VICE-VOORZITTER
Openingswoord voorzitter
Algemene Ledenvergadering
van 2 nov. 2006  
In de Algemene Ledenvergadering

legt het bestuur verantwoording af

voor het in het afgelopen verenigings-

jaar 2005/06 gevoerde beleid,

uiteraard gerelateerd aan de ge-

presenteerde plannen. Deze Leden-

vergadering mag ondergetekende

voorzitten als interimvoorzitter,

omdat de voorzitter, John Holthac-

kers, om persoonlijke redenen zijn

functie onlangs heeft neergelegd

en ik vanaf dat moment, in overleg

met de overige bestuursleden, als

interim voorzitter voor het lopende

verenigingsjaar 2006/07 optreedt.

Agenda
Naast de gebruikelijke (statutaire)

agendapunten als verslag penning-

meester (jaarrekening en begroting

voorliggend verenigingsjaar), kas-

commissie, jaarverslagen van

diverse afdelingen, staan bestuurs-

verkiezingen en het beleidsplan

2006/10 als thema op de agenda.

Het beleidsplan, tot stand gekomen

na uitgebreid overleg binnen en

buiten de vereniging, beschrijft de

doelstellingen die VDZ de komende

jaren wil realiseren. 

Ik zal mij in dit openingswoord

beperken tot de hoofdpunten uit

het Jaarverslag van het bestuur (u

heeft immers al kennis kunnen

nemen van het jaarverslag bestuur

en van de overige afdelingen). Ik

ben zo vrij ten aanzien van

bestuursverantwoording naar

genoemd  jaarverslag te verwijzen. 

In sportief opzicht hebben wij

helaas met ons eerste team een

veer moeten laten en degradeer-

den wij naar de 3de klasse. Voor

het thans lopende seizoen worden

alle zeilen bijgezet om ons in deze

klasse te handhaven. Met een ver-

jongd team en een nieuwe trainer

(Mark Geutjes) wordt dit een hele

opgave, maar met positieve steun

van ons allen heeft het bestuur

daar alle vertrouwen in. Gelukkig

kunnen wij ons prijzen met een

groei binnen de senioren teams,

dit in tegenstelling tot de landelijke

trend waar duidelijk sprake is van

terugloop bij senioren voetbal. Dit

seizoen zijn wij gestart met 10

senioren, 3 dames teams, 2 meis-

jes teams, 6 juniorenteams (a t/m

c) en 20 pupillenteams (d t/m f).

Met name binnen de jeugdafdeling

is sprake van een forse groei. En

wie de jeugd heeft…

Vrijwilligers
Dankzij de inzet van vele kaderle-

den en betrokkenheid van leden en

ouders die vrijwilligerswerk verrich-

ten, kan deze groei op verantwoor-

de wijze worden opgevangen. Met

de reeds in de vorige ledenverga-

dering aangekondigde nieuwe vrij-

willigersregeling wordt een nog

grotere betrokkenheid beoogd om

de ledengroei ook in kwalita-

tief opzicht te realiseren en

het verenigingsgevoel te

versterken.

In het achterliggende jaar

hebben wij op diverse fron-

ten stappen ondernomen om

de organisatie aan te

passen aan de

groeiende

omvang van

onze vere-

niging

teneinde

slag-

vaardig

te kun-

nen reageren op omgevingsveran-

deringen. De zgn Clusterstructuur

heeft duidelijkheid gebracht en na

enkele aanloopproblemen de com-

municatie binnen VDZ verbeterd.

Dat een organisatie aan verande-

ring onderhevig is, realiseert het

bestuur zich terdege. Zo moeten

nu al, door andere taakverdeling

binnen bestuur en op verzoek van

de jeugdcommissie, de in het

beleidsplan aangegeven clusters

worden aangepast aan de huidige

situatie en wordt voorzien in een

aparte cluster Jeugd binnen het

bestuur. Voorts heeft het bestuur

het voornemen tot het benoemen

van een vertrouwenspersoon, tot

wie elk lid zich kan wenden voor

vertrouwelijke aangelegenheden.

Voor diverse commissies en 

functies zijn de taken, verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden vast-

gelegd. Vanzelfsprekend heeft het

Bestuur alle aandacht voor het feit

dat wij met vele vrijwilligers werken

en dat 'verbetering van de organi-

satie' niet betekent dat 'zakelijk-

heid' de doorslag moet

gaan geven en dat

daarmede afbreuk zou

worden gedaan aan

ons traditionele ver-

enigingskarakter. Wij

moeten ons allen wel

goed realiseren dat

met een forse toe-

name van

ledental

de



Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Fax : 026 - 445 11 84 
E-mail : info@desmidse-metaal.nl
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl

We zijn aangesloten
bij de 

Het familiebedrijf VOF De Smidse 
is gespecialiseerd in:

o plaatwerk
o reparatie
o constructiewerk

SYNONIEM
VOOR METAAL
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VAN DE REDACTIE

De donkere wintertijd is in

gegaan en de blaadjes val-

len van de bomen. Sinter-

klaas is weer vertrokken naar het

warme Spanje en bij eenieder zal

de kerstboom een prominente

plaats in de huiskamer hebben

opgeëist. Het voetbalseizoen is

alweer in volle gang met hoog-

tepunten maar zeker ook diep-

tepunten. Natuurlijk hebben wij

allemaal gehoord van het ver-

trek van John Holtackers als

voorzitter van VDZ, de ongere-

geldheden tijdens de derby met

de Arnhemse Boys en de matige

resultaten van het eerste elftal.

Uiteraard gaan we er vanuit dat

Mark Geutjes en zijn mannen

het tij nog kunnen keren en een

langer verblijf in de derde klasse

kunnen waarborgen. Gelukkig gaan

de meeste elftallen als een trein en

is de nieuwe vrijwilligersregeling

van start gegaan. 

De redactie heeft ook goed nieuws

te vertellen, we hebben een forse

uitbreiding gehad en dat werpt zijn

vruchten af. Vergaderingen zijn wat

moeilijker te plannen en groter

geworden, en gelukkig krijgen we

nog steeds veel kopij binnen van

enthousiaste mensen. In deze edi-

tie van de Volharder hebben we

naast onze vaste rubrieken als een

bijdrage van de voorzitter, de kin-

derpagina, de column, de spelre-

gelquiz en pupil van de week weer

een interview gehouden. Dit keer

hebben wij Ruud en Jeanette van

der Zande geïnterviewd. Zij zijn

een vaak gezien stel bij VDZ en

doen veel voor de club. Vandaar

dat we het hoog tijd vonden voor

een mooi interview met hen. Ver-

der zijn we genoodzaakt de grote

Volharder- enquête een nummer

uit te stellen. De reden hiervoor is

dat de gehele voorbereiding nog

niet gereed is. Wij hebben de

enquête samengesteld in de

hoop met de verzamelde ant-

woorden, de kwaliteit van ons

clubblad verder te verbeteren

en eventueel aan te vullen.

Deze enquête kunt u in het vol-

gende nummer vinden en invul-

len. Heeft u nog tips en op- of

aanmerkingen, dan lezen wij dat

graag terug in het ingevulde vra-

genblad. Mocht u eerder tips en

of opmerkingen hebben aan-

gaande de Volharder vernemen

we dit ook graag. 

Bij de jeugd zijn er volop verande-

ringen te zien. Er is een nieuwe

penningmeester aangesteld, Marcel

Kamstra. Dit betekent natuurlijk

dat er een afscheid is genomen

van de oude penningmeester, Dick

Bos. Hierover kunt u meer lezen in

een artikel verderop in de Volhar-

der. Er is nog meer nieuws te mel-

organisatie daar op moet zijn afge-

stemd.

Veel werk moet worden verricht

om steeds maar weer elk weekend

de wedstrijden goed te laten ver-

lopen. Ook de opvang rond de trai-

ningen vergt nu eenmaal een

strakke organisatie. Gelukkig

begrijpen wij allemaal dat de

afspraken die gemaakt worden,

daar ook een verantwoordelijkheid

wordt gevoeld om die afspraak na

te komen. Het is dan ook verheu-

gend te kunnen vaststellen dat de

ingeslagen weg met de nieuwe

vrijwilligersregeling door het

merendeel van onze leden als posi-

tief wordt ervaren. Niet alleen is de

barcommissie aanzienlijk versterkt,

maar ook de onderhoud- en

schoonmaakploeg en de activitei-

tencommissie kunnen rekenen op

ondersteuning van overige leden.

Wij stellen ons als doel om het

vrijwilligerswerk voor allen leuk te

maken. Vele handen maken immers

licht werk…

Voor al het werk dat is verricht in

het achterliggende jaar is een

woord van dank zeker op zijn

plaats. Het Bestuur dankt alle

kaderleden, commissies en de vele

vrijwilligers voor hun inzet. 

Ik wens u een goede vergadering

toe en open als interimvoorzitter

hiermede de Algemene Ledenver-

gadering van 2 november 2006. 

Willem Meijer

(interim) voorzitter



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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C
O

L
U

M
N EENHEIDSWORST

"Slager een pond verse worst, een stukje leverworst en

een ons boterhamworst". "Kan niet", zegt de slager.

"Kan niet?", herhaal ik. "Nee, vandaag maar één soort

worst. Het varken wou niet meewerken". 

Natuurlijk zal dit niet gebeuren als ik boodschappen ga

halen. Ondanks dat alle varkens er hetzelfde uitzien 

- een kop en vier poten - maakt de slager er verschil-

lende soorten vleeswaren van. Dit siert de slager. 

Ik dwaal in gedachten af.  Ik zie trainers. Trainers zijn

van een ander kaliber. Zij hebben elf tot zestien spelers

ter beschikking voor het vormen van een elftal. Allen

met een ander uiterlijk en een ander karakter (eigen-

schappen). Ieder mens is verschillend. Toch zie je

steeds meer eenheidsworsten in een elftal. Hoe komt

dit? Komt waarschijnlijk door de oefenstof denk ik.

Spelers mogen géén fouten meer maken. Spelen daar-

om altijd op zeker en nemen géén initiatief. 

Of kunnen ze -volgens de voetballers zelf- géén fouten

maken, omdat ze op de training tien keer de bal hoog-

houden, hem achter het standbeen wegspelen en even-

veel panna’s doen? Ik weet het antwoord niet. 

Misschien ligt het aan de basistechniek. Een bal spelen

met binnenkant voet op de training? Je staat voor paal!

Nee, buitenkantje rechts met afdraaiend effect. Dan tel

je mee! 

De basistechniek en inzicht zijn tijdens de wedstrijd bij

het merendeel van de voetballers onvoldoende. Om

maar te zwijgen van de functionele uitvoerende 

techniek (FUT). Aldus een erkend voetbalanalyticus uit

Barcelona/Amsterdam. Ik kan me wel vinden in zijn uit-

spraak. 

Nee dan varkens.  Het zijn slimme dieren, houden het

leven (spel) simpel, doen waar ze goed in zijn (leveren

géén eenheidsworst ) en beheersen de FUT  (rollen in

de modder). Het gezegde 'we zullen dat varkentje 

(de tegenstander) wel wassen' kan voorlopig beter niet

worden uitgesproken. 

Bovendien ………. 

"Nog iets anders?" Ik hoor de stem van de slager en

wordt losgerukt uit mijn gedachten. "Ja graag, als het

maar géén worst is!" 

"NotaBene"

den vanuit de jeugd-afdeling. Er is

een nieuwe jeugdwedstrijdsecreta-

ris, Ben Penninks. Ook met hem is

een interview gehouden wat ver-

derop in de Volharder staat te lezen.

In dit nummer is tevens een ver-

slag van de onlangs gehouden

Algemene Leden vergadering te

vinden. Door dit verslag in de Vol-

harder op te nemen, blijven hier-

door de mensen die deze vergade-

ring niet hebben bijgewoond, toch

op de hoogte van de ontwikkelin-

gen en besproken onderwerpen. 

Het nieuws vanuit VDZ Hogerop

mag in dit nummer natuurlijk niet

ontbreken,er is weer een geslaag-

de sponsoravond geweest en dat

kunt u  zoals gewoonlijk ook elders

vinden in het blad. Ook is er  een

uitgebreid verslag van het bezoek

van Sinterklaas aan de VDZ jeugd.

Het jaarlijkse slaapmutsen toernooi

was ook weer een daverend succes

waarvan u elders in dit nummer

een impressie kunt vinden.

In de eerste alinea hadden we het

er al even over, de feestdagen zit-

ten eraan te komen. We willen

graag aandacht vragen voor de

feestavond van VDZ op zaterdag

16 december. Het is een leuk

moment om elkaar nog even te

zien voordat alle festiviteiten

beginnen en het jaar 2006 wordt

afgesloten. 2007 begint voor VDZ

met de traditionele Nieuwjaarswed-

strijd gevolgd door de nieuwjaars-

receptie vanaf 16.00 uur. Hierover

en nog veel meer VDZ nieuws kunt

u lezen in deze Volharder.

Wij wensen u wederom veel lees-

plezier toen en alvast prettige

feestdagen en een gelukkig Nieuw-

jaar!

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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De ALV 2006 was de eerste

jaarvergadering na het 

aantreden van het nieuwe

bestuur in een volledig nieuwe

organisatievorm. Door de vele wij-

zigingen in zowel de bezetting van

bestuur, commissies en procedures

was te verwachten dat veel VDZ-

ers present zouden zijn. Tenslotte

is de afgelopen maanden de nieu-

we vrijwilligersregeling onderwerp

geweest van veel gesprekken aan

de bar en langs het veld. Toch was

de opkomst niet anders dan vorige

jaren d.w.z. ongeveer 50 personen

die acte de presence gaven.

De vergadering werd voorgezeten

door vice-voorzitter Willem Meijer

omdat – vooruitlopend op het punt

Bestuursverkiezing – voorzitter

John Holtackers meegedeeld had

te gaan aftreden.

