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

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

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

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

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

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

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

VDZ
leden 10% korting op

voetbalkleding en voetbal-
schoenen 

Voetbalcenter OLBVoetbalcenter OLB
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VAN DE VOORZITTER
Nieuwjaarstoespraak "Niks
blief wie het is…''
Met het aanstormende carnaval in

zicht moest ik weer terugdenken

aan de Prins Carnaval van de On

Ganse in 2001. Zijn thema was

''Niks blief wie het is'' en zijn

thema heb ik tijdens de  nieuw-

jaarsbijeenkomst ook onder de

aandacht gebracht van onze leden,

die in grote getale aanwezig

waren. Er staat weer een nieuw

jaar voor de deur en daarin wens

ik iedereen in alle opzichten het

allerbeste toe. Niks blief wat het

is… Als je dit thema projecteert op

de achterliggende jaren, dan is er

inderdaad veel gebeurd binnen

onze club, met name op organisa-

torisch gebied. Nieuwe bestuursle-

den (Bert Kok, penningmeester en

Geert van Gessel als bestuurslid

externe betrekkingen), nieuwe

commissies en tal van nieuwe plan-

nen. Er staat veel op stapel voor

de komende jaren.

Vrijwilligersregeling
Niks blief wie het is en dat geldt

zeker voor ons VDZ, een club die

groeit en bloeit. Om de groei op

verantwoorde wijze te kunnen

opvangen heeft het bestuur samen

met heel veel leden een nieuw

beleidsplan opgesteld. Dit beleids-

plan is in de laatste Algemene

Ledenvergadering door de leden

unaniem goedgekeurd. Een belang-

rijke pijler uit dit beleidsplan is de

invoering van de nieuwe vrijwilli-

gersregeling. Deze noodzakelijke

regeling zorgt voor een betere en

rechtvaardige taakverdeling (ieder-

een draagt een steentje bij) en een

sterkere betrokkenheid van leden

en ouders. Het is goed om te zien

hoeveel leden en ouders hieraan

enthousiast meewerken.

Seizoenafsluiting
De groep van vrijwilligers is door

de nieuwe regeling zo groot wor-

den dat het bestuur moest beslui-

ten het traditionele kerstbrood als

dank voor het verrichte vereni-

gingswerk dit jaar achterwege te

laten. In plaats daarvan worden

alle leden, kaderleden en vrijwilli-

gers van harte uitgenodigd bij de

seizoensafsluiting en het afsluit-

feest dat in het eerste weekend

van juni plaatsvindt. Houd het pro-

gramma in de gaten!

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de seizoensafsluiting wordt

opnieuw de vrijwilliger van het jaar

gekozen. Het bestuur wil met deze

verkiezing een of meerdere perso-

nen in het zonnetje zetten voor het

vele werk dat verricht wordt.

Elders in deze Volharder wordt ver-

meld hoe de leden kandidaten kun-

nen voordragen voor de bijzondere

titel Vrijwilliger van het Jaar.

Erelid en leden
van verdienste    
Tijdens de nieuw-

jaarsreceptie is Ad vd

Bos als erelid gehul-

digd. Ad heeft zich

door zijn 30- jarig

penningmeesterschap in

buitengewone

mate inge-

zet

voor

onze club. Tevens werden de leden

Roel van de Leij, Henny en Johan

Singendonk als Leden van Verdien-

ste benoemd wegens langdurig lid-

maatschap en even zovele jaren

vrijwilligerswerk. Als club mogen

wij trots zijn dat wij zo veel leden

in ons midden hebben die zich

voor VDZ inzetten. Verderop in

deze Volharder leest u meer over

deze bijzondere leden.

Contractverlenging trainers
Het bestuur heeft in goed overleg

de contracten verlengd met Marc

Geutjes, trainer van het eerste elf-

tal, en Francis Okopu, trainer van

het tweede elftal. Het bestuur

heeft vertrouwen in de samenwer-

king en kiest voor continuïteit in de

begeleiding. Wij hopen en vertrou-

wen erop dat het eerste elftal een

prima tweede seizoenshelft speelt,

maar dat kunnen ze niet alleen.

Daarbij is de steun van de hele

club nodig! Kom ons eerste elftal

dan ook aanmoedigen in de

komende wedstrijden.

Degenen die ik begin januari

nog niet persoonlijk de

hand heb gedrukt, wens

ik hierbij eveneens een

gezond en sportief 2007

toe.

Uw voorzitter

Willem Meijer



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

Allereerst wensen wij u van

de redactie een voorspoe-

dig, gezond en sportief 2007

toe. De winterstop is inmiddels ten

einde en eenieder heeft de voet-

balschoenen weer gestrikt en klaar

staan voor de tweede en beslissen-

de helft van de competitie. Het

eerste gedeelte daarvan leverde in

ieder geval goede resultaten op

met als uitschieters VDZ E2 en

Dames 1 die beide nog geen wed-

strijd verloren hebben. Ook de E4

en B1 kunnen met slechts een ver-

liespartij terugkijken op een uitste-

kend competitiestart. Helaas zijn er

ook teams die nog geen overwin-

ning op hun conto kunnen

schrijven, maar we

zijn ervan over-

tuigd dat dit in

het jaar 2007 gaat

veranderen.

Uiteraard zijn we er

weer in geslaagd een

dikke Volharder met

leuke artikelen uit te brengen. De

vaste rubrieken zoals onder andere

de column, het stuk van de voor-

zitter, de spelregelquiz en de kin-

derpagina zullen niet ontbreken. Er

is nieuws vanuit VDZ Hogerop en

een artikel afkomstig van het

bestuur. Het interview is dit keer

gemaakt met de drie leden van

verdienste: Roel van der Leij en

Henny en Johan Singendonk. Een

stuk over het benoemde Erelid, Ad

van den Bos, is tevens te lezen.

Daarnaast is er aandacht in deze

editie voor een van onze buren op

het sportpark 't Cranevelt, Thialf.

Wat weten we eigenlijk van deze

club? Wij hebben een kort vragen-

gesprek gehad met Karolien Dietz,

zij is voorzitter van de natuurijs-

baan commissie.

Er is een nieuwe rubriek in het

leven geroepen, genaamd "VDZ en

zijn sponsors", dit keer is dat OLB

en daar is een kort interview over

te lezen. Wie zijn ze eigenlijk en

wat doen ze? De sponsor wordt in

deze rubriek nader toegelicht. Ver-

der zijn er interessante verslagen

te vinden van het eindejaarsfeest

en de oliebollencup. Natuurlijk zijn

de verhalen uitgebreid geïllustreerd

met foto's. 

De lagere elftallen hebben een

nieuwe coördinator, Rogier Walter.

Uiteraard is dit aanleiding om hem

wat vragen te stellen

en daar een artikel

over te maken. In dit

nummer is hier aan-

dacht aan besteedt. 

We vragen dit keer

speciale aandacht voor

de enquête, die is bij-

gevoegd in deze Vol-

harder. Deze (anonieme) enquête

hebben wij gemaakt om eens te

kijken wat mensen die betrokken

zijn bij VDZ eigenlijk van het club-

blad vinden en of er mogelijk ver-

beterpunten zijn. De antwoorden

gaan wij zorgvuldig bekijken en

hopen er in de toekomt een nog

mooiere Volharder mee te kunnen

maken. De ingevulde vragenlijst,

invullen duurt slechts 5 minuten,

kunt u digitaal inleveren of toestu-

ren aan een van de redactieleden.

Het adres staat op de enquête. Wij

danken u alvast hartelijk voor de

medewerking!

Naast dit alles, is er nog veel meer

te lezen. We wensen u veel lees-

plezier toe!

De redactie

Jessica
van den Adel

Rudi 
Borkus

Albert 
van Daalen

Irene 
Gudden

Joost 
Overbeek

Frank
Ritmeester

Jan 
Tenback



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 PERSOONLIJK INZICHT

Zondagochtend. Voetbaltas achterin. Ik start mijn auto. De
ramen zijn beslagen. De aanjager staat op vier. Wat schrijf
ik in mijn volgende column in  ‘De Volharder’ ? Ik weet het
niet. Als schrijver van een column heb je het soms best
moeilijk met het vinden van een onderwerp. Eigenlijk
bedoel ik ‘als schrijver van een column heb ik het vaak
moeilijk´.
U denkt: muggenzifter! Ja en nee. U schrijft geen column.
Waarschijnlijk interesseert mijn hersenspinsel u niet.
Maar door gebruik van de persoonsvorm je in plaats van de
persoonsvorm ik, betrek ik u onbedoeld bij mijn uitspraak.
Ik laat u deelgenoot worden van mijn uitspraak en ver-
plaats ook verantwoordelijkheid/druk in uw richting.
Een voorbeeld: 
Humberto Tan interviewt Henk ten Cate: Henk, de 2-1
nederlaag was niet nodig geweest, gezien het vertoonde
spel in de 1e helft. Henk: Inderdaad, als je de kansen niet
benut, verdien je niet om te winnen.
Feitelijk zegt Ten Cate: als Tan de kansen niet benut, ver-
dient hij niet te winnen. Henk laat Humberto deelgenoot
worden van de prestatie van Ajax. In een tijdperk met de
neiging naar individueel gedrag, gaat ons taalgebruik
(on)bedoeld in de richting van het gezamenlijk delen van
individuele uitspraken. Wij winnen en zij hebben verloren is
ook een dergelijke uitspraak.
Nog een voorbeeld.
De trainer: Martijn, wat zijn wij in het veld aan het doen.
Voetballen of meisjes kijken? Martijn: Als je géén ballen
krijgt, kun je ook niet voetballen. De trainer mag uiteraard
niet meespelen met de wedstrijd. Hij bedoelt je in plaats
van wij. Martijn bedoelt: `als ik niet aangespeeld wordt,
kan ik niet meedoen aan het spel´. Maar afschuiven op een
ander is ‘cool’ en dus niet verkeerd. Daarom gebruikt Mar-
tijn de persoonsvorm je. Geef voetballers een enquête for-
mulier met daarbij de volgende vragen: ‘wat vind ik van
mijn eigen spel en wat vind ik van de teamprestatie’. Tien
tegen één dat het eigen spel  hoger word beoordeeld dan
de teamprestatie. Merkwaardig! Als iedere speler boven zijn
kunnen speelt zal de teamprestatie hoger moeten worden
beoordeeld.
Conclusie: spelers moeten vaker in de spiegel kijken en zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

Ik draai het VDZ terrein op. De autoramen zijn niet meer
beslagen. Het zicht is helder. Ik stap uit mijn auto, voetbal-
tas in het rek en loop het toilet in. Ik kijk in de spiegel.
Als je begrijpt wat ik bedoel!

“NotaBene”

IMPRESSIE VAN ‘T
EINDEJAARSFEEST

2006



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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VDZ D2
3de klasse AX