Met voortvarendheid werden de

meeste agendapunten (verslagen

bestuur en commissies, financiën,

kascommissie, etc.) vóór de pauze

afgewerkt. Dit kwam door de gede-

gen voorbereiding en toelichtingen

door het bestuur, alsmede de posi-

tieve sfeer bij alle aanwezigen

(geen gezeur over kleinigheden!).

Jubilarissen
Het agendapunt “jubilarissen” kost-

te deze keer wat meer tijd. Er

waren liefst 6 personen te huldigen

en wel: Wim Daniels (60 jaar lid),

Ben Balk (50 jaar), Gerard Berhout

(40 jaar), Wim Polman (40 jaar),

Nico Valen (40 jaar) en Hans 

Schuring (25 jaar). Zij kregen van

Willem Meijer allen de bijbehoren-

de onderscheiding opgespeld en

ontvingen een welgemeend

applaus van de aanwezigen. Zowel

Wim Polman als Wim Daniels hiel-

den voor de aanwezige leden een

gloedvol betoog met als boodschap:

VDZ is al die jaren een bijzonder

fijne vereniging met een hoge

moraal geweest en zal dat zeker

(moeten) blijven.

Vervolgens bracht het bestuur

voordrachten in stemming voor het

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG

2 NOVEMBER 2006 – EEN PRIMA SFEER

De jubilarissen staan breed lachend voor de lens: vlnr Wim Daniels, Wim
Polman (voor), Hans Schuring (achter), Gerard Berkhout, Nico Valen en
Ben Balk

Het nieuwe bestuur met vlnr 
Geert van Gessel, Steef Brinkhoff, Inge Schmeink (notuliste), Sjors van Leeuwen, Willem Meijer en Bert Kok
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benoemen van drie leden tot Lid

van Verdienste en één tot Erelid.

Met algemene instemming werd

besloten om Roel van der Leij

(helaas afwezig wegens ziekte, wij

wensen hem een snel herstel),

Henny Singendonk en Johan Sin-

gendonk te benoemen tot Lid van

Verdienste. Eenieder was er van

overtuigd dat zij deze eretitel ruim-

schoots hebben verdiend voor al

hun vrijwilligerswerk. Ook hierbij

nogmaals onze hartelijke geluk-

wensen.

Het voorstel om (aftredend)

penningmeester Ad van den

Bos te benoemen tot Erelid

kreeg eveneens de spontane

instemming van de vergade-

ring. Na 30 jaar penning-

meesterschap een uitermate

verdiende hulde. Zowel de

Leden van Verdienste als het

Erelid zullen de versierselen

behorend bij hun eretitels

ontvangen op de Nieuwjaars-

receptie in januari 2007.

Bestuurswisselingen
Aftredende bestuursleden

John Holtackers en Ad van

den Bos werden door Steef Brink-

hoff op de hem bekende wijze

bedankt voor de samenwerking. De

daarvoor benodigde tijd was afge-

stemd op hun jaren in het bestuur

– aldus de kwinkslag van Steef.

Daardoor was hij met John in twee

minuten klaar en kon hij Ad op

ludieke wijze meedelen dat hij hem

erg zou missen in verband met zijn

altijd kritische vragen over al of

niet noodzakelijke uitgaven. Zowel

de aangesprokenen als de andere

aanwezigen konden de toespraak

wel waarderen, te oordelen naar

de reacties.

Met algemene stemmen ging de

vergadering akkoord met het voor-

stel om Bert Kok te benoemen tot

penningmeester en Geert van Ges-

sel tot bestuurslid externe contac-

ten. Daarmee is het bestuur bijna

compleet; de komende tijd zal men

op zoek moeten naar een voorzit-

ter (of blijft Willem gewoon zijn

dingen doen?).

Een korte pauze was nodig om

iedereen de gelegenheid te geven

de jubilarissen en nieuwe bestuur-

sleden te feliciteren en een drankje

(van de penningmeester) te nuttigen.

Het beleidsplan
Daarna kwam het beleidsplan aan

de orde, maar niet nadat Sjors van

Leeuwen een uitvoerige toelichting

gaf over de totstandkoming van de

nieuwe vrijwilligers regeling en de

daarbij optredende valkuilen en

creatieve oplossingen. E.e.a. was

goed cijfermatig onderbouwd en

daaruit bleek dat men nog ruim

140 (van 350) leden moet benade-

ren die geen gehoor hebben gege-

ven aan de oproep om zelf voor

een activiteit in te schrijven. Een

hele klus! De aanwezigen konden

begrip opbrengen voor de noodza-

kelijke maatregelen van het bestuur. 

Het beleidsplan kon, mede doordat

dit in vorige vergaderingen uitvoe-

rig is toegelicht en becommentari-

eerd, vrij snel worden afgehandeld.

De vragen uit de vergadering wer-

den door het bestuur adequaat

beantwoord. Daarna werd het

beleidsplan 2006-2010 unaniem

door de ledenvergadering aange-

nomen.

Financieel
Een altijd weer belangrijk item is

de vaststelling van de contributie,

het laatste agendapunt voor de

rondvraag. Allereerst werd de

begroting 2006-2007 toegelicht

door Bert Kok. Zijn aanpak

ging uit van het resultaat uit

exploitatie van de clubaccom-

modatie naar begrote uitgaven

om tenslotte uit te komen bij

de begrote baten. Daarin wor-

den 3 grote groepen onder-

scheiden t.w. kantine inkom-

sten, sponsorbijdragen en ten-

slotte contributie inkomsten.

De berekeningen van de pen-

ningmeester wijzen uit dat de

kosten (per lid) blijven stijgen

en grotendeels moet worden

betaald uit de ontvangen con-

tributies. Een stijging van de

leden bijdragen in de komende

jaren van 4-6% is het uitgangspunt

voor de meerjarenbegroting. Welis-

waar een behoorlijke zware ver-

plichting voor de leden, maar

gezien de achterliggende motive-

ring alleszins gerechtvaardigd. De

vergadering had daarover dan ook

weinig te melden.

Nadat de rondvraag kort en bondig

was afgehandeld, sloot de vice-

voorzitter de vergadering met

dankzegging aan de aanwezige

leden voor hun positieve inbreng.

Hij wenste allen een gezellige

derde helft. (hetgeen zeer zeker is

gelukt !)

Henk Matser

Jubilaris Wim Daniels - 60 jaar lid - wordt 
gedecoreerd door Willem Meijer
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VDZ F1 OP DE TOPPEN VAN HUN TENEN!!!

Boven v.l.n.r.: Bart Donders (leider), Thom Middelaar, Tom Frequin,
Freek Jansen, Rene van der Meer (leider). Onder v.l.n.r.: Jorian Hut-
ten, Mink Bugter, Lex Overbeek, Huub Valen,
Marijn van der Meer Liggend: Tim Donders 

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Coby Jansen  39 punten

2. Jeanette v.d.Zande  43 punten

3. Karin Kalthoff  60 punten

Klaverjassen
1. Rob Heusinkveld  5244 punten

2. Eep Landman 5149 punten

3. Wil van Daalen  5091 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda

23 november 2006

nieuwe
voetbal-
truukjes wor-
den ook in de
wedstrijd uit-
geprobeerd.
Samen
met
Rene is
er uitein-
delijk de
kerstboomopstelling uit gekomen
wat goed werkt.

Ouders en supporters vermaak-
ten zich goed op de zaterdag-
morgen en de koffie wordt altijd
op tijd rondgebracht rondom het
veld. We verheugen ons nu alweer
op de tweede seizoenshelft, want
de F1 gaat er weer met veel
voetbal plezier tegenaan in
2007!!!

Begeleiders F1
Rene van der Meer en Bart Donders

over iedereen heen schoot in de
goal van de omhoogkijkende kee-
per. Veel highlights dus.

Vooral Guus (soms samen met
Bart) en Sjef doen er vanalles
aan om het team veel trainings-
plezier te geven en de laatste

De F1 bestaat bijna uit een
geheel nieuw team, met
veel  nieuwe fanatieke

VDZ beloftes, die in de hoofd-
klasse op de toppen van hun
tenen moesten voetballen. In de
eerste (te) zware seizoenshelft
is het team  langzaam gegroeid
tot een hecht team. We begon-
nen met dikke verliezen maar
langzaam werden de verliezen
iets kleiner en de F1 sleepte
zowaar een gelijkspel naar
binnen.
Fysiek komen we soms nog te
kort.  We zaten ook hoog inge-
deeld maar de jongens bleven
fanatiek tot het laatste fluitsig-
naal en scoren deden we in elke
wedstrijd wel.

Er zijn echte mooie doelpunten
gemaakt door o.a. veel door
Marijn (de Robben van de F1) of
door Mink met zijn fraaie kopgo-
al, Tim en Huub die prachtige
vrije trappen in de kruising lieten
belanden, aantal spetterende solo
doelpunten van Tom en Thom, de
kapdraai goals van Jorian en Lex
en een van de mooiste die van
Freek die van eigen helft de bal
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P U P I L V A N D E W E E K
Jaap Le Poole

Ik ben 8 jaar oud en speel in VDZ F4 als
keeper/verdediger/spits. Ik was pupil van de

week bij de wedstrijd: VDZ - Overasseltse Boys, op
zondag 29 oktober 2006, de uitslag was 2 - 5.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Tweeëneenhalf jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn buurman Joost was een

vriend en ik vind voetbal leuk
Op welke positie speel je het liefst? Spits, mid of  keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?

Bas, Milan, Arwin, Ellie en Lucas, we zijn snel en hebben con-
centratie met de bal. Mick Loos want hij kan veel trucs.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ronaldinho, hij
schiet hard en kan veel trucs
Wat is je favoriete club? Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby's? Voetballen, TV, Playstation, computer
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Toen ik moest keepen heb ik ongeveer 20 ballen tegengehouden. En

het slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?

We hebben 13-1 een keer gewonnen en en toen ik veel
panna's maakte.

Wat wil je verder nog vertellen over
jezelf? Ik heb een hond

(Figo) en een kat
(Saartje)

Lorenzo Stronati
Ik ben 10 jaar oud en speel in VDZ D3 als

middenvelder. Ik was pupil van de week bij de
wedstrijd: VDZ - SCP, op zondag 8 oktober 2006, de

uitslag was 0 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Twee jaar
Waarom koos je voor VDZ? Veel vriendjes voetbalden bij

VDZ, dus ik wou ook bij VDZ
Op welke positie speel je het liefst? Mid-mid
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Weet ik niet
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Cannavaro, goede verdedi-
ger want langs hem kom je nooit
Wat is je favoriete club? Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby's? Computeren
Wat wil je later worden? Profvoetballer

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Toen ik scoorde in de wedstrijd VVO D4.  En het

slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tijdens de wedstrijd DVOV maakt ik een panna.
Wat wil je verder nog vertellen over
VDZ of over jezelf? VDZ is een toffe
club omdat ik het een leuke club

vind.
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Q u i z
Vraag 1
Mag een speler door twee tegenstanders gelijktijdig worden aangevallen?

a. neen, de scheidsrechter moet een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij.

b. neen, de scheidsrechter moet een directe vrije schop toekennen aan de tegenpartij.

c. dit mag wel, maar het moet correct gebeuren, dus in strijd om de bal en schouder tegen schouder.

d. ja, dit mag wel, omdat afhouden in strijd om de bal is toegestaan, mits dit geschiedt door één speler

tegelijk.

Vraag 2
In een correct duel tussen een aanvaller en de doelman belanden beiden in de netruimte van het doel achter

de doel-lijn, terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de buurt van

de spelsituatie. De aanvaller, die snel reageert wordt in de netruimte door de doelman vastgepakt, waardoor

de doelverdediger toch eerder bij de bal kan komen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a. hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten hervatten met

een indirecte vrije schop.

b. hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en

hervat met een scheidsrechtersbal.

c. hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten

hervatten met een strafschop.

d. hij zal de doelverdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en

laten hervatten met een strafschop. 

Vraag 3
Een tweede elftal in het amateurvoetbal wil een competitiewedstrijd op het kunstgrasveld van de vereniging

spelen. Is dit toegestaan?

a. Dit is toegestaan, mits voor dit speelveld een door de bond afgegeven certificaat is of wordt afgegeven.

b. Dit is in het gehele amateurvoetbal niet toegestaan.

c. Dit is toegestaan als de tegenpartij hiertegen geen bezwaar heeft.

d. Dit is toegestaan als men de tegenpartij van te voren inlicht.

Vraag 4
De rust tussen eerste en tweede helft van een wedstrijd is 15 minuten. Wanneer gaan die 15 minuten in?

a. Zodra de scheidsrechter voor de rust heeft afgefloten

b. Zodra de scheidsrechter aan het einde van de 1ste helft de verloren gegane tijd heeft laten uitspelen.

c. Dat bepaalt de scheidsrechter

d. Zodra de spelers het kleedlokaal betreden

Vraag 5 
Een doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller die de ontwijkende

bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller zal bestraft moeten worden wegens:

a. Onbehoorlijk gedrag.

b. Gevaarlijk spel.

c. Ongeoorloofde obstructie.

d. Gevaarlijk aanvallen

KEN JIJ DE REGELS VAN JOUW SPORT?
O
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met dank aan scheidsrechters-

vereniging Kring 's-Hertogenbosch



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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De competitie is halverwege
en een eerste tussenba-
lans kan opgemaakt wor-

den. Met nog de inhaalwedstrijd
tegen koploper Eldenia voor de
boeg kunnen we als technische
staf concluderen dat we met een
8e plaats te  laag staan. Wij heb-
ben tot nu toe 3 wedstrijden
gewonnen 4 wedstrijden gelijk
gespeeld en 3 verloren. Gezien de
wedstrijden die we gespeeld heb-
ben hadden de resultaten beter
moeten zijn.