asv AZ 2000 D1

DODEWAARD D1

rksv DRIEL D1

EXCELSIOR Z. D1

ONA ‘ 53 D2

REDICHEM D1

RVW D2

SKV D3

SML D3

WAVV D2

WODANSECK D1

VDZ D3
4de klasse BU

asv AZ 2000 D2 

BATAVEN D4

Sc. BEMMEL D5

ELDENIA D4

ELDENIA D7

ESA D6

ESA D8

GVA D2

RKHVV D5

SML D4

SPERO D4

VDZ D4
4de klasse BT

ARNHEMIA D2

AVW ‘ 66 D5

EENDRACHT A. D2

ELDENIA D5

ESA D9

ESA D10M

ESCA D2

RKHVV D4

SPERO D5

Sc. Westervoort D4

Sc. Westervoort D4

VDZ E1
1ste klasse P

ARNHEMIA E1

BLAUW GEEL‘ 55 E2

DTS ‘ 35 E2

ELDENIA E2

ESA E2

ESCA E1

FORTISSIMO E1

ONA ‘ 53 E1

OSTRABEKE E1

RVW E1

SML E2

VDZ E2
2de klasse T

Sc. BEMMEL E2

sv DFS E1

EXCELSIOR Z. E1

KESTEREN E1

LIENDEN E1

RVW E2

SKV E3

UCHTA E1

WAGENINGEN E1

WAVV E1

VDZ E3
2de klasse U

BATAVEN E2

rksv Driel E1

ELDENIA E6

ELDENIA E5

OVC ‘ 85 E2

DE PAASBERG E1

SKV E2

SML E4

SPERO E5

SPERO E6

VDZ E4
3de klasse BK

ANGEREN E1

AVW ‘ 66 E5

BATAVEN E3

EENDRACHT A. E2

ELISTHA E2

HAVO E1

DE PAASBERG E1

RKHVV E4

SPERO E7

VALBURG E1

VITESSE 1892 E1

VDZ E5
4de klasse CI

ANGEREN E4M

Sc. BEMMEL E7

ESA E12

ESA E14

OSC E4

OVC ‘ 85 E4M

REDICHEM E2

RKHVV E7

SML E9

SML E10

VELUWEZOOM E2

VDZ E6
4de klasse CJ

ANGEREN E2

asv AZ 2000 E2

BATAVEN E4

Sc. BEMMEL E5

GVA E2

HAVO E2

OSC E3

RKHVV E6

SML E8

SVHA E3

VDZ E7
4de klasse CL

ARNHEMIA E3

BATAVEN E5

ELDENIA E10

ESA E8

ESA E11

MASV E1

DE PAASBERG E2

SML E7

VDZ E9

Sc. Westervoort E8

VDZ E8
4de klasse CM

ANGEREN E3

BATAVEN E6

Sc. BEMMEL E6

ELDENIA E9

ELISTHA E3

ESA E13

GVA E3M

JONGE KRACHT E4 

OSC E2

RKHVV E8

VALBURG E2

VDZ E9
4de klasse CL

ARNHEMIA E3

BATAVEN E5

ELDENIA E10

ESA E8

ESA E11

MASV E1

DE PAASBERG E2

SML E7

VDZ E7

Sc. Westervoort E8

INDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2007
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VDZ F1
2de klasse T

asv AZ 2000 F1

EENDRACHT A. F1

ESA F3

ESA F11

ESCA F1

GVA F1

HAVO F1

DE PAASBERG F1

REDICHEM F1

RKHVV F1

RVW F2

VDZ F2
3de klasse DH

asv AZ 2000 F2

rksv DRIEL F2

DVOV F1

ELDENIA F6

ESCA F2

OVC ‘ 85 F3

OVC ‘ 85 F5 

DE PAASBERG F2

SML F5

VDZ F7

VVO F6

VDZ F3
3de klasse DE

ARNHEMIA F3

BATAVEN F3

Sc. BEMMEL F4

Sc. BEMMEL F6

ELDENIA F4

ESA F6

ESA F7

JONGE KRACHT F5 

VALBURG F1

Sc. Westervoort F4

VDZ F4
3de klasse DT

ARNHEMSE B. F1

ELDENIA F7

ESA  F10

ESCA F3

RHEDEN F4

SML F3

SML F6

VDZ F5

VELUWEZOOM F1

VVO F4

WORTH RHEDEN F1 

VDZ F5
3de klasse DT

ARNHEMSE B. F1

ELDENIA F7

ESA F10

ESCA F3

RHEDEN F4

SML F3

SML F6

VDZ F4

VELUWEZOOM F1

VVO F4

WORTH RHEDEN F1

VDZ F6
3de klasse DF

ARNHEMIA F2

Sc BEMMEL F7

EENDRACHT A. F2

ESA F8

ESA F12

MASV F1

DE PAASBERG F3

RHEDEN F3

SML F4

VVO F5

Sc. Westervoort F5

... vervolg indeling voorjaarscompetitie 2007 KIES UW EIGEN

"VDZ VRIJWILLIGER

VAN HET JAAR"!
VDZ organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van

"VDZ Vrijwilliger van het Jaar". Het bestuur wil hier-

mee namens de gehele vereniging haar bijzonder grote

waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers

binnen de vereniging en al het werk dat zij

belangeloos doen.

Ieder VDZ lid kan een vrijwilliger voor deze

eretitel voordragen bij het bestuur. Ken je

een ouder, leider, trainer, barmedewerker,

grensrechter, verzorger, scheidsrechter, com-

missielid, schoonmaker, onderhoudsman of

een andere vrijwilliger die het afgelopen

seizoen of de afgelopen seizoenen, zeer

verdienstelijk werk heeft verricht voor

jouw team, jouw commissie of voor

de hele vereniging, meldt deze per-

soon dan aan bij het bestuur. 

Er zijn twee categorieën, namelijk

Jeugd en Senioren. Er wordt dus zowel

bij de jeugd als bij de senioren een "VDZ Vrijwilliger

van het Jaar" gekozen. Kaderleden die door VDZ

betaald worden voor hun inspanningen, zijn van deel-

name uitgesloten.

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

kandidaat naar het bestuur! Het emailadres is

bestuur@vdz-arnhem.nl. Geef daarin ook de reden aan

waarom jij vindt dat deze vrijwilliger door het bestuur

gekozen moet worden tot vrijwilliger van het jaar.

Jouw voordracht wint aan kracht als je de voordracht

met meerdere mensen indient.

Het bestuur zal alle voordrachten beoordelen en daar-

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

bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar en de

prijsuitreiking vinden beiden plaats tijdens het afsluit-

weekend op zaterdag 2 juni a.s. 

De Vrijwilligers van het Jaar waren vorig jaar Toos Rut-

ten (Jeugd) en Henk Koudijs (Senioren). Dus als jij een

vrijwilliger kent die het verdient om extra in het zonne-

tje gezet te worden, meldt hem of haar dan zo snel

mogelijk aan bij het bestuur (bestuur@vdz-arnhem.nl)!

Bestuur
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Bob  

 

 

 

 

 

Wie is Bob? 
Bob is degene met wie is afgesproken dat hij of zij tijdens bijvoorbeeld het stappen, een 
feestje, een etentje of de ‘derde helft’ na het sporten geen alcohol drinkt. Hij of zij bestuurt na 
afloop de auto en zorgt ervoor dat hijzelf en anderen veilig thuis komen. Bob is niet altijd 
dezelfde persoon. Vandaag jij, morgen een ander. Zo is eigenlijk iedere autobestuurder 
binnen onze vereniging wel eens de Bob, man of vrouw. 
 

Waarom Bob? 
Onze kantine is hét trefpunt van de vereniging. Waar vieren we onze overwinningen? Waar 
praten we na over alle prachtige acties en die paar gemiste kansen? En waar vinden we 
troost na die bittere nederlaag? Tussen je sportvrienden in de kantine! 
Maar het is wel zaak om het gezellig te houden. Dat betekent onder meer: verstandig 
omgaan met alcohol. 
 
Onze vereniging staat achter Bob en vindt dat je maar beter geen alcohol kunt drinken als je 
nog moet rijden. Een heldere en duidelijke gedragsregel! Toch komt het helaas nog veel 
voor. Rijden onder invloed is nog steeds een belangrijke oorzaak van veel verdriet en 
ellende. Jaarlijks vallen er door alcohol in het verkeer ruim 300 doden en meer dan 4000 
ernstig gewonden.  
 

Bob scoort 
In de sportkantine zal de aandacht worden gevestigd op de Bob-campagne door middel van 
Bob-artikelen, zoals bierviltjes, dienblad en posters. Daarnaast wordt er een promotiebord in 
de kantine opgehangen met de tekst ‘Bob scoort’. Zo willen we iedereen eraan herinneren 
dat géén alcohol drinken de beste optie is als nog aan het verkeer moet worden 
deelgenomen. 
Verwelkom Bob als vast lid van onze vereniging en maak samen met je sportgenoten, 
afspraken over Bob, zodat we met z’n allen kunnen zeggen: 
 

Bob scoort! 
 

 
 
Bob scoort! is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland  Regionaal Steunpunt Oost en het  Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). Voor meer informatie over het Bob project kunt u contact 
opnemen met Veilig Verkeer Nederland Regionaal Steunpunt Oost, Jelly Douma, tel: 0575 510 144   
 
Een digitale versie van dit clubbladartikel is aan te vragen bij: j.douma@vvn.nl  

     Mogen wij het nieuwste 

lid van onze club 

voorstellen……… Bob 
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Sinds eind vorig seizoen is
Rogier Walter coördinator lage-
re elftallen. Zijn belangrijkste

taak als coördinator is de belangen-
behartiging van de lagere teams.
Zorgen voor een geordend verloop
en dienen als klankbord, zowel van
de elftallen naar het bestuur als
andersom. Het meeste werk zit aan
het begin van het seizoen. Het is
begin augustus vaak niet duidelijk
hoeveel mensen aan de competitie
zullen beginnen. Sommigen zijn
gestopt (zonder dat te melden),
anderen komen er weer bij. Na dat
woelige begin komt het regelen in
een rustiger vaarwater tot de selec-
ties vast komen te staan  en de
afvallers weer ingepast moeten wor-
den in de lagere elftallen. 
Ook de randverschijnselen kosten
nogal wat tijd. Zorgen dat het mate-
riaal er is, dat er velden zijn om te
trainen. “Je staat voor je mensen,
maar ja, er zijn natuurlijk meer rege-
laars die de zaken voor hun eigen
domein goed willen regelen. En de
koek kan maar één keer verdeeld
worden”.

Wie is hij?
Rogier is geboren in Rotterdam maar
al snel verhuisde het gezin naar Arn-
hem. Daar is hij nooit meer wegge-
gaan. “Sinds mijn zesde voetbal ik bij
VDZ”.  Zijn opleiding genoot hij aan
de LDS en de MDS (detailhandels-
school), waarna hij ging werken bij
een klein bedrijfje. Na enige jaren
ging het toch weer kriebelen en volg-
de hij in de avonduren de HBO oplei-
ding logistiek management. Bij zijn
huidige werkgever Kijkshop werkt hij
als logistiek procesmanager. Zijn
werk bevat de coördinatie, structure-
ring en optimalisatie van de bedrijfs-
processen. 
“Mijn hobby’s zijn VDZ en Vitesse”.
Verder is hij ’s zomers veel te vinden
op de Ronde weide, in het vakantie-

huisje in Bergen aan zee en het hele
jaar door natuurlijk in het clubhuis
(aan beide kanten van de bar,  hij
draait namelijk ook bardiensten).

Voetbal
Zijn voetbalcarrière kent louter hoog-
tepunten (de dieptepunten kan hij
zich niet meer herinneren).  In de C2
werden ze kampioen, de enige keer
in zijn carriëre. Op de foto zie je
Rogier met de C2 kampioensfoto met
namen als Rik van de Oosterkamp,
John Wijbenga, Albert van Daalen,
Jos Scholten en Bert-Jan Zoetbrood.
Nog een hoogtepunt was zijn uitver-
kiezing voor het Nederlands militair
elftal die een wedstrijd moest spelen
voor 4000 mensen in het Bremensta-
dion. Rogier verteld: “Ja, dat zat zo,
ik was gelegerd in Seedorf en voet-
balde daar een keer een belangrijk
toernooi. De coach zette mij in en
ik scoorde binnen vijf minuten
een magnifiek doelpunt. Na
die vijf minuten werd ik
gewisseld en werd me verteld
dat ik op basis van die geluksac-
tie geselecteerd was. In de
selectiewedstrijd heb ik maar
snel een blessure voorgewend om
niet door de mand te vallen”. 
Sinds hij bij de senioren
voetbalt staat Rogier in
voorin. Zijn eerste wed-
strijd als spits leverde 

6 doelpunten op,
hij had zijn plek
gevonden.

De toekomst van de lagere 
elftallen.
Doelstelling is het huidig aantal lage-
re elftallen behouden. Rogier geeft
aan dat dat geen sinecure zal zijn.
Met bijvoorbeeld een wintercup
waarin de voetbalarme winter wordt
gevuld en een lagere elftallentoer-
nooi aan het eind van het seizoen
hoopt de club de binding met zijn
leden te behouden.
“Op dit moment is de leeftijdsverde-
ling binnen de lagere elftallen nogal
scheef”, stelt Rogier, “er zijn voldoen-
de jonge voetballers maar die spelen
voornamelijk in twee elftallen. De
rest van de elftallen heeft een
gemiddelde leeftijd van rond veertig.
Het is lastig om op die manier jeugd
in te passen in dergelijke oudere elf-
tallen maar voor de continuïteit zou
dat wel belangrijk zijn. Een goede

oplossing is daar één-twee-
drie niet voor te vinden”.

De redactie wenst Rogier
succes met deze functie.
Een voetbalclub kan niet
bestaan zonder een

gezonde seniorenafdeling. 

Rudi Borkus

DE LAGERE ELFTALLEN COÖRDINATOR STELT ZICH VOOR

ROGIER WALTER: “VDZ MIJN LUST EN LEVEN” 
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Ik ben 7 jaar oud en speel in de F2 en het liefst 
in de spits. Ik was pupil van de week bij de 
wedstrijd: VDZ 1 – Veluwezoom 1 , op zondag 
3 december 2006, de uitslag was 0 – 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ?
Anderhalf jaar 
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat mijn broer Tom er ook voetbalt.
Op welke positie speel je het liefst?
Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ?
Freek uit het eerste, omdat hij gewoon 
goed kan voetballen 
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldinho. Hij kan heel veel trucjes
Wat is je favoriete club?
Vitesse
Heb je nog andere hobby’s?
Lego
Wat wil je later worden?
Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt 
meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week zijn!!
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen ik in het 16 meter gebied over 6 man 
heen schoot in het doel
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ 
of over jezelf?
Ik vind VDZ een heel leuke en goeie club. 

geweest en friet gaan eten. 