In de wedstrijden die we verlo-
ren of gelijk speelden waren we
minimaal gelijkwaardig en vaak
beter, we hadden echter één
probleem dat wij de kansen die
we kregen niet afmaakten.
Daarnaast moesten
we al snel
Mischa
(een

VDZ D1, HALVERWEGE DE COMPETITIE

zeer betrouwbare
verdediger)

mis-

sen met een gebroken bovenbeen.
Voorlopig zit Mischa nog in het
gips en zal het nog wel even
duren voordat hij weer kan voet-
ballen. 

De westrijden die we verloren
waren  met 1 doelpunt ver-

schil. We zijn naar Elde-
nia de minst gepas-

seerde ploeg, het
probleem is dan ook
duidelijk dat we te
weinig scoren. Als
we ervoor zor-
gen dat we de
tweede helft
van de competi-
tie beter met
de kansen
omgaan dan
moeten we nog
zeker een

inhaalrace kunnen
maken en op de

plaatsen 3,4 of 5
kunnen eindigen. Dit

is dan ook de doelstel-
ling voor de rest van de

competitie. 

Albert van Daalen

CONSUMPTIEMUNTEN

VOOR KADERLEDEN

Vanaf 1 januari 2007 kunnen kaderleden, commissieleden, leiders, trainers,

verzorgers, enz., aan onze bar alleen nog maar betalen met óf consumptie-

munten óf contant geld. De rode munten zijn bedoeld voor koffie of

thee, de oranje voor drank.

Ieder kaderlid heeft recht op een kopje koffie, thee of een drankje

als hij actief is voor VDZ. Tot nu toe werd dit geturfd maar dat is

lastig doordat er steeds meer nieuwe gezichten voor en achter de bar

verschijnen. Daarnaast vertegenwoordigt dit gratis gebruik

inmiddels een waarde van meer dan 10.000 euro per jaar. Met

deze regeling maken we het de barmedewerkers gemakkelijker en

houden we de clubuitgaven inzichtelijk en beheersbaar.

De komende weken delen een aantal "coördinatoren" de mun-

ten uit. Bij hen kan je ook terecht voor vragen. De lijst met

coördinatoren hangt in het clubhuis.

De regeling is te downloaden van de VDZ website.

Bert Kok    

Penningmeester

Het D1 elftal van dit seizoen geflankeerd door de leiding, links Albert
van Daalen, rechts Thijs Bergervoet en Ralph Decker
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VDZ  zoekt twaalfde man/vrouw

Kom 
en moedig 
ze aan!
de wedstrijden 

worden  gespeeld op 
het hoofdveld 

van VDZ
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De invoering van de nieuwe

vrijwilligersregeling komt

goed op stoom. Zoals

bekend zijn donateurs, niet spelen-

de leden en 70-plus

leden vrijge-

steld. Verder

hoeft iedereen

maar één keer

verenigings-

werk te verrich-

ten, ook als

men meerdere

kinderen heeft

die lid zijn van

VDZ. Kaderleden

(trainers, leiders, ver-

zorgers, clubscheidsrech-

ters, commissieleden) zijn

voor deze regeling ook vrij-

gesteld, maar zijn natuurlijk ook

leden die verenigingswerk verrich-

ten. Onze leden hebben zich de

afgelopen twee maanden als volgt

opgegeven voor verenigingswerk:

Kaderleden 175
Bardiensten en keukengroep 270
(Jeugd-)Activiteiten 19
Onderhoud en schoonmaak 6
Clubscheidsrechters 5
Trainersondersteuning 4
Volharder clubblad 3
VDZ-Hogerop commissie 1
Compensatiebijdrage 11
Vrijgesteld door bestuur 9

Op 1 oktober jl. hadden 140 leden

nog niet gereageerd. Deze leden

zijn door de barcommissie zo goed

mogelijk ingepland voor bardien-

sten en hebben daarover een brief

ontvangen. U begrijpt dat het voor

de barcommissie niet mogelijk was

om met alle persoonlijke omstan-

digheden en voorkeuren rekening

te houden. Iedereen heeft ook

STAND VAN ZAKEN VRIJWILLIGERSREGELING
ruimschoots de tijd gehad om zich

zelf aan te melden voor de gewen-

ste werkzaamheden en tijdstippen.

Verder hebben 93 leden zichzelf

online

inge-

pland

voor bardiensten en zijn 37 leden

door de barcommissie telefonisch

benaderd en ingepland. Een lastig

punt bij de administratie is dat veel

ouders/verzorgers een andere

naam voeren dan hun kind(eren)

waardoor het matchen van reacties

en registraties lastig is en wel eens

verkeerd gaat.

Tot op heden hebben twee leden

hun lidmaatschap beëindigd in ver-

band met de nieuwe regeling. Vijf

leden aangegeven dat zij niet wil-

len meewerken met de nieuwe vrij-

willigersregeling. Het lidmaatschap

van deze leden (of de betreffende

jeugdleden) wordt aan het eind

van dit seizoen door VDZ be-

eindigd. In totaal zijn op dit

moment zo'n 500 mensen actief of

ingepland voor verenigingswerk. 

Prijswinnaars aanmelders 
vrijwilligersregeling
Iedereen die zich voor 1 oktober

opgaf voor de vrijwilligersregeling,

maakte kans op een leuke prijs. Uit

de vele aanmelders zijn de volgen-

de negen prijswinnaars geloot:

1. Bart Wentink (LY-YT-087)
2. Patrick Huggers (BM-XS-84T)
3. Bart Jansen (GL-LC-57F)
4. Luke Aalbers (AA-LU-199)
5. Sven van Beek (LZ-CQ-584)
6. Timo van Dam (GM-TN-30W)
7. Joris Schemkes (FT-ML-20Y)
8. Isyan Thijssen (FY-JJ-99A)
9. Janine Mooij (FT-LG-75C)

Alle winnaars hebben een tegoed-

bon van € 10,- gewonnen die men

kan besteden bij Veldman Sport in

Velp of Snelders Sport in Elst. De

prijzen zijn ook beschikbaar

gesteld door beide sportzaken,

tevens sponsoren van VDZ. Onze

dank daarvoor! De prijswinnaars

kunnen hun prijs ophalen bij VDZ

bij Roel van der Leij (senioren) of

Ciska Veldkamp (jeugd).

BELANGRIJK:
NO-SHOW REGELING!
Zoals eerder gemeld kunt u uw

bardiensten niet afzeggen of wijzi-

gen! Mocht u verhinderd zijn, dan

moet u zelf tijdig voor een vervan-

ger zorgen. U begrijpt dat het voor

VDZ niet mogelijk is om alle ver-

zoeken voor wijzigingen of ver-

plaatsingen centraal te coördine-

ren. Vraag bij verhindering bijvoor-

beeld uw teamgenoten of zij u

kunnen vervangen of dat zij een

plaatsvervanger weten. In het

clubhuis ligt ook een ledenlijst. U

kunt ook op www.vdz-arnhem.nl
en in ons clubhuis het bardiensten-

rooster raadplegen om te kijken

met wie u de bardienst zou kunnen

ruilen. 

VDZ
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Als u (of uw plaatsvervanger) niet

verschijnt op een vooraf gemaakte

afspraak moet u een bedrag beta-

len 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. 

Deze compensatiebijdrage moet u

binnen vier weken betalen. Betaalt

u dit niet op tijd, dan volgt er

automatisch een schorsing totdat u

de compensatiebijdrage betaald

heeft. Tijdens de schorsing bent u

niet speelgerechtigd. Dit geldt voor

uw kind(eren), als u het vrijwilli-

gerswerk voor uw kinderen uit-

voert. Deze regels gelden voor alle

leden, dus jeugdleden (en hun

ouders of verzorgers), recreatie-

spelers en selectiespelers.  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 georganiseer-

de vereniging! 

VDZ is een vereniging van meer

dan 800 leden. U begrijpt dat het

een grote wanorde wordt wanneer

leden te pas en te onpas verstek

laten gaan of op het allerlaatste

moment afzeggen. Wij zijn daarom

genoodzaakt de naleving van deze

regels streng te bewaken.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

OMA`S AANDENKEN

Wat een consternatie vrijdagavond

10 november om 23.30

bij het clubhuis. Onderge-

tekende wilde zijn fiets pakken en tot

zijn ontzetting zag hij dat zijn fietstasje

(nog een erfstuk van oma) met bruut

geweld uit elkaar was gescheurd.

Nog net niet overmand door verdriet en

om tot rust te kome, ben ik nog een paar

biertjes gaan drinken. Iedereen begrijpt dat

van slapen die nacht niet veel is gekomen. De volgende morgen bij

Ciska mijn verhaal gedaan, en het tasje (wat ervan was overgebleven)

laten zien. Ook zij was ontzet en had erg met me te doen.

Paar dagen later kijkende in mijn postvakje zag ik tot mijn verbazing

een briefje liggen.

'Beste............
Het spijt mij wat ik gedaan heb.
Ik kwam er zaterdag ochtend pas achter wat ik precies gedaan had. 
Ik zal nooit meer zoiets stoms doen zonder na te denken.
Ik hoop dat dit genoeg geld is voor een nieuwe.'

En ja hoor, daar lag ook nog een eurobiljet, genoeg om een nieuwe te

kopen.

Ik heb toch een paar dagen nodig gehad om te beslissen welke (met

oma in gedachten). Heel langzaam wen ik aan mijn nieuwe tasje. Ik

begin hem zelfs mooi te vinden. 

De persoon die mijn tasje vernield heeft, kijkende naar mijn nieuwe,

vergeef ik. Op de vraag van mij: 'hoe is hij (het tasje) zo vernield?",

hoorde ik via via: Vuurwerk!

Het slachtoffer

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

Antwoorden spelregelquiz
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VDZ F3: SAMBA OP CRANEVELT
Door HELMER en HENK

Negen jongens met een enorme
honger naar de bal. Balverliefd,
technisch en hartstikke snel.
Langs de lijn is het genieten van
wonderschone acties en combina-
ties, zo goed wordt er gespeeld.
Al vergeten ze samen in hun aan-
valsdrift nog wel eens te verde-
digen. Allemaal hebben ze een
hekel aan keepen. Niet alle wed-
strijden worden daardoor gewon-
nen. Maar in vele gevallen werd
er wel veel beter gevoetbald dan
de tegenstander: Samba op Cra-
nevelt. Veel belangrijker is het
dat ze samen een heel leuk team
vormen. Onderling maken deze 
F-jes de grootste lol. De laatste
weken zijn het echt vriendjes
van elkaar geworden. 

Behalve de twee grote gemakke-
lijke overwinningen, waren vooral
de wedstrijden thuis tegen VVO
en later in de competitie tegen
SC Veluwezoom F1 ware thrillers.
VVO was onze eerste compe-
titiewedstrijd. Onwennig
of niet. Koploper VVO
(verder alles gewon-
nen) werd de eerste
helft met compleet
3- 0 overklast. De
score

had best hoger kunnen uitvallen.
Helaas bleek een wedstrijd ook
een tweede helft te hebben. Alle
acties had-
den

teveel
kracht
gekost. In een
hectische tweede helft, met
een ongekend hoog tempo,
kwam VVO knap terug, vooral
door toedoen van oud-VDZ-speler
Tijn Janssen. De ware slijtage-
slag eindigde in 3-3. Al waren wij
na de gelijkmaker plots weer
volop in de aanval. Na een sublie-
me voetbeweging en een snoei-
hard schot van Jelmer belandde

de bal in het
zijnet. Tot

opluch-
ting

van
de zwartgele tegenstander.

Sc Veluwezoom was zeer fysiek
en een zeer taaie, niet altijd
even leuke, tegenstander. VDZ
moest niet vol, maar vól aan de
bak. Er werd nogal wat gevraagd
aan weerbaarheid. Gaandeweg de
competitie is er echter veel
geleerd: We lieten ons niet
afbluffen. Er werd snel en

vaardig gecombineerd .
Daardoor was het vooral

Veluwezoom dat achter
de bal aan liep. Gewel-

dig voetbal leverde
een 4-1 voorsprong
op met ongelooflijk
knappe goals. Velu-
wezoom kwam nog
akelig dichtbij.
Maar na de 4-3 had

VDZ de wedstrijd
heel knap weer onder

controle en hing de 
5 - 3 eerder in de lucht.

Het bleef bij 4-3. 

Pieter Canon
Doet qua schieten

zijn achternaam alle eer
aan. Dodelijk

schot derhalve.
Middenvelder. Kan
het spel snel en
goed verdelen.

Strooit met diepte-
passes, en speelt

daardoor de spitsen uitste-
kend en op maat aan. Kan als het

moet ook bikkelen om de bal te
veroveren. Wil dolgraag

scoren. 

Yoes van Gelder
Echte linker

middenvelder en
aanvaller. Stijf
links, maar scoor-
de een penalty

met rechts. Heeft
veel spelinzicht en

vindt gemakkelijk de vrijstaande man.
Passeert makkelijk buitenom. Pikt

regelmatig een goaltje mee.

Ko Snel
Prachtige

traptechniek.
Technisch zeer

begaafd. Stuurt
iedereen met een bewe-

ging het
bos in. Moet op gevoel spe-
len en staat daardoor
altijd goed. Beschikt over

een verwoestend
afstandsschot, maar kan

evenzo goed met een
lobje (boogbal) scoren. Broer

van Rens.

Rens Snel
Beresterke spits. Levensge-

vaarlijk in de afwerking. Fysiek
sterk. Doet zijn achter-

naam alle eer aan. Haalt
de bal van ver en sla-
lomt vervolgens met
groots gemak langs de

tegenstander(s!).
Maakt veel doelpunten,

maar toont steeds meer
overzicht. Broer van Ko.