Dat was hartstikke leuk.

Pupil van de Week
Naam:  Freek Niessen

Voorbereiding op de wedstrijd. 
Balletje hoog houden!

De toss en de aftrap met als verrassing 
een vaantje van de scheidsrechter

Trots op zijn vaantje in de 
doug-out bij de wisselspelers waaronder deze trofee voor op de kamer

VDZ 1 – Veluwezoom 1  
zondag 3 december ’06

uitslag 0 – 0
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Q u i z
Vraag 1. Bij het nemen van een doelschop schiet een verdediger de bal tegen de in het strafschopgebied

staande scheidsrechter. De bal komt vervolgens bij een tegenstander, die ongeveer een meter buiten het straf-

schopgebied staat. Deze schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

a) Hij laat de doelschop overnemen wegens beïnvloeding door de scheidsrechter.

b) Hij keurt het doelpunt af en geeft een scheidsrechtersbal op de plaats waar hij door de bal werd geraakt.

c) Hij kent een doelpunt toe.

d) Hij keurt het doelpunt af en geeft een indirecte vrije schop aan de verdedigende partij op de plaats waar

hij door de bal werd geraakt.

Vraag 2. Tijdens de wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel, omdat een wisselspeler het veld inloopt

om een bidon op te rapen, die binnen het speelveld is blijven liggen bij een blessurebehandeling. Hoe zal het

spel nu hervat moeten worden?

a) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de overtreding.

b) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de wisselspeler stond bij de overtreding.

c) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was bij de overtreding.

d) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de wisselspeler stond bij de 

overtreding.

Vraag 3. Twee tegenstanders lopen achter de bal aan, die door de doelverdediger ver naar

voren is getrapt. Zonder dat beide spelers de bal nog kunnen spelen, geeft de verdediger de

aanvaller een schouderduw. Wat beslist de scheidsrechter?

a) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop.

b) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop.

c) Hij laat gewoon doorspelen.

d) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop of strafschop.

Vraag 4. Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te laten behandelen, komt

zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de hand.

Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

a) Hij vermaant deze speler en hervat met een directe vrije schop.

b) Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een directe vrije schop.

c) Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

d) Hij toont deze speler de gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart. Het spel wordt hervat met een

indirecte vrije schop.

Vraag 5. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de

bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn keeper. Deze vangt de bal

met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

a) Hij laat doorspelen.

b) De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens

onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.

c) De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens

onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indi-

recte vrije schop toegekend.

d) De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd geno-

men een indirecte vrije schop toegekend.

KEN JIJ DE REGELS VAN JOUW SPORT?
O

p
lo

s
s

in
g

 z
ie

 p
a

g
in

a
 2

3

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 eerste wedstrijd

tegen Jong AGOVV op

zondag 21 januari

moest helaas vanwege storm

en veldconditie worden afge-

last. Pech, maar dan kan nu

eenmaal gebeuren in ons door

CO2 beinvloedde klimaat. Van-

daar dat de selectie van eer-

steklasser Jonge Kracht op

dinsdag 23 januari onze eerste

tegenstander was. De wed-

strijd kende een merkwaardig

verloop. De eerste helft waren

we, afgezien van een prachtige

aanval in de eerste minuut,

duidelijk de mindere partij en

keken we na 25 minuten al

tegen een achterstand aan van

0-3.

De tweede helft zag er anders uit,

bijna gelijkwaardig met acties op

beide helften. VDZ wist niet te sco-

ren, daarvoor stonden de spitsen

te veel alleen met te weinig man-

kracht voor de bal, maar er vielen

ook geen tegentreffers meer dank-

zij goed verdedigend werk en beter

positiespel. Einduitslag dus 0-3.

Bij de penalties was de uitslag

meer in evenwicht : 3-4, ondanks

JP TAMMINGA WINTERCUP

een gigatrap over het doel richting

Rijnstate (een echte ziekenhuisbal

dus) van Thijs.

Trainer en spelers vonden na

afloop dat het een zeer nuttige

avond was, waarin nieuwe ervarin-

gen werden opgedaan, de beentjes

weer eens goed gestrekt en uiter-

mate sportief werd gevoetbald. Dat

laatste is ook belangrijk in een

vriendschappelijk toernooi. Zoals

gebruikelijk werd er in de derde

helft wel veel gescoord, maar dat

had meer te maken met bier en

broodjes dan met het echte werk.

Bij het uitkomen van De Volharder

zullen de meeste wedstrijden al

gespeeld zijn, de toernooicommis-

sie gaat druk in de weer om de

afgelaste wedstrijd van AGOVV op

een ander moment toch te laten

plaatsvinden. 

Bij het uitkomen van De Volharder

zullen de meeste wedstrijden al

gespeeld zijn, de toernooi-

commissie gaat druk in de

weer om de afgelaste wed-

strijd van AGOVV op een

ander moment toch te laten

plaatsvinden. De finale vindt

plaats op 22 februari met

Jong Vitesse als tegenstan-

der, waarna prijsuitreiking en

een gezellig feestje met

dweilorkest. Dan kom je dus

kijken.

Leo van der Meer

Toernooidirectie

IIss  ''tt   aaffggeellaasstt??

KKiijjkk  vvoooorr  afgelastingenafgelastingen oopp

www.vdz-arnhem.nlwww.vdz-arnhem.nl
onder Programmaonder Programma

eenn  bbeessppaaaarr  jjeezzeellff   eeeenn  
tteelleeffoooonnttjjee  nnaaaarr  hheett  cclluubbhhuuiiss

OBW speler Westen probeert de VDZ defensie te verschalken
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VRIJWILLIGERSWERK? TUURLIJK, MAAR

MOGEN WIJ ER OOK NOG IETS OVER ZEGGEN?
De verplichte vrijwilligersregeling is een aantal ouders van jeugdleden in het verkeerde keelsgat
geschoten. Door de gebrekkige manier waarop deze onder de aandacht werd gebracht en door het
karakter van de regeling. Met dit laatste bedoelen wij dat de regeling te verplichtend, te veel vanuit de
vereniging bedacht is en te weinig rekening houdt met de capaciteiten, wensen en mogelijkheden van de
(ouders van) leden. De in de brief genoemde ouders zijn blij dat het bestuur naar aanleiding van de brief in
gesprek is gegaan met deze ouders op 18 december. Het was een constructief gesprek waarin beide parijen
hun hart hebben gelucht. De ouders is duidelijk dat vrijwilligerswerk nodig is. Toch herkennen de ouders zich
niet in het verslag dat het bestuur van het gesprek geeft. Wij willen dat het bestuur:
- de bijzonder positie van de ouders van jeugdleden erkent (formeel hoeven die geen vrijwilligerswerk te doen).
- de ouders raadpleegt over de wijze waarop zij vrijwillige taken willen en kunnen verrichten.

Daarnaast viel in de Volharder van december 2006 te lezen dat de kinderen van VDZ-leden die niet willen
meewerken aan de vrijwilligersregeling het lidmaatschap wordt opgezegd. De discussie die wij met het
bestuur voeren wordt op deze manier over de rug van onze kinderen gevoerd. Wij vinden dat het
bestuur in duidelijke bewoordingen in de Volharder afstand moet nemen van dit dreigement. 

Voor alle duidelijkheid: wij respecteren de inzet van alle vrijwilligers, kader- en bestuurleden van
VDZ. Maar wij zijn ook van mening dat het bestuur de mening van haar leden serieus moet
nemen. Daarom willen wij dat iedereen in de vereniging kennis kan nemen van deze discussie.
De brief aan het bestuur is hierbij (rechts) geplaatst.

inloopavond 
Doelgroep: alle (oud)leden, kaderleden en vrijwilligers   

Doel: in informele setting onder het genot van een hapje, 
drankje en muziekje kennismaken en bijpraten

Aanvang: Vanaf 21.00 is iedereen welkom
  

    Muzikale omlijsting: discotheek zorgt voor achtergrond muziek met een mooie 
   mengelmoes van golden oldies, Nederlandse toppers en nieuwe sterren!   

VDZ

2
3

 FEB
R

U
A

R
I
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VDZ t.a.v. het Bestuur
Postbus 864
6800 AW Arnhem

Geacht bestuur,

Begin september ontvingen de leden van VDZ een brief over de invoering van een nieuwe vrijwilligersregeling. Wij
hebben als ouder van een kindlid al eerder individueel bezwaar gemaakt tegen het verplichtende karakter van deze
regeling. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van onze afwegingen om geen medewerking te verlenen aan
deze vrijwilligersregeling. Wij zijn van mening dat het in het belang van de vereniging is dat bekend is dat er over
deze regeling verschil van mening bestaat. Wij stellen het daarom op prijs als u deze brief publiceert op de website
en in het verenigingsblad.

De argumenten tegen de nieuwe vrijwilligersregeling op een rij
1. U richt zich tot de verkeerde persoon. Onze kinderen mogen van ons als ouder en van de wet geen bardiensten

verrichten. Als ouders zijn wij geen lid van VDZ. Onze zonen en wij als ouder hebben overeenkomstig dat we bei-
den geen stemrecht hebben of hebben gehad in de besluitvorming over de nieuwe regeling. Uw probleem is een
probleem dat u moet delen met stemgerechtigde leden. Niet met diegenen die geen stemrecht hebben.

2. Vrijwilligerswerk is vrijwillig. Het woord zegt het al. Een verplichte vrijwilligersregeling -  het zijn uw eigen woor-
den - is een contradictio in terminis. Noem het gewoon wat het is: corvee.

3. De nieuwe regeling heeft geen enkele status. U beroept u op de in 2005 nieuw vastgestelde statuten die deze
regeling mogelijk maken. De wijze waarop de besluitvorming hierover tot stand is gekomen is onrechtmatig. Ner-
gens meldt u in uw statuten hoeveel stemmen van leden nodig zijn voor een rechtmatig besluit. Kindleden noch
hun ouders hebben stemrecht. Daarnaast heeft u de verplichting om leden voor vergaderingen over belangrijke
besluiten minsten 14 dagen vooraf uit te nodigen. De uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst van 7 september
2006 ontvingen de leden op 2 of 3 september.

4. Een boeteregeling voor leden en ouders van kindleden die niet vrijwillig mee willen werken is, is een verkapte
contributieverhoging en eveneens onrechtmatig. Ook hier geldt: wees duidelijk. Als u de verenigingsactiviteiten
niet binnen de beschikbare middelen kunt organiseren, stel dan officieel een contributieverhoging voor, waar wel
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld over mee te praten. 

5. U neemt uw leden niet serieus. De verplichte vrijwilligersregeling is een eenzijdig opgelegde maatregel. Leden en
ouders van kindleden kunnen niet anders dan verplicht uitvoeren wat het bestuur hen oplegt. Van een tweezijdige
benadering, waarbij het bestuur leden en ouders van leden als mondige gesprekspartners aanspreekt, is niets te
merken. Het beleid zou tot stand zijn gekomen na consultatie van vele leden. Van die interactie is ons niets
bekend. Wij hebben geen kennis kunnen nemen van namen; niet in de reactie van het bestuur op brieven, niet op
de website, noch in het verenigingsblad.

Tot slot
Onze kinderen zijn enthousiaste voetballers die graag bij VDZ spelen. De organisatie van de verenigingsactiveiten is
in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het VDZ bestuur en de leden. Als onze kinderen de leeftijd bereiken
dat zij bepaalde taken mogen of moeten uitvoeren is dat aan hèn. Tot dat moment bereikt is, bent u niet in de posi-
tie om ons te verplichten taken te verrichten. Daarnaast vinden wij het onbespreekbaar dat u ons vraagt taken te
verrichten die niet in de eerste plaats bedoeld zijn om de vereniging te laten doen wat ze moet doen. Dat is name-
lijk de leden laten voetballen.

Wij waarderen het dat VDZ een vereniging is waar onze zonen en/of dochters prettig voetballen. Als u daar de hulp
van ouders nodig heeft stel ik voor dat u ons als ouders serieus neemt. Als u dat als uitgangspunt neemt en daar
stelselmatig ook naar handelt, werkt u volgens ons op een meer opbouwende manier aan wat u volgens mij beoogt:
betrokkenheid van de leden en de ouders van kindleden. In dat geval is de kans zeker groter dat u de bereidheid bij
ouders vindt om mee te denken en te doen om VDZ een levendige, sportieve en prettige voetbalclub te houden!