Jelmer Seinen
Heeft alles in zich van een

echte "nummer 10". Zwerft
over het hele

veld. Heeft weer-
galoze rushes,
fraaie techniek.
Laat zich door

niets en nie-
mand opzij

zetten. 

Nathan Mulder
Bijnaam 'Mara-

donna'. Super-
snelle spits.

Voor de duvel
niet bang. Doel-
puntenmachine

met ongekend tor-
instinct. Komt gemakkelijk

in balbezit. Scoort
veel



BEN PENNINKS

JEUGD WEDSTRIJDSECRETARIS

De heer Ben Penninks mag dan nieuw zijn als jeugdwedstrijd-

secretaris, bij VDZ is hij niet bepaald nieuw. "Van de genera-

tie Pik", stelt hij zich aan me voor. Vele familieleden en

bekenden speelden bij de club. Zo zien we op de oude foto die naast

hem hangt (in de gang naast de bestuurskamer), z'n vader, een oom

en een broer staan. Vanaf zijn zevende tot z'n vijfentwintigste speel-

de hij zelf bij VDZ. Een paar keer in het eerste. Zo herinnert hij zich

de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Batavieren uit Gent. Ze gin-

gen vaak op sportkampen in die tijd. Naar Vught en Zundert. Op de

fiets. Als jochie ging Ben graag met z'n vader mee naar de wedstrij-

den van Oranje. Vader, die KNVB scheidsrechter was kon dan kaartjes

regelen. Ben was en is ook liefhebber van Feijenoord. Hij zag ze ooit

met Coen Moulijn tegen

Benfica spelen. Feijen-

oord-fan zijn is nooit

gemakkelijk geweest,

maar nu is het wel heel

zwaar, verzucht hij.

Bij de veteranen spelen

heeft 'm nooit getrok-

ken. Te ruw, te onge-

controleerd. Hij wilde

liever heel blijven. Om

toch bij het voetbal

betrokken te blijven was

hij onder andere voorzitter van het COVS (Centrum Overleg Voetbal

Scheidsrechters) en was hij in de periode dat hij weg was uit Arnhem

betrokken bij clubs als Eendracht '30 uit Mook. In 1997 kwam Ben

Penninks na 27 jaar afwezigheid terug in Arnhem. En zo ook weer bij

VDZ. Eerst als donateur maar nu dus als jeugdwedstrijdsecretaris.

Hij probeert er zoveel mogelijk te zijn. Op de speeldagen van de

jeugd en bij wedstrijden van het eerste. Eerst om zoveel mogelijk

mensen te leren kennen en gewoon omdat hij het leuk vindt. Lang-

zaam maakt hij zo z'n lijstjes van elftallen, bijbehorende leiders

met telefoonnummers etcetera, om de lijnen zo kort mogelijk te

houden. Eerst maar eens even kijken hoe het allemaal gaat en

dan zijn er nog wel een aantal zaken waar hij zich sterk voor wil

maken. Dat de wijzigingen in de speelschema's uiterlijk woens-

dag binnen zijn bijvoorbeeld. Want omdat hij overdag gewoon

werkt (buitendienst inspecteur bij de gemeente Den Haag), krijgt

hij nu soms pas donderdagavond wijzigingen door. Om het dan

nog voor zaterdag geregeld te krijgen valt niet mee. We wensen

Ben Penninks veel succes en plezier in z'n nieuwe funktie bij VDZ!

Joost Overbeek

Lucas Jungen
Noemt zichzelf de entrale verdedi-

ger. En dat is hij ook. Rots in de bran-
ding. Tegenstanders moe-

ten hem drie keer voor-
bij. Wat meestal niet
lukt. Krijgt steeds meer
stijl en flair en groeit
daardoor in zijn rol als

de man van de opbouw
van achteruit. Kan ook in de spits

spelen
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Noald Rozema
Rechter middenvelder/aan-

valler. Schiet ongekend
hard en het liefst

van afstand. Ver-
woestend uit de
tweede lijn. Speel
goed over. Onge-

looflijk snelle
sprinter. Kan als

een razende stofzuiger over
het veld razen.

Coach Helmer
Rozema (rechts)

Henk
van Gelder (links)

Frits Venema
Laatste aankoop van VDZ

F3. Handige balaf-
pakker. Moest door

zwemles helaas
wedstrijden laten
schieten (daarom
ook niet op de

foto) maar zal met
B op zak ongetwij-

feld nog zijn talenten
tonen.



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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INTERVIEW RUUD EN JEANETTE VAN DER ZANDE
Op een koude en regenachtige
typische herfstavond halverwege
november, stuur ik mijn auto langs
de voetbalvelden van Eendracht
en VV Presikhaaf. Ik ben op weg
naar Ruud en Jeanette van der
Zande voor een interview met deze
prominente VDZ-ers. Rond de klok
van half acht word ik ontvangen in
hun gezellige woning aan de Ulen-
paslaan. 

Ruud, 62 jaar oud en gebo-

ren te Arnhem en Jeanette,

59 jaar oud en geboren te

Montfoort hebben elkaar ontmoet

bij hun toenmalige werkgever

groothandel Helders van de Wall

op de Korenmarkt te Arnhem.

Destijds was de Korenmarkt geen

uitgaansgelegenheid maar een

markt met lege pakhuizen. Heel

voorzichtig vestigde zich enkelen

horecagelegenheden op het plein.

We praten dan wel over 41 jaar

geleden… 1965. Jeanette kan het

zich nog goed herinneren en in de

pauze gingen ze wandelen in het

park tussen de Utrecht-

seweg en Onderlangs,

om via de Utrechtseweg en het

staion terug te keren naar de

Korenmarkt. Na vijf jaar zijn ze

getrouwd, nog op de ouderwetse

manier, eerst verkering gevolgd

door een verloving in Zwitserland

in een plaatsje in de buurt van het

meer van Lugano en daar na

getrouwd in Arnhem.  Inmiddels

zijn ze al 36 jaar gelukkig samen.

Na hun huwelijk zijn ze direct gaan

wonen in Presikhaaf en zijn er

nooit meer vertrokken. Ruud zou

graag naar een kleiner huis gaan

met een grotere tuin (een van zijn

grootste hobby's ) maar zo'n

woning is moeilijk te vinden. 

Ruud is bij VDZ terecht gekomen

via vrienden met wie hij op het

'brandweerveldje' voetbalde, onder

andere de familie van Heumen en

Sjaak Peters en de familie Evers.

De meesten van hen waren lid van

VDZ. Op 28-jarige (!!) leeftijd

debu-

teerde Ruud in

het 5e elftal in de

wedstrijd tegen BVH,

omdat een aantal VDZ-ers had

afgeschreven voor deze beladen

wedstrijd. Er volgden vele wedstrij-

den met het vijfde elftal, maar

door een knieblessure is hij vanuit

de spits, via het middenveld afge-

zakt naar laatste man. Uiteindelijk

heeft Ruud zijn actieve carrière

afgesloten in de goal op 47-jarige

leeftijd. Enkele namen waar Ruud

goede herinneringen aan heeft zijn

Peter Verhoeff, André Brinkhoff

(veel te vroeg overleden), Adrie

Willemsen, Stef Balk en Fred van

Heumen. 

Jeanette ging iedere zondag mee

om het team aan te moedigen,

later gingen twee zonen ook mee

naar VDZ. Het waren in die tijd

hele familie-uitjes, waar ook de

ander teamleden aan mee deden

zodat het aan support nooit ont-

brak. Een (kleine) frustratie van

Ruud is toch wel dat ondanks deze

aanmoedigingen zijn elftal nooit

kampioen is geworden. Heden ten

dage fluit Ruud in het weekend

zijn wedstrijden als clubscheids-

rechter in een tenue bestaande uit

gifgroene broek en shirt met har-

drockafbeeldingen. Op het moment

dat daar, meestal door de tegen-

partij, opmerkingen over werden

gemaakt, werd dat steevast afge-

daan met de zin: "ik test het nieu-

we tenue voor het EK 2008!!".

I N T H E S P O T L I G H T S
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Naast clubscheidsrechter (al 30

jaar) staat Ruud achter de bar op

de kaartavonden en is hij lang

leider geweest van het 5e elftal.

Ook heeft hij nog 15 jaren in het

bestuur gezeten met de portefeuille

lagere elftallen. Hij is ook penning-

meester bij de wijkvereniging de

Ulenpas, die zich  op het moment

druk bezig houdt met het al of niet

vestigen van de Asfaltfabriek van

Bruil en de verbreding van de A12. 

Jeanette van der Zande heeft ook

haar plaats voor de bar ingeruild

voor een plaats achter de bar, dit

ook al zeker 15 jaar. Ze is een

vaste bezoeker van de uitstekend

georganiseerde kaartavonden waar

ze een stevig potje jokert en al

vele prijzen heeft weggesleept.

Overigens plaatst ze direct de

opmerking de kaartclub nog wel

nieuwe leden gebruiken, met name

bij het jokeren. Ze hebben samen

nog meer hobby's zoals tennissen

en binnenkort gaan ze starten in

de bowlingcompetitie. Graag gaan

ze ook fietsen en een zeker zo

grote hobby is het tuinieren, zowel

actief van passief. Ze trekken er

samen op uit om tuinen in heel

Nederland te bekijken, dit varieert

van hele kleine tuinen tot hele

grote. Hun eigen tuin is ook een

klein paradijs met zowel in de

voortuin als in de achtertuin een

vijver uiteraard voorzien van koi-

karpers en goudvissen. In de

zomer is hun tuin, volgens Ruud,

een ware bloemenzee. Als ik rond

de klok van tienen vertrek krijg ik

nog een rondleiding door de tuin

en kan me de bloemenzee wel

voorstellen. 

Sinds zowel Ruud als Jeanette

genieten van hun pensioen, gaan

ze met veel plezier op vakantie

naar verre oorden. Ze zijn onder

andere in Sri Lanka, Indonesië,

Maleisië geweest. Waarschijnlijk

wordt Borneo in januari aange-

daan. Tijdens deze vakanties wor-

den bergen beklommen en oerwou-

den doorgetrokken. Raften doen ze

samen ook graag, omdat je dan

midden in de natuur zit met alleen

het geluid van kletterend water of

fluitende vogels. Reizen wordt

steeds belangrijker voor hen. Azië,

China en Afrika staan nog op de

kalender om te bezoeken. 

Ruud van der Zande heeft in zijn

werkzame leven gewerkt bij Hel-

ders van de Wal, ruim tien jaar, en

daarna nog ruim 34 jaar bij de ING

bank. Jeanette werkte ook bij Hel-

ders van de Wall, bij de Ford-gara-

ge en later nog bij de VNU. Op dit

moment doet ze vrijwilligerswerk

bij onder andere de wereldwinkel

en de Weldam SWOA. In 1970

werd hun eerste zoon, Marino,

geboren.  Hij was 2900 gram en 48

cm lang. Twee jaar later volgde

Patrick, hij was 2800 gram en 47

cm lang. Beide zoons hebben tij-

dens hun hele jeugd gevoetbald bij

WIVOS en daar hebben Ruud en

Jeanette ook diverse kaderfunctie's

vervuld. Na de jeugd zijn beide

jongens overgestapt naar VDZ,

waar Marino op de zaterdag heeft

gespeeld en heeft moeten stoppen

vanwege knieproblemen. Marino is

echter vooral bekend geworden bij

VDZ tijdens zijn barkeepersperiode.

Patrick heeft het derde elftal nog

gehaald maar inmiddels ook

gestopt wegens een ongewillige

knie. 

Vanaf dat ze getrouwd zijn, hebben

Ruud en Jeanette altijd een hond

gehad, altijd uit het asiel en het

waren altijd prettige beesten. Nu

ligt Doghi, een bastaard Basset en

Thisoe, tevreden op de bank te

slapen. Het is een politiek erg cor-

recte hond want hij heeft een

zwart en een wit oog!

Aan het einde van het jaar staat

hun een nieuwe levensfase als opa

Zowel Jeanette als
Ruud zijn actief in de
vereniging. Jeanette
staat al 15 jaar op
gezette tijden achter
de bar en Ruud fluit
ook nog zijn partijtje
mee 
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en oma te wachten. Ze hebben er

lang op moeten wachten en zijn

erg blij dat tegen de kerst de jong-

ste generatie zijn kreten zal laten

horen. 

Op de vraag wat het leukste is bij

VDZ, antwoordt Ruud dat hij VDZ

een fantastische club vindt waar hij

erg trots op is. Minder leuk is het

gebrek aan vrijwilligers, wat goed

opgepakt wordt door de nieuwe

vrijwilligersregeling. In koor roepen

ze dat VDZ gewoon leuk is en dat

het er steeds leuker wordt. Ruud

wil nog graag kwijt dat hij Arnhem-

mer is en daardoor supporter van

Vitesse. Tegenwoordig is hij passie-

ve supporter maar vroeger was hij

vaak te vinden aan de Monniken-

steeg voor de wedstrijden. Dit

interview wordt afgesloten met het

feit dat Ruud uitkijkt naar het 100-

jarig bestaan van VDZ in 2026 en

hij hoopt dat hij tot die tijd samen

met Jeanette bij VDZ veelvuldig

mag verpozen. Jeanette sluit zich

hierbij aan en terwijl ik naar huis

rijd, bedenk ik me dat dit inder-

daad het geval zal zijn. We zullen

Ruud en Jeanette van der Zande

nog vaak bij VDZ zien!

Jan Tenback

Jessica van den  Adel
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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 900 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.

LAATSTE TRAINING VÓÓR DE WINTERSTOP IS OP

VRIJDAG 15 DECEMBER 2006

DE EERSTE TRAININGEN IN 2007 STARTEN WEER VANAF

MAANDAG 8 JANUARI 2007
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DRIE NIEUWE GEZICHTEN BIJ ONS EERSTE!
Jeroen van Dalen (23 jaar), Bart
Combee (20 jaar) en Jurgen Stolk
(29 jaar ) zijn sinds dit seizoen
nieuw in het eerste elftal van VDZ.
Jeroen, Bart en Jurgen kenden
elkaar nog niet, maar kunnen het
nu al goed met elkaar vinden.
Grappige opmerkingen en kleine
steken onder water wisselen
elkaar, alsof het één-tweetjes zijn
op het middenveld, in een rap
tempo af. 
Ik stelde de mannen enkele vragen
en één bonus vraag. Dit zijn hun
antwoorden.

1. Bij welke vereniging heb jij
hiervoor gespeeld?
Jeroen: Ik speelde bij S.V. Grol uit

Groenlo. Ik speelde daar vanaf

mijn 5e jaar.

Bart: Voor VDZ heb ik 13 jaar,

vanaf mijn 6e bij vv Rheden

gespeeld.

Jurgen: Ik kom uit Vianen en

speelde vanaf mijn mijn 7e tot

mijn 20e bij Brederodes uit dezelf-

de plaats. Daarna heb ik bij de

plaatselijke concurrent vv Vianen

gespeeld tot mijn 26e. Door de

"liefde" ben ik uiteindelijk uit Via-

nen vertrokken en naar Arnhem

gekomen.

2. Wat zijn jullie sterke en
zwakke punten?
Bart en Jurgen over Jeroen van

Dalen: Hij is ijzersterk in de duels,

een keiharde mandekker,  conditio-

neel niet kapot te krijgen. Jeroen

is een soort Steven Gerard! Dus

ook een aanvallende middenvelder.

Eigenlijk een echte allrounder!

Weet je, wij zijn zeer blij dat

Jeroen erbij is!!! Hij kan óveral wel

spelen! Voor ons team zéér

waardevol.

Jeroen en Jurgen over Bart Com-

bee: Hij is een meer technisch

voetballende middenvelder. Echt

een speler uit de vv Rheden

School. Bart probeert het meestal

voetballend op te lossen. En… dat

lukt Bart vaak ook. Hij zou het klei-

ne broertje kunnen zijn van Mark

van Bommel. Het pareltje op het

middenveld.

Jeroen en Bart over Jurgen Stolk:

Hij is rustig aan de bal en behoudt

altijd het overzicht. Maar soms…

oei… oei … een echte zuiger! Dan

zijn zelfs wij blij dat wij niet zijn

directe tegenstander zijn! Jurgen is

wel altijd sportief, hard maar fair

dus echt veel medelijden hoeven

wij niet met onze tegenstanders te

hebben. Juist die kwaliteiten van

Jurgen zullen er mede voor zorgen

dat wij de komende tijd weer meer

punten gaan pakken.

3. Wat vinden jullie van de
vereniging VDZ?
Jeroen: Ik voelde mij hier gelijk

thuis. De sfeer is goed ondanks dat

wij tot nu toe zo weinig punten

haalden. Dit zal zeker een sterk

punt blijken te zijn. Het kan niet

anders of de pech moet een keer-

tje afgelopen zijn en zal de trai-

ningsarbeid, de goede sfeer en

geloof in eigen kunnen ervoor zor-

gen dat wij weer punten gaan pak-

ken.

Bart: De sfeer is goed, persoonlijk

en hartelijk. Het is hier prima geor-

Jurgen
Jeroen Bart

Het creatieve middenveld
bespreekt de winnende tactiek
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P U P I L V A N D E W E E K
Jourean van Beek

Ik ben 9 jaar oud en speel in VDZ E6 als
linksmidden. Ik was pupil van de week bij de wed-

strijd: VDZ 1 - Beuningse Boys 1, op zondag 26 novem-
ber 2006, de uitslag was 1 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 ½ jaar
Waarom koos je voor VDZ? Ik vind het een leuke club en

mijn vriendjes zaten erop
Op welke positie speel je het liefst? Links midden
Wie vind je de beste speler van VDZ? Gino van Santen
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ronaldinho
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby's? Ja, tennis en scouting

Wat wil je later worden? Steward in het vliegtuig of dierenarts
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

Dat ik alle goals bij de training maakte
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik een bal over
het muurtje met een vaart van 35 km per uur binnenkant lat
schoot

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over
jezelf? Dat ik VDZ een hele leuke club vind en

dat ik op de training hele moeilijke
trucjes leer

ganiseerd, veel betrokken vrijwilli-

gers! Ook ik voel mij hier prima

thuis. Alleen die punten… het kan

niet anders of het móet wel beter

worden!

Jurgen: Prima club! Wij zijn hier

goed opgevangen. Alleen… inder-

daad jammer van de resultaten tot

nu toe. Zoals Jeroen en Bart al zei-

den, het moet gewoon beter wor-

den! Hier zijn wij, het hele team

helemaal niet blij mee! Ondanks de

mindere resultaten - tot nu toe - is

de sfeer goed. Het besef en ook de

wil is er bij iedereen om voor de

punten te gaan! Het resultaat telt

nu even meer dan mooi voetbal! 

4. Wat doen jullie naast het
voetballen?
Jeroen: Ik studeer Sport/Gezond-

heid en Management aan de Hoge-

school Arnhem/Nijmegen. Ik zit nu

in het 2e jaar. Op dit moment loop

ik stage bij de Gelderse Sportfede-

ratie. Ik ben ook nog trainer van

de B1 van VDZ. Dat is ontzettend

leuk om te doen.

Bart: Ik ben 4e jaars student rech-

ten aan het HBO. Ik februari stu-

deer ik af. Op dit moment ben ik

ook horecamedewerker in het

Openluchtmuseum. Dus jullie kun-

nen mij ook daar in actie zien!

Daar doe ik o.a. de party-catering.

Jurgen: Ik werk in de marketing en

communicatie. Mijn achtergrond is

HBO communicatief/management.

5. Wat of wie neem je mee
naar een onbewoond eiland?
Jeroen, Bart en Jurgen kijken

elkaar lachend aan!

Jeroen: Een mooie meid! Een bal

én mijn mobiel!

Bart: Alleen een voetbal! Dat is

meer dan genoeg.

Jurgen: Voor mij is er maar één

ding en dat is mijn vriendin!

6. Is er nog iets dat jullie wil-
len zeggen?
Ja! Wij hopen dat er véél leden

naar onze thuiswedstrijden komen

kijken. Wij kunnen elke steun

gebruiken! Hoe meer publiek, hoe

beter! De voorzitter heeft laatst

een oproep gedaan. Wij hopen dat

het druk wordt langs de lijn! Met

z'n allen als één blok áchter het

eerste elftal! Dat zou toch mooi

zijn!?

Frank Ritmeester



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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Na jarenlang de jeugdafdeling
financieel te hebben geleid, bergt
Dick Bos de VDZ rekenmachine
op.  Na 8 jaar onafgebroken pen-
ningmeester te zijn geweest, vindt
hij het genoeg geweest. In modern
taalgebruik: toe aan een nieuwe
uitdaging. Een andere reden is zijn
penningmeesterschap van de Har-
ley Davidson club Nederland. Vol-
gend jaar is er in mei een enorme
meeting in Nederland (10.000 tot
15.000 motoren), dat slokt zoveel
tijd op, dat er niet veel meer
overblijft voor VDZ. 

Dick is lid sinds 1997

omdat zijn zoon Rense

en later ook zijn doch-

ter Lauke (die nu bij dames 2

speelt) bij VDZ gingen voet-

ballen (zelf voetbalt hij niet).

Vrijwel meteen werd hij door

Bernd Bonnier (de toenmalige

voorzitter) geronseld voor een

jeugdkaderfunctie (secretaris) en

na een jaar nam hij het penning-

meesterschap over van Cecile 

Verhey. 

Sindsdien is de club flink in volume

toegenomen, van 150 jeugdleden

toen, tot 350 nu. Het werk zit hem

tegenwoordig voornamelijk in de

begroting, budgetbewaking en

natuurlijk de rekeningen. Maar ook

de Grote Club Actie en de Club van

100 (die overigens veel geld voor

de club genereren) slokken nogal

wat tijd op. De goede samenwer-

king binnen de club is één van de

positieve punten die hij noemt.

Ook de nieuwe bestuursstructuur,

die ervoor heeft gezorgd dat de

eindeloze vergaderingen tot het

verleden behoren, kan zijn

goedkeuring wegdragen. 

Het is niet altijd rozengeur en

maneschijn in zo'n functie,

soms is het ook gewoon werk.

Zeker als het jeugdbestuur aan het

eind van het seizoen weer trainers

en leiders voor het volgende sei-

zoen moest vinden,

kreeg hij er wel

eens een sik

van. Maar over

het algemeen

heeft hij altijd

veel ple-

zier

in

DICK BOS STOPT MET TELLEN

het werk gehad, niet in het minst

door de goede sfeer bij de club.

'VDZ is een fantastische groep

mensen, gedreven mensen die de

club een warm hart toedragen,'

vertelt Dick. 'Niet alleen als vereni-

ging, maar ook als sociaal netwerk.

Mijn kinderen komen in de stad

altijd vele vrienden en bekenden

tegen die ze kennen van de club'.

Doet hij vanaf nu dan niets meer

voor de club? Zo erg is het niet, hij

kan VDZ niet missen. Hij is actief

als vrijwilliger in de bar en in de

keuken en ook voor de club van

100 is hij bezig. Samen met Marcel

Kamstra, Bas van Donselaar en

Daan Cramer moet hij daar weer

handen en voeten aan gaan geven,

maar gezien zijn drukke schema

zal hij daarin een kleinere rol gaan

spelen. 

Met Marcel Kamstra is meteen de

nieuwe jeugdpenningmeester

genoemd. Dick vindt dat VDZ daar-

mee een goede opvolger heeft

gevonden. Een echte VDZ-er,

betrokken, rustig en bovenal een

financieel expert, wat wil je als

club nog meer. Hij wenst Marcel

veel succes en hoopt dat hij er net

zoveel voldoening uit zal halen als

hijzelf altijd heeft gedaan. 

Rudi Borkus

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie

NIEUWSJAARDAG 1 JANUARI 2007

V.D.Z.  
OUD  EERSTE  ELFTAL  -  1E  ELFTAL

Aanvang 14.00
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HARKEN UGF (DENEMARKEN) - VDZ MB1

Vrijdag 20 oktober waren
wij uitgenodigd om een
oefenwedstrijdje te spelen

(friendly) tegen Harken UGF in
Heino (bij Zwolle). We verzamel-
den op VDZ. Helaas misten we 2
speelsters, Ilse en Hester (kee-
per) dus Naomi nam vrijwillig de
plaats in van Hester . Na een
beetje rommelen met de opstel-
ling kwam alles weer goed. Toen
was het 14.00 uur. Het hele team
was aanwezig. Plus Marlijn van de
Dames 1 . Anders hadden we niet
zo veel wissels. We gingen de bus
in en na een kleine anderhalf uur
kwamen we aan op sportveld van
VV Heino. 

Nadat iedereen eenmaal omge-
kleed was gingen we warm lopen.
Toen kwamen we erachter dat we
nog maar 10 minuten hadden. Na
een snelle warming-up moesten
we verzamelen. We moesten in
een rijtje staan achter elkaar om
de tegenstander de hand te
schudden en een teamfoto uit te
wisselen. Toen dat eenmaal
gebeurd was nam iedereen zijn
positie in en de wedstrijd was
begonnen. 

Het eerste goal
van Harken UGF
kwam al zeer
snel (1-0). Toen
werden we een
klein beetje
wakker. Maar
nog niet genoeg.
Het tweede
doelpunt kwam
er snel achter aan (2-0). Toen
was gelukkig het hele team zo
goed wakker dat we echt een
beetje begonnen te voetballen.

Nu was het onze beurt. Na een
aantal mooie combinaties kreeg
Marlous de kans om de bal op
doel te richten. Na een kleine
fout van de keeper ging de bal
toch over de lijn (2-1). Toen was
er de rust. Luuk en Luuk hadden
ons goed opgepept. We gingen er
in de tweede helft weer hard
tegen aan. Daar was onze tweede
goal (2-2) een mooie kopbal van
Nesrin. Beide teams hebben nog
een aantal kansen gehad. Maar
kwamen beide niet verder dan de
2-2.
Na afloop van de wedstrijd kre-
gen we nog wat te drinken van de
organisatie en een mooie medail-
le. Toen was er nog de terugreis.
Die duurde ongeveer ook ander-
half uur waardoor we kwart over
7 weer terug waren op VDZ.