De ouders van VDZ pupillen,
R. Ketels, S. Ketels, C. Kruit, N. Mandos, 
C. Holland, M. van den Heuvel en C. Verhoeven

Arnhem, 4 december 2006

Betreft: 
Verplichte vrijwilligersregeling

Voor de reactie van het bestuur zie pagina 23
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De juiste antwoorden zijn:  1C, 2C, 3D, 4B, 5A

Antwoorden spelregelquiz

HET BESTUUR WIL HIERBIJ GRAAG REAGEREN

OP DE INGEZONDEN BRIEF VAN ENKELE OUDERS

Vanaf september hebben wij met deze ouders gesprekken gevoerd, uitgebreide toelichtingen per email

en brief verstrekt en op 18 december een overleg gehad. Dit naast alle informatie die alle leden en

ouders/verzorgers de laatste anderhalf jaar hebben gehad. Wij zijn blij dat de ouders het gesprek met

het bestuur als constructief hebben ervaren. Ook zijn wij blij dat de ouders begrijpen dat vrijwilligerswerk

noodzakelijk is. Daarom is het vreemd dat men twee maanden na dit gesprek deze brief plaatst.

Het bestuur neemt de leden zeer serieus. Dit blijkt ondermeer uit het lange voortraject met diverse  beleids-

plansessies, speciale informatiebijeenkomst, algemene ledenvergaderingen en alle informatie die verschenen

is in ons clubblad en op de website. Wij willen nogmaals benadrukken dat ouders zelf kunnen kiezen uit

kaderwerk (trainer, leider, grensrechter, diverse commissies, scheidsrechter), bardienst, keukendienst,

(jeugd)activiteiten, onderhoud, schoonmaak, etc. maar dan moet men wel willen meewerken en initiatief

tonen. Deze ouders willen een bijzondere positie claimen, maar dat hebben zelfs onze ereleden, leden van

verdienste, sponsors en eerste elftalspelers niet. VDZ kan zich niet volledig schikken naar de persoonlijke

wensen van individuele leden en ouders. Dat is praktisch gezien onmogelijk. Er zijn nu eenmaal regels nodig

om een club van 800 leden (en straks 1000) goed te laten functioneren. Daarbij kunnen wij het helaas niet

iedereen volledig naar de zin maken. Ook hebben wij te maken met een door de KNVB vastgesteld competitie-

programma met vaste speeldagen en werken wij met vaste trainingstijden en vaste activiteiten. Dat betekent

dat VDZ met roosters moet werken om zeven dagen per week het clubhuis te openen en te sluiten, teams te

begeleiden, kantine te bemensen en kleedkamers schoon te maken. Uitgaande van negen uur verenigingswerk

per persoon betekent dit dat ieder seizoen minstens 350 mensen nodig zijn om clubhuis en kantine open te

houden voor (jeugd)voetbalactiviteiten. Begrip en medewerking van leden en ouders is hierbij noodzakelijk.

Gelukkig werkt het merendeel van de leden en ouders op positieve wijze mee, anders hadden wij dit seizoen

al grote problemen gehad om iedereen op een goede manier te laten voetballen. 

De ouders werpen tot op heden alleen bezwaren op, maar komen niet met oplossingen. Het bestuur heeft

suggesties gedaan voor vrijwilligerswerk dat aansluit op de deskundigheid van deze ouders, maar daar is geen

reactie op gekomen. Wij hebben de ouders gevraagd om contact met het bestuur op te nemen zodat wij hen

in overleg kunnen inplannen, maar daarover hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen. Zoals bekend

kan men ook kiezen voor de compensatieregeling. Het is vooral jammer voor al die andere leden en ouders

die vrijwilligerswerk doen om de kinderen van deze ouders met plezier te laten voetballen. 

Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn van mening dat leden en ouders/verzorgers die, binnen de

regeling zoals die er nu is, op geen enkele wijze vrijwilligerswerk willen doen, er blijk van geven niet bij VDZ

te willen horen. De consequentie is dan, dat zij niet langer welkom zijn bij VDZ. Uiteraard zal het bestuur

alleen een lidmaatschap beëindigen als dat volgens het verenigingsrecht en de statuten kan. De kern van de

zaak is dat ouders negen uur per jaar meehelpen om hun eigen kind met plezier bij de vereniging VDZ te

laten voetballen. Dat lijkt ons niets teveel gevraagd. Wat betreft het bestuur is de discussie hierover nu geslo-

ten. Wij vertrouwen erop dat iedereen binnen de vereniging nog dit seizoen zijn steentje bijdraagt, zich posi-

tief opstelt en zelf het initiatief daartoe neemt.

Bestuur

Reactie van het bestuur op de ingezonden brief van enkele ouders op pagina 20/21
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Op zaterdag 6 januari werd het
jaarlijks terugkerende toernooi
"De Oliebollencup" gehouden. Dit
toernooi wordt georganiseerd
voor de pupillen van VDZ. Maar
liefst zestien elftallen deden er
dit jaar mee. Van 10.00 tot
12.45 werd er gestreden om de
felbegeerde Oliebollencup 2007.
En dit jaar was het extra span-
nend! Want zowel bij de E als bij
de D werd de strijd pas op het
allerlaatste moment na het nemen
van strafschoppen beslist.

De oliebollencup is een
toernooi waarbij elftalge-
noten, bijvoorbeeld van de

F1, het het hele toernooi tegen
elkaar opnemen, maar ook samen-
spelen. Elke wedstrijd wordt
gespeeld in een andere samen-
stelling van de teams. Er wordt
dus gerouleerd binnen het elftal
en de uitslagen van de wedstrij-
den worden verzameld en ver-
werkt. Aan het einde van het
toernooi wordt bekeken welke
speler de meeste wedstrijden
heeft gewonnen in combinatie
met het aantal doelpunten.

Het leuke is dat het niet uit-
maakt of je nu in de F7 of in de
F1 zit. Je hebt evenveel kans om
de beker te winnen. Dit jaar was
er een beker voor de beste F-,
de beste E- en de beste D-pupil.
De dag startte om 8.30 met een
uitleg van het toernooi aan de

leiders en begeleiders van de
teams. Om 9.45 verzamelden alle
deelnemers en begeleiding zich
op het veld. Het toernooi werd
gespeeld op drie velden. Vanwege
de enorme regenval, werd het
hoofdveld van VDZ bespaard en
is er gevoetbald op het kunst-
gras. Een voordeel dus voor de
technische spelers.
In totaal zijn tien kleine velden
uitgezet. De speelveldjes werden
aan de teams bekend gemaakt en
na een korte warming-up, van
zowel de pupillen en begeleiding
als de organisatie, konden de
eerste wedstrijden beginnen.