Naomi Swart

Kijk, zo’n bus
als die Denen,
dat willen wij
ook wel!!       >>
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Januari
Goretti Arends 1
J.P. v.d. Oosterkamp 2
Oscar Albricht 2
Terry Kooijman 2
Adjmal Nabat 2
Shirley Gerritsen 2
Yoes van Gelder 2
Che Kilic 2

Nicolas Bernard 3
Jon Wittendorp 4
Marte Molenaars 4
Joep Heijen 5
Gino van Santen 6
Coen Bockting 7
Erik Michels 7
Trude v. Galen-Matser 8
Hugo Teunissen 8
Greet Brinkhoff

-Leenders 9
Rogier Walter 9
Joan Milder 11
Jos Scholten 11
Ilse van Lochem 11
Bas Jan Kylstra 12
Marlijn Kruitwagen 12
Ronald de Jonge 13
Marijke Coenen 13
Kimberleij Grotenbreg 14
Melle Dibbets 14
Tijmen Gores 14
Robin Leyenaar 15
Metje Knoops 15
Max Burgers 16
Lex Overbeek 16

Patrick Huggers 17
Remsley Cijntje 17
Fleur Klerkx 17
Freek Niessen 17
Dennis Bijkerk 18
Wim van Swaaij 19
Rik Klein 19
Richard Geurtsen 19
Cor Evers 20
Vincent Berkhout 20
Daan Franzen 20
Sander v.d. Drift 20
Alli Evers 21
Vincent Gometon 21
H. Peters-Hermsen 22
Ezgi Yurdusan 22
Stan v.d. Meulen 22
Johan Singendonk 23
Luuk Smits 23
Juan Tubio-Tubio 23
Maarten Meijer 23

Mark Ritmeester 24
Rene Tim 25
Joost de Graas 25
Ivo van Molken 25
Manon Elbertsen 26
Bas Koeman 27
Marnix Jansen 27
Mustafa Akpolat 27
Valter Kenet 27
Martijn Bunschoten 28

Freek Jansen 28
Cisca Veldkamp 29
Michiel Paulissen 29
Rob Egging 30
Cas Groot 30
Jan Nijkamp 30

Februari
Willem Rooding 1
Wouter Sinnema 1
Nigel van Zeist 1
Peter v.d. Berg 2
Anita Bruntink 2
Martijn van Gessel 2
Sabine Loman 2
Koen Löwenthal 2
Lara Bitter 2
Maurits Mulder 2
Marja Geertsema 3
Geert Berkhout 4
Robert Rutten 4

Jorieke Nielen 4
Bart Grit 4
Joep Klein Teeselink 5
Henny Ormel 7
Wijnand Manders 7
Noud Hooyman 8
Marco Latanza 8
John Wijbenga 9
Thijs Assink 9
Cisca Wigt 9

Laura Milder 9
Maarten de Jonge 9
Ben Rood 10
Ruud v.d.Zande 10
Desiree den Elzen 10
Danna Harmsen 10
Lars Hommerson 10
Thom v.d. Berg 10
Floor v.d. Zijden 11
Wim Petersen 12
Frank Langeland 12
Rien v.d Bovenkamp 13
Nino Storteboom 13
Mirjam Hinrichs 14
Okke Dibbets 14
Jelle Man 15
Lukas Jungen 15
Niels Slooten 16
Marnix de Knecht 16
Bas Dabrowski 17
Eddy Dibbets 19
Pim Mulder 19
Sandor Schrijner 20
Herman Gores 21
Sietske Teekens 21
Raul G. Companioni 22
Priscilla Engelhard 22
Guido Breeman 22
Harry Gerretzen 24
Emal Nabat 24
Jorrit Hooyman 24
Thom Veldkamp 26
Kees Hurk 27
Marco van Onzen 27
Dick Jansen 28

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
JANUARI EN FEBRUARI



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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SPEELRONDE ZEVEN EN NIKS ZIT DAMES 1 NOG

TEGEN

De voetbalzondag op 5

november begon zo

vredig op het hoofd-

veld van VDZ. Bij Dames 1

stond Unitas ´28 op het 

programma. De koploper VDZ

was duidelijk het favoriete

team voor het publiek. 

Gedurende de eerste helft over-

heerste VDZ met volle overtuiging.

VDZ maakte het spel en zorgde

voor interessante combinaties. In

de 15e min. maakte Henriëtte op

aangeven van Monique de 1-0. Na

dit doelpunt vervolgde Unitas het

spel door steeds met een ´lange

haal´ een poging te doen de spit-

sen aan het werk te zetten. De

verdediging van VDZ stond als een

huis en een aanvalspoging werd

dan ook gelijk afgestraft.  Een

overtreding van Unitas zorgde in

de 32e minuut voor een vrije trap,

die tussen keeper en laatste man

belandde. Het gevolg was een bot-

sing tussen de doelverdediger en

de vrije verdediger en onderwijl

werd de bal correct ingeschoten

door Henriëtte. Daarna ketste een

doelpoging vanuit een vrije trap

van Marlijn af op de lat boven de

kruising. 

Met een stand van 2-0 trokken de

twee teams zich terug voor beraad.

De coach van VDZ, Dennis Kitaman,

was tevreden over de gang van

zaken (tuurlijk zette hij nog een

klein puntje op de i), zodat VDZ al

snel weer op het veld te vinden was.

Unitas moest nu echt gaan komen

als zij de spanning nog wilde

terugbrengen. Tot ieders grote ver-

bazing gebeurde dat ook. Unitas

kreeg in de gaten, dat je met voet-

ballend combineren een eind kan

komen. Twee opgelegde kansen

kregen de meiden van Unitas. Uni-

tas kwam nu wel door de verdedi-

ging, maar stuitte op de keepster

Persil, die goed standhield. Ook uit

een corner van Unitas stond Loes

paraat met haar wonderteentjes

om de bal voor de doellijn weg te

werken. Er waren zeker nog kan-

sen voor Monique en Henriëtte om

de score verder uit te bouwen,

maar het bleef bij kansen. Eind-

stand: 2-0 

Als u ook vriend/vriendin wil wor-

den van DA1, kom dan ook eens

kijken naar een wedstrijd. De kof-

fie moet u zelf meenemen, maar

het team zal zorgen voor het toe-

tje….. 

De ratelende reporter

In de vorige Volharder werd
abusievelijk een foto van VDZ
MB1 als zijnde VDZ Dames 1
afgedrukt. Dat is hopelijk bij
deze rechtgezet.

TE JONG VOOR ALBERT HEIJN EN TE

OUD VOOR HET VERZORGINGSTEHUIS?
Wij zijn op zoek naar
een aantal vrijwilligers
die ons willen helpen bij
de bezorging van de 
"Volharder".

Dus heb je zin om viermaal per jaar een
klein stukje te lopen bij jou  in de 
buurt reageer dan naar Ingrid (026-
3343137) of Toos (026-4450592).

Groeten Ingrid en Toos
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VOETBALUITSPRAKEN
VAN LEIDERS, TRAINERS EN OUDERS… VAAK LANGS DE LIJN… TIJDENS

TRAINING EN WEDSTRIJDEN… WEET JIJ OOK NOG EEN LEUKE UITSPRAAK VAN

IEMAND? STUUR ‘M OP NAAR VOLHARDER@VDZ-ARNHEM.NL

WIE SCHIET

WELKE BAL!

KINDERKINDER
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V O E T B A L M O P P E N Een
overvaller houdt

Roelof Luinge aan en zegt:
"Je geld of je leven!". Luinge:

"Ik heb geen geld bij me."
Vraagt de overvaller: "Wat is
uw beroep dan?" Luinge: "Ik

ben voetbalscheidsrechter".
Overvaller: 

"Ooooh, loop dan maar
door, dan hebt u ook
geen leven,

Nu te koop: Ajax-slagroom:
makkelijk te kloppen.

O, ik weet nòg een goeie:

Wist je al dat Ruud van Nistel-
rooy naar Barcelona gaat?  Nee?
Voor hoeveel? Voor 500 euro. 
Met StarTravel  vakantiereizen.

PAGINPAGINAA
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In de herfstvakantie heeft
opnieuw het slaapmutsentoernooi
voor de VDZ-pupillen plaatsge-
vonden. Al sinds jaren is dit een
vast onderdeel van de activitei-
tenkalender voor de jeugd van
VDZ. Wat zijn de ingrediënten
van dit VDZ-gerecht en wat
komt er zo al bij de voorberei-
ding kijken. En nog belangrijker
smaakt het naar meer?

Wanneer?
Vanaf 17.00 uur op 19 oktober
was het weer zo ver, er kon weer
ingecheckt worden voor het
slaapmutsentoernooi. Met slaap-
zakken, luchtbedden, tandenbor-
stels, een schone onderbroek,
vaders of moeders meldden de
pupillen zich voor een korte
nacht met zijn of haar voetbal-
vrienden of  -vriendinnen. 
De onderbroeken etc. bleven en
de meeste ouders verdwenen.
Gelukkig niet alle ouders, dit jaar
was de bereidheid om mee te
helpen tijdens het slaapmutsen-
toernooi groter dan de voorgaan-
de jaren! 

Ingrediënten?
Om er een smakelijke bijeen-
komst van te maken zijn in ieder
geval de volgende ingrediënten
van het allergrootste belang:
o Ondersteuning van vele

ouders op de beide dagen
o Veel vrijwilligers van de voet-

ballende leden van de vereni-
ging, damesteams, selectie-
spelers en jeugdspelers

o Chocolademelk voor in het bos
o Marcel Broecks
o Heel veel ballen
o Een ontbijt met eitjes
o Een korte nacht in een kleed-

kamer
o Mooi weer (en dus droog)

Voor wie?
Dit jaar is het slaapmutsentoer-
nooi voor het eerst georgani-
seerd voor alleen de 
E- en de F-pupillen. Door de
groei van de vereniging zou de
groep gewoon te groot worden
als ook de D-pupillen zouden
mogen meedoen. Uiteraard zijn
we daarbij de D-pupillen niet
vergeten, zij zijn enkele weken
later op bezoek geweest bij de
wedstrijd van Vitesse tegen PSV.
Een bekerwedstrijd die helaas
door Vitesse werd verloren, aan
onze jongens heeft het vast en

zeker niet gelegen. 
Al met al hebben zo'n kleine hon-
derd deelnemers aan het slaap-
mutsentoernooi meegedaan!
Omdat het hier om de allerklein-
sten binnen onze vereniging gaat,
hebben we er als organisatie voor
gekozen om een stevig beroep op
de ouders te doen om ook
gedurende de nacht de

kinderen te begeleiden. Met als
opbrengst dat voor alle teams
meer dan voldoende begeleiding
aanwezig was!

Het programma op donderdag
Voor de E-pupillen stond na de
eenvoudige doch voedzame maal-
tijd een pittige training door de
selectie op het programma,
gevolgd door een stevig potje
bowlen bij het bowlingcentrum
aan de Schelmseweg. En daarna
bleef het nog lang onrustig in de
kantine en de kleedkamers. 
Ook de F-jes zijn niet ontkomen

HET SLAAPMUTSENTOERNOOI VOLGENS

OUD VDZ-RECEPT

Meer dan 100 deelnemers!!

OOGGETUIGEVERSLAG

Het slaapmutsentoernooi was erg leuk. 's Avonds hebben
we training gehad van spelers van het eerste elftal. Daar-
na hebben we geboold, dus we gingen laat naar bed. Ik heb
haast niet geslapen. 's Ochtends werden we vroeg wakker gemaakt
met een grote toeter. Ik kon haast geen oog open doen. En we heb-
ben ook nog een toernooitje gehad.

Thomas van Witteloostuijn E8
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Het zonnetje in huis?

Allemaal naar de bal!!
De organisatie ont-
spant zich even

Felle duels Aanvalleuuuh !!!

Ontbijt
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aan de eenvoudige en voedzame
maaltijd maar voorafgaand daar-
aan namen zij deel aan een voet-
balkermis met heel veel ballen. 
In de vroege avond begaven ze
zich in groepjes, onder de bege-
leiding van ouders, in de richting
van het bos achter ons sportpark
om daar en dierengeluidenspel te
spelen.  Aan het eind van de
avond werd er de film 'The
Incredibles' vertoond. Op zich
een spannende film, die echter
voor enkele F-jes toch tamelijk
slaapverwekkend bleek te zijn.
Ook bij de F-jes bleef het des-
ondanks nog geruime tijd
onrustig in de slaapvertrekken.

Het programma op vrijdag
Wat was het weer vroeg dag! Om
7 uur was het vertrek gepland
voor de ochtendwandeling en voor
de meesten was het toch tame-
lijk lastig om uit de 'klamme lap-
pen' te stappen. Maar eenmaal
onderweg bleek ook die ochtend-
stond weer goud in de mond te
hebben! De stemming zat er dan
ook al weer vroeg in. 
In de tussentijd werd door een

leger aan vrij-
willigers het
ontbijt voor de
wandelaars
klaargezet en
bij aankomst
konden the
kids plaatsne-
men aan de in
de kantine
gedekte
tafels. Daar
werd een goed
bodem gelegd
voor het toer-
nooitje in de
ochtend. Tot
12 uur werd er
door alle kin-
deren met volle overgave gevoet-
bald en daarmee kwam er een
eind aan de editie 2006 van het
slaapmutsentoernooi van VDZ!

Smaakt naar meer?
De Jeugdactiviteitencommissie,
bestaande uit Monique, Herman,
Willem, Marcel, Michael en Jilles
is van mening dat het slaapmut-
sentoernooi zeer goed is ver-
lopen. Uiteraard zijn er altijd

wel enkele puntjes voor verbete-
ring vatbaar, maar de reacties
van de kinderen en de ouders
waren allen zeer positief. De
commissie heeft nu alweer trek
in de editie 2007 van het slaap-
mutsentoernooi en de kinderen
ook vast en zeker. We bedanken
bij deze allen die een steentje
hebben bijgedragen aan dit VDZ-
evenement!

De Jeugdactiviteitencommissie

De kleedkamers zijn ook 
uitstekende slaapzalen

OOLIEBOLLENCUPLIEBOLLENCUP 20072007
VVDDZZ    DD,,    EE    EEEENNNN FF

ZZAAAATTTTEEEERRRRDDDDAAAAGGGG 66    JJJJAAAANNNNUUUUAAAARRRRIIII 22000077

AAAAAANNNNVVVVAAAANNNNGGGG 99::3300    UUUUUUUURRRR
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TREKKINGSUITSLAG GROTE CLUB ACTIE
De trekking van de Grote Clubactie 2006 heeft plaatsgevonden op 16 november 2006, 

de winnende lotnummers zijn bekend. Hebt u gewonnen? 

1e prijs:  € 100.000,- belastingvrij
2841468

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij
2939422

3e prijs: 23-d. strandvakantie Bali (Indonesië) voor 2 personen ter waarde van € 2.500,-
2665019

4e en 5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen ter waarde van € 1.500,-
2011948 3020918

6e-8e prijs: 7-daagse excursiereis naar Budapest voor 2 personen ter waarde van € 750,-
1346846 1930800 2699666

9e-18e prijs: Luxe kofferset ter waarde van € 300,-
0195673 0335209 0885103 1019268 1514060 1617644 1880404 3093960

3305736 4194090

19e-22e prijs: Portable DVD-speler met 2 TV-monitors ter waarde van € 289,-
1002291 1187703 1377954 3016268

23e-26e prijs: Woonkussen Fatboy 140-180 cm ter waarde van € 159,-
0245979 1104307 1156340 1688850 

27e-46e prijs: 4 entreekaarten voor Movie Park Germany ter waarde van € 104,-
0526579 0759503 0768369 1188715 1277213 1305802 1511073 1923205

2259895 2347961 2457248 2574898 2861071 3344118 3382986 3404729

3493004 3570745 4179788 4190420

47e-51e prijs: Spelcomputer Game Boy Micro ter waarde van € 100,-
0370805 0762917 1286231 1421816 3487043

52e-76e prijs: 4 entreekaarten voor Bobbejaanland ter waarde van € 96,-
0102913 0324558 0325414 0654332 0902263 0970495 1050733 1345701

1347038 1382704 1394694 1961690 2046268 2125787 2185669 2211713

2607031 2697711 3040285 3085774 3183980 3341662 3519444 3532721

3585552

Overige prijzen:
Laatste zes cijfers goed: Geldprijs van € 450,- 838745

Laatste vijf cijfers goed: Geldprijs van € 350,- 14887

Laatste vier cijfers goed: Vacansoleil reischeque ter waarde van € 250,- 6678

Laatste twee cijfers goed: Geldprijs van € 5,- 44

PRIJZEN INNEN
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeer-

de gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie

Postbus 90100

5000 LA Tilburg

Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bank- of girorekening of naar u toegestuurd. 

Indien u een lot hebt gekocht via eenmalige machtiging, dan ontvangt u het geldbedrag automatisch op uw

rekening. Bij een prijs in natura ontvangt u vanzelf bericht hierover. Voor de loterij van de Grote Clubactie

2006 is een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie onder nummer L.O.730/0145/005.06.



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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VDZ heeft een nieuwe jeugdpen-
ningmeester. Na 8 jaar trouwe
dienst houdt Dick Bos (zie elders
in dit blad) het voor gezien. De
club met de handen in het haar;
hoe dit nou weer op te lossen. De
Volharder bracht uitkomst, een
oproep in ons illustere blad werd
opgemerkt door Marcel Kamstra.
Na enige gesprekken met de kee-
per van zijn team en inmiddels
oud-penningmeester van onze
club Ad van de Bos besloot hij
zich aan te bieden om de vacante
positie op te vullen.

Marcel loopt al heel wat

jaartjes bij VDZ. Dertien

jaar geleden verhuisde hij

(via een aantal omwegen) vanuit

Bennekom naar Arnhem (waar hij

overigens de eerste twee jaar van

zijn leven ook al had doorge-

bracht). Via de Gouden Gids en

een paar kennissen die de vereni-

ging kenden kwam hij bij VDZ

terecht. Zijn eerste team was het

vijfde waarin hij ras VDZ-ers als

Maurice Freijters en de roemruchte

gebroeders de Koning tegenkwam,

een elftal dat zijn naam en faam

over het algemeen niet te danken

had aan zijn sportieve prestaties.

Na twee jaar werd het team opge-

heven en kwam hij bij het elftal

van Peter Verhoeff waar hij nu nog

steeds speelt. Hij is zijn voetbal-

carrière begonnen bij Bennekom.

Dat speelde aardig op niveau, hij

heeft in die tijd nog een aantal

jaren met bv. Kees van Wonderen

gespeelt. Daarvan mag hij graag

verhalen.

Sportief kan hij met recht genoemd

worden. Hij heeft altijd ge(zaal)-

voetbald, een poos gevolleybald,

raced op zijn mountainbike door

Arnhem en omstreken en tennist in

de voetballoze zomers. Andere

hobby's buiten het sporten zijn bij-

voorbeeld reizen. Noord Amerika

en Afrika heeft hij reeds bezocht

en plannen voor grote reizen heeft

hij nog volop. Maar ook lezen

houdt hem bezig. Alle werken van

Mulisch en Stephen King kun je bij

hem in de kast terugvinden. Ook

biografieën van alle groten der

aarde worden op prijs gesteld. Bij

tijd en wijle wil hij zich ook wel

eens storten op de filosofie en dan

vooral de moderne filosofen zoals

Nietsche. Zware kost, maar dan is

een 'Kingetje' op zijn

tijd ook wel weer lek-

ker.

In zijn beroep heeft

Marcel ook veel te

maken met de financië-

le wereld. Hij is consul-

tant bij Deloitte. Hij

voelt zich daar als een

vis in het water. Een

aantal andere klussen

die hij in de vrije tijd

op zich genomen heeft

hebben daarop ook

betrekking. Penning-

meester geweest van

een aantal verenigin-

gen, ook nu heeft hij een penning-

meesterschap, dat van de Vereni-

ging van Eigenaren van zijn woon-

complex; hij bezit een prachtig

appartement in de binnenstad van

Arnhem.

Op de vraag waarom hij het jeugd-

penningmeesterschap op zich

neemt noemt hij als eerste de

sfeer bij VDZ. "Het is een prachtige

club" vertelt Marcel, "een 'warme

vereniging', waarin de zaken uit-

stekend zijn geregeld. Daaraan wil

ik graag mijn steentje bijdragen. Er

MARCEL KAMSTRA NIEUWE JEUGDPENNINGMEESTER
liggen nog volop uitdagingen; de

Club van 100, contracten met

jeugdkader meer uniform moeten

worden opgesteld, meer structuur

in de financiële opzet, moderne

betalingsmethoden etc". Hij haast

zich te zeggen dat het natuurlijk

niet zo is dat het op dit moment

niet goed geregeld zou zijn maar

ja, zoals het spreekwoord zegt:

'Nieuwe bezems vegen schoon'. 

Marcel noemt zich een echte vere-

nigingsman. Bij alle clubs waar hij

heeft gespeeld of lid van is

geweest is hij geen, zoals het VDZ

bestuur dat zo mooi noemt, consu-

ment geweest maar heeft hij zich

altijd verdienstelijk gemaakt in de

organisatie. Consumeren is lekker

maar iets teruggeven geeft toch

ook veel voldoening.

Marcel verheugt zich op de samen-

werking met het nieuwe bestuur en

met Bert Kok in het bijzonder en

hoopt dat de 'oude' penning-

meester Dick Bos hem zo nu en

dan met raad en daad terzijde wil

staan.

Rudi Borkus
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VERSLAG 1
Op donderdag 9 november gingen
we met alle D'tjes van VDZ naar
Vitesse tegen PSV. Dit uitje was
bedacht door de activiteitencom-
missie. Dit omdat wij niet mee
mochten doen bij het slaapmut-
sentoernooi. Met z'n allen verza-
melen op het Willemsplein en
daarna met de bus naar het Gel-
redome.
De eerste 15 minuten ging de
wedstrijd erg gelijk op, van alle-

bei de kanten waren er kansen en
vrij goed voetbal. Het ging alleen
in de 19e minuut fout, uit een
counter scoorde Konè  in de
verre hoek. Toen ging PSV iets
beter voetballen en wist Jason
Culina in de 25ste minuut het net
te vinden . 2-0! er volgden weer
wat betere kansen voor Vitesse
maar Gomes (de keeper van PSV)
stond te keepen als een aap en
wist met een stuk of 4 corners
achter elkaar het goal schoon te

houden. En 2-0 was dan ook  de
tussenstand in de rust.

Na de rust was Alex in de kleed-
kamer achter gebleven en mocht
Addo voor hem in de plaats
komen. In de tweede helft ging
Vitesse door met het voetbal van
vlak voor rust.Vooral Danko Lazo-
vics was een paar keer gevaarlijk
voor het goal van Gomes. Het
leek wel 2-0 te blijven  maar
Farfan wist het goal nog een

keertje te tref-
fen in de 79ste
minuut.

De wedstrijd
werd op slot
gegooid door
een terechte
penalty. Simons
mocht de penal-
ty nemen en
scoorde 4-0.
Helaas, maar

het was toch
wel erg bijzon-
der om een
wedstrijd met
zo'n grootte
groep mee te
maken en de
sfeer was
goed en er was
nog luid

gezang in de bus. En eenmaal op
het station werden we weer
opgehaald door onze ouders.

Thijs Bouwman, D3

VERSLAG 2
Hallo alle VDZ leden, 
Wij zijn donderdag 9 november
naar Vitesse-PSV geweest met
de alle D's. We gingen in de
plaats van het slaapmutsentoer-
nooi. Om 7 uur moesten we ver-
zamelen bij het theater Luxor. 

We gingen met de bus naar Gel-
redome. Daar was het niet zo
druk, er waren maar 8500 sup-
porters. Wij zaten op oost. Ik
had een gastoeter bij me. Daar
heb ik veel mee getoeterd en de
rest van D2 ook. In de rust kwam
er een steward naar ons toe om
mijn toeter af te pakken omdat
het niet zou mogen. Dat vond ik
niet leuk. Een man van VDZ had

MET DE D NAAR VITESSE-PSV
De jeugdactiviteitencommissie heeft er dit jaar voor gekozen de D-pupillen niet mee te laten
doen aan het slaapmutsentoernooi. Simpelweg omdat de groep pupillen groter is geworden dan
de faciliteiten (slaapplaatsen) aankunnen. De D-jeugd heeft al jaren het slaapmutsentoernooi
mogen meemaken, vandaar onze keuze om voor deze groep iets anders te organiseren. En dat
werd de bekerwedstrijd Vitesse-PSV op donderdagavond 9 november. Om 19.00 verzamelden
60 pupillen en 10 begeleiders zich bij het Luxortheater op het Willemsplein om van
daaruit met de pendelbus naar het Gelredome te gaan.
Hieronder doen Thijs Bouwman (D3), Bart Jansen (D2), en Simon Rutten en Max Bur-
gers (D1) verslag van de wedstrijd Vitesse-PSV en het randgebeuren. Vitesse-PSV, op
papier een veelbelovende wedstrijd……

Verslaggever
Bart Jansen
met toeter  >
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hem toen in zijn tas gedaan.
Het was een leuke wedstrijd
maar helaas verloren ze maar
liefst met 4-0. Een paar van ons
gingen naar de zuidtribune. Toen
ze de tweede poging deden wer-
den ze opgepakt door een ste-
ward. Een paar ontsnapten maar
daar kwamen 6 stewards achter-
aan gerend. Heel veel jongens
hadden geld bij zich en propten
zich vol snacks. Sommigen heb-
ben maar de helft gezien omdat
ze weer bij de bar stonden
snacks te halen. En er waren een
paar mensen die zeiden: ga eens
zitten, het is geen kinderspeel-
paleis.

Na afloop van de wedstrijd gin-
gen we in de bus liedjes zingen,
zoals ´Hé buschauffeur, we gaan
je busje slopen´ en nog een
andere met een tekst die niet
geschikt is voor de F-jes. Op het
eind werden we opgehaald bij het
station. Het was een leuke avond.
Iedereen bedankt. Volgend jaar
weer?

Bart Jansen, D2

VERSLAG 3
We gingen met de hele D naar
Vitesse. De D1 moest verzamelen
bij hotel Haarhuis. Toen gingen
we naar de bushalte aan de over-
kant en met de bus naar het Gel-
redome. We liepen naar onze tri-
bune (Oost).
Toen begon de wedstrijd. Vitesse
was de eerste 10 minuten beter.
Maar kwam op 0-1 achter door
Aruna Koné. Toen kwam de 0-2
door Simons. Toen was het rust.
En Simon, Anis, Max, Thom en
Djinn gingen naar de zuid -tribu-
ne en naar noord, en west daar
gingen we naar binnen. Toen kwa-

men er dronken mensen achter
ons aan rennen, ze wilden mee-
doen met rennen. Toen gingen we
snel terug naar onze plaatsen. Na
de rust werd het 0-3 door Culina.
En de 0-4 van Aruna Koné. En
toen de wedstrijd was afgelopen
waren joep en martijn (leider)
zoek, dus moesten we ze zoeken.
Toen bleek dat ze al met een
andere bus weggegaan waren.
Zonder het te zeggen. Toen zijn
we weer terug gegaan met de
bus. En we waren om ongeveer
half 11 terug bij Haarhuis.

Max Burger & Simon Rutten, D1

Wij zijn Anne-lot en (papa) Patrick Boomstra.  

Patrick speelt sinds kort bij VDZ 5, speciaal voor de geboorte
van  zijn kleine meid is hij terug gekomen van een uitzending
naar Afghanistan. 8 November is
Anne-Lot geboren en is kernge-
zond. Mijn papa en mama zijn
heel blij met mij!!   

Namens de redactie felicite-
ren wij Patrick en Chantal
Boomstra met de  geboorte
van hun dochter.

Irene Gudden

HH OO EE RR AA ,,     EE EE NN DD OO CC HH TT EE RR

Verzamelen bij Haarhuis
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Op 29 november zaten 80 F-
pupillen in de kantine van VDZ vol
spanning te wachten op de komst
van Sinterklaas. Hij is dezer
dagen zo ontzettend druk, zou
hij wel kunnen komen? 'Laten we
eerst maar eens gaan zingen',
warmde Marcel Broecks de klein-
tjes op. En dat zingen was een
goed idee.  Sinterklaas kwam
binnen en nam zelfs drie zwarte
pieten mee.

Voordat de Sint kwam, werden de
pupillen van 14.15 tot 15.00 ver-
maakt met vier activiteiten. In
de bestuurskamer werden pieten-
mutsen gemaakt, in de commissie-
kamer werden kleurplaten inge-
kleurd en in de kantine waren
twee spellen, namelijk PIP en het
piramidespel met pepernoten. Bij
PIP gaat iemand de gang op en
wijzen de anderen een pepernoot

SINTERKLAAS BEZOEKT VDZ

aan. Degene die op de gang staat
komt terug en mag pepernoten
van de tafel pakken en opeten.
Als hij/zij de aangewezen peper-
noot aanwijst, roepen de anderen
PIP en is hij/zij af. Bij het pira-
midespel legt ieder kind een pira-
mide van zes naar 1 pepernoot.
Daarna is het dobbelen. Het num-
mer dat je gooit, is de rij die je
mag opeten. Gooi je twee keer
hetzelfde getal dan is het jam-
mer. Die rij is immers al op.
Twee spellen waarbij je kunt
smullen dus. Tenminste als je
geluk hebt.

De Sint kwam om 15.00 de kanti-
ne binnen. Hij wist over heel veel
kinderen iets te vertellen. Die
informatie had de Sint gekregen
van elftalpieten, ook wel elftal-
leiders genoemd. Sint was erg
blij met die informatie! Sint en
pieten maakten er af en toe een
echte show van. 

Sint arriveert met zijn gevolg bij
het clubhuis van VDZ 

Marcel Broecks probeert de zaal
aan het zingen te krijgen zodat
de Sint weet waar hij zijn moet.
Onder: Sinterklaas heeft het
gevonden zo te zien, de kinderen
hebben uitstekend gezongen.
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Het bestuur wenst alle leden met hun fami-
lie, kaderleden, vrijwilligers, ouders, ver-
zorgers en sponsors:

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN

GEZOND EN SPORTIEF 2007!
U bent van harte welkom op de nieuwjaarsre-
ceptie op 1 januari, aanvang 16.00 uur.
Voorafgaande daaraan wordt de traditionele
nieuwjaarswedstrijd gespeeld, aanvan 14.00 uur.

Er werd gezongen, een piet kreeg de roe (op
zijn billen), een andere piet moest met zijn
roe een pakketje zoeken, moeders konden met
Marcel Broecks een duet zingen, en er werden
polonaises gelopen. Wat een feest!

Om 16.15 moesten Sint en pieten helaas weer
weg. Ze hadden natuurlijk nog andere afspra-
ken. Onder 'Dag sinterklaasje' verlieten Sint
en pieten de zaal. De pupillen en hun broertjes

en zusjes kregen allen nog een zakje strooigoed en een
leuk cadeautje. 

Toen een lid van de jeugdactiviteitencommissie even
later in de commissiekamer kwam, bleek ook nog eens
dat er in de laatjes van de F-elftallen chocoladeletters
waren gelegd. Deze zijn voor de leiders en trainers als
dank voor hun inzet voor onze jeugd.

De jeugdactiviteitencommissie
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KLEURPLAAT

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in . Dat mag met verf, stift, kleurpotlood,
beplakken met gekleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij
een VDZ-sjaal. Inleveren in de kopijbus in het clubhuis.



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
S P O N S O R A V O N D

van Jongejan & Tjakkes, in het

kort een uiteenzetting van de acti-

viteiten van hun bedrijf.  Jongejan

& Tjakkes Accountants en

Belastingadviseurs is het advies-

kantoor dat haar dienstverlening

specifiek richt op de directeur-

grootaandeelhouder en het

midden-en-kleinbedrijf en is afge-

stemd op u als ondernemer. Als u

meer over Jongejan & Tjakkes wilt

weten kunt u terecht op hun web-

site www.jtadvies.nl.

Leon Tjakkes wilde het ook heel

graag kort houden, zodat we snel

met de wijnproeverij van start kon-

den gaan. Frank de Graaf van Wijn

Zweiersdal had een aantal heerlijke

Spaanse en Oostenrijkse wijnen

meegebracht. Elke wijn werd door

Frank geïntroduceerd, waarna de

aanwezigen de wijn konden proe-

ven. Omdat smaken nog altijd ver-

schillen, leverde dit leuke gesprek-

ken op. Op deze wijze werd het

een hele gezellige informele spon-

soravond. 

Toename sponsors
Het afgelopen jaar zien wij weer

een lichte toename van het aantal

sponsors voor VDZ. Het betreft

hier sponsoring van verschillende

aard: kledingsponsors voor jeugd-

en seniorenteams, reclameborden,

advertenties in de Volharder en

ook nieuwe sponsors bij VDZ

Hogerop. Dit is een goed ontwikke-

ling en we hopen dan ook dat deze

lijn zich zal voortzetten. Een groei-

ende vereniging als VDZ heeft dit

ook nodig en wij zullen er alles aan

doen om de ingezette lijn door te

trekken. Hierbij doen wij ook een

beroep op alle leden van VDZ om

potentiële sponsors met ons in

contact te brengen. 

Nieuwe tassen VDZ 3
VDZ is een van de weinige clubs

waarbij ook het 3e elftal tot de

selectie behoort. Gezien de huidige

Sponsoravond
Op 8 november j.l. heeft VDZ

Hogerop in samenwerking met 

subsponsor Jongejan &Tjakkes een

sponsoravond georganiseerd. We

zijn in het prachtige kantoor van

Jongejan&Tjakkes voortreffelijk

ontvangen met koffie en gebak. 

Na de opening van de avond door

Evert van Amerongen (voorzitter

VDZ Hogerop) heeft Willem Meijer,

in zijn rol van voorzitter van VDZ

de aanwezige sponsoren enig uit-

leg gegeven over het nieuwe

beleidsplan 2006-2010, de nieuwe

vrijwilligersregeling en de ontwik-

kelingen van VDZ en de groei die

dit met zich mee brengt. Daarbij

heeft Willem zeer duidelijk naar

voren gebracht dat VDZ ook

voor sponsoren nu en in de

toekomst een aantrekkelijke

vereniging is. Natuurlijk gaf

Willem ook uitleg over de

gebeurtenissen van de zondag

ervoor tijdens de wedstrijd

Arnhemse Boys - VDZ. 

Nadat Evert en Willem de

sponsoren hadden bijgepraat

over VDZ gaf Leon Tjakkes,

één van de twee eigenaren

Evert van
Amerongen,
voorzitter van
VDZ Hogerop
heet de spon-
sors van harte
welkom. De
wijnen staan al
klaar voor de
proeverij

Leon Tjakkes -
directeur J&T
en gastheer -
geeft een korte
toelichting op
de deskundig-
heden van zijn
bedrijf en de
snelle groei
van  opdracht-
gevers en
medewerkers.
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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

Alexander van den Hoven
Arnhem 026 443 40 86

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

OLB House of Special Sports
Arnhem (026) 442 33 21

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

Willemsen Makelaars Jansplaats
Arnhem (026) 445 27 51

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



Pagina 57Clubblad De Volharder

Algemene ledenvergadering VDZ
De Algemene ledenvergadering

(ALV) heeft op 2 november jl. het

Beleidsplan 2006-2010 ongewijzigd

goedgekeurd. De ALV is ook

akkoord gegaan met de contributie-

verhoging zoals die vanaf 1 juni

2007 de komende vier jaar wordt

doorgevoerd. De nieuwe contributie-

bedragen staan in het beleidsplan.

Dit plan kunt u lezen en downloa-

den van onze website www.vdz-
arnhem.nl. De ALV heeft ook voor-

drachten van de nieuwe bestuur-

sleden Bert Kok (penningmeester)

en Geert van Gessel (externe rela-

ties) goedgekeurd. Verder heeft de

ALV met grote instemming gerea-

geerd op de vrijwilligersregeling

zoals die nu wordt ingevoerd. De

ALV heeft nogmaals vastgesteld

dat (jeugd)leden die zelf of via de

ouders of verzorgers, niet willen

meewerken met de nieuwe vrijwilli-

gersregeling, geen lid kunnen zijn

van VDZ. Van die (jeugd)leden zal

VDZ het lidmaatschap per 31 mei

2007 beëindigen.      

Jubilarissen
Op de Algemene ledenvergadering

zijn de volgende jubilarissen gehul-

digd: Hans Schuring (25 jaar lid),

Gerard Berkhout (40 jaar lid), Wim

Polman (40 jaar lid), Nico Valen

(40 jaar lid), Ben Balk (50 jaar lid)

en Wim Daniels (60 jaar lid!). Het

bestuur feliciteert namens de hele

vereniging alle jubilarissen van

harte met het bereiken van deze

mijlpaal en wenst hen nog vele

plezierige jaren bij VDZ. 

Leden van verdiensten en
Ereleden
De Algemene ledenvergadering

heeft ingestemd met de voordrach-

ten om Johan Singendonk, Henny

Singendonk en Roel van der Leij te

benoemen tot lid van verdienste en

Ad van den Bos te benoemen als

erelid. De huldiging vindt plaats op

de nieuwjaarsreceptie op 1 januari

a.s. Het bestuur feliciteert Johan,

Henny, Roel en Ad namens de hele

vereniging van harte met hun ere-

titels en wenst hen nog vele ple-

zierige en actieve jaren bij VDZ.

Kunstgras toch veilig
Uit nieuw onderzoek blijkt dat het

kunstgras en het rubbergranulaat

geen enkel gevaar opleveren voor

de volksgezondheid.

Eerdere onderzoeken waren niet

helemaal correct verlopen. Dit

blijkt uit publicaties in de Telegraaf

en De Gelderlander. 

VDZ heeft op het moment van uit-

komen van de Volharder nog geen

formeel bericht ontvangen van de

gemeente. 

Rookbeleid
Het Ministerie van VWS heeft in

2004 in overleg met de sport een

traject ingezet dat moet leiden tot

minder roken in de sportkantines.

Medio 2006 moeten alle sportvere-

nigingen in Nederland afspraken

VAN DE BESTUURSTAFEL

hebben gemaakt over het rookbe-

leid van de vereniging.

Het rookbeleid van VDZ bestaat uit

de volgende regels:

o geen verkoop van tabakspro-

ducten

o niet roken in de kantine tijdens

jeugdactiviteiten

o niet roken in de kantine tijdens

vergaderingen

o te allen tijde niet roken in:

kleedkamers, hallen, gangen,

toiletten, trappen, keukens en

vergaderzalen.

o beperking van het aantal dagen

en tijden waarop gerookt mag

worden in de kantine tot trai-

ningsdagen en speeldagen van

seniorenteams en/of bijzondere

activiteiten

o kenbaar maken van het rookbe-

leid aan leden en bezoekers.

Het rookbeleid van VDZ volgt hier-

mee de richtlijnen van het Ministe-

rie van VWS. 

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

samenstelling, de hoge trainings-

opkomst 2 keer per week en de

prestaties van het derde elftal, is

dit een goede keus. Zo kan het 2e

elftal en indirect ook het 1e elftal

bij schorsingen en blessures altijd

een beroep doen op de jongens uit

het derde elftal. Het derde elftal

heeft met Jongejan & Tjakkes een

uitstekende sponsor en recentelijk

heeft VDZ Hogerop samen met de

spelers van 3 gezorgd voor nieuwe

voetbaltassen voor het derde elftal.

JP Tamminga Wintercup 2007
Tot slot willen wij u attenderen op

de JP Tamminga Wintercup 2007

waarover u elders in deze Volhar-

der meer kunt lezen.

Erwin Brakenhof



WWW.JTADVIES.NL
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AGENDA

09 januari 2007 

06 febr. 2007

06 maart 2007

03 april 2007

08 mei 2007

05 Juni 2007

Bron: website VDZ  

16 dec. 2006 Kerstfeestavond   20.00 u.

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

1 januari 2007 Nieuwjaarsreceptie  16.00 u. 

6 januari 2007 Oliebollencup  9.30 u. 

21 januari 2007 JP Tamminga Wintercup: VDZ 1 - Jong AGOVV 12.30 u. 

23 januari 2007 JP Tamminga Wintercup: VDZ 1 - Jonge Kracht 20.00 u. 

4 febr. 2007 JP Tamminga Wintercup: VDZ 1 - OBW 12.30 u. 

6 febr. 2007 JP Tamminga Wintercup: VDZ 1 - Jong NEC 20.00 u. 

22 febr. 2007 JP Tamminga Wintercup: VDZ 1 - Jong Vitesse 19.30 u. 

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

17 maart 2007 Dartstoernooi  20.00 u. 

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

25 april 2007 Vriendjesdag 14.30 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   

2/3 juni 2006 Afsluitweekend   

3 juni 2006 Minitoernooi  

Bestuursvergaderingen

29 januari 2007

05 maart 2007

02 april 2007

07 mei 2007

04 juni 2007

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

donderdag 25 januari 2007

donderdag 15 febr. 2007

donderdag 22 maart 2007

donderdag 26 april 2007

donderdag 24 mei 2007

Zoals iedere bezoeker aan onze accommodatie kan zien worden de speeltoestellen voor de VDZ
kinderen graag en veelvuldig gebruikt. De meeste apparaten zijn door vrijgevige leden enige
jaren geleden ter beschikking gesteld en door de VUT-ploeg geplaatst. Echter, de levensduur van
een paar leuke attracties is ruim overschreden en aan vervanging toe. Wie heeft nog - in veilige
staat verkerende - speeltoestellen beschikbaar. Wij zijn met name geinteresseerd in een wip-
wap, een schuitjesschommel, maar wellicht ook leuke toestellen die we nog niet hebben staan.
Neem gerust contact op met Henk Matser, mobiel 06 5493 3511; wij komen het dan bij u 
ophalen.  Alvast bedankt namens de kinderen van VDZ HM

S P E E L T O E S T E L L E N G E V R A A G DS P E E L T O E S T E L L E N G E V R A A G D



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