Het toernooi verliep volgens
schema en er werd fel, maar
zeker met veel plezier, gestre-

den. Helaas hadden we ook dit
jaar niet het weer dat eigenlijk
hoort bij zo'n oliebollencup,
namelijk twee graden boven nul
en een lekker zonnetje. Dat was
de organisatie vergeten. Aan de
oliebollen was wel gedacht. Als
het aantal jonge leden groeit,
moet je natuurlijk ook het aantal
oliebollen aanpassen. Vijfhonderd
oliebollen zijn er besteld, en
vijfhonderd oliebollen gingen
naar binnen. Ze waren weer heer-
lijk dit jaar. Om 12.45 werden de
laatste wedstrijden afgefloten
en de organisatie kon gaan bere-
kenen welke pupillen de meeste
wedstrijden hadden gewonnen in
combinatie met het aantal doel-
punten. In de D-categorie bleken
vier pupillen evenveel punten te

DE OLIEBOLLENCUP 2007

Hé, afblijven, die zijn van ons!!
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hebben gehaald. En in de E-cate-
gorie bleken twee pupillen een
gelijk aantal punten te hebben.
Dus die strijd was nog niet ge-
streden. Strafschoppen moesten
in beide categorieën uitkomst
bieden. Jelmer van Witteloostuijn

nam de keeperstaak op zich. Uit-
eindelijk waren na strafschoppen
de winnaars als volgt:
In de F-categorie: Frank Taat
In de E-categorie: Jorn Donders
In de D-categorie: Martijn 

Bunschoten

Namens de organisatie nogmaals
van harte gefeliciteerd met deze
mooie prestatie! Namens de orga-
nisatie gaat dank uit naar de
begeleiding van de teams.

Jeugd Activiteiten Commissie

MAP MET OEFENSTOF
Wie heeft, verleden jaar, de ordner met oefenstof uit de
commissiekamer geleend.  Het is de bedoeling dat deze voor alle 
jeugd- en pupillentrainers ter inzage ligt.

Graag retour.
Bij voorbaat dank.

Jan Schmitz

De penaltiesLekker smikkelen
met zijn allen

De prijzen:  bekers en oliebollen

De prijswinnaars



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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DRIE LEDEN VAN VERDIENSTE EN EEN ERELID
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1
januari worden traditiegetrouw
VDZ leden in het zonnetje gezet
die grote verdiensten voor onze
verenigingen hebben gehad en
nog steeds hebben. Dit jaar wer-
den door onze voorzitter Willem
Meijer een viertal personen gehul-
digd, die in ruime mate voldeden
aan de gestelde voorwaarden. Wij
zijn het archief in gedoken (voor-
namelijk Henk Matser) en hebben
voor deze vier mensen enig uit-
pluiswerk verricht met onder-
staand resultaat. Dit naslagwerk is
aangevuld met een interview met
de drie leden van verdienste.

Ad van den Bos

Allereerst werd tot erelid benoemd,

Ad van den Bos, aftredend als pen-

ningmeester van VDZ. Erelid wordt

je niet zomaar, hetgeen mag blij-

ken uit het feit dat naast Ad nog

slechts twee leden deze titel bezit-

ten. Dat zijn Rien van de Boven-

kamp (sinds 1976) en Steef Brink-

hoff (sinds 2006). Ad van den Bos

is al vanaf 1953 lid van VDZ en

heeft een lange sportieve loopbaan

binnen onze vereniging gehad via

de jeugd, de selectie (2e elftal) en

nog steeds in het 6e elftal. Ruim

30 jaar geleden werd hij lid van

het bestuur in de functie van pen-

ningmeester en geduren-

de al die jaren heeft hij

er - als een integere en zuinige

schatbewaarder - voor gezorgd

dat VDZ nooit in de financiële pro-

blemen is gekomen. Dat het af en

toe moeilijk is geweest om de hand

op de knip te houden tegen al te

voortvarende bestuursvoorstellen

mag nu wel eens gezegd worden.

Het uiteindelijke resultaat is er één

om trots op te zijn. Tijdens de

jaarvergadering in november 2006

is Ad afgetreden om het nieuwe

(jonge) bestuur het stokje te laten

overnemen. Hij laat een financieel

gezonde verenigingskas achter en

zal ongetwijfeld vanaf de zijlijn blij-

ven volgen hoe zijn opvolger het

gaat doen. 

De drie leden van verdienste heb-
ben een lange carrière bij VDZ
achter de rug.

Roel van der Leij
Roel van der Leij begint zijn acti-

viteiten bij de VDZ jeugd als secre-

taris van het Jeugdbestuur in 1989.

Zijn niet aflatende betrokkenheid

brengt hem in 1994 het wedstrijd-

secretariaat van de jeugd. Dat

blijkt een goede leerschool voor de

functie van algeheel wedstrijdse-

cretaris, gekoppeld aan het lid-

maatschap van het bestuur. Deze

functie vervalt in de nieuwe

bestuursstructuur in 2005, maar

Roel blijft alle werk dat hij deed

gewoon doen. Dat dit veel drukte

en telefoontjes met zich brengt, is

alom bekend. Daarnaast schrijft

Roel veel artikelen voor de Volhar-

der en is hij al jarenlang lid van de

redactiecommissie en de toernooi-

commissie geweest. Als blijk van

waardering is Lid van Verdienste 

worden dan ook

een mooi compliment

en net als bij de andere

leden van Verdienste en het Erelid,

zeker verdiend. Roel is zo'n 21 à

22 jaar lid van VDZ. Hij heeft in

het 5e elftal gevoetbald als keeper

en hetzelfde gedaan in de zaal.

Daarvoor voetbalde hij ook, maar

niet in competitieverband. Toen de

Jeugdbode nog bestond zat Roel

daar in de redactie.  In 1975 ging

Roel kijken bij het toenmalige AV

Wilhelmina maar moest langs de

kant blijven zitten, bij VDZ echter

mocht hij gelijk meedoen, langs de

kant zitten kan nog lang genoeg

werd gezegd. Roel heeft uiteinde-

lijk jaren in het vijfde gekeept, hij

is één jaar leider geweest van het

5e elftal, hij is clubscheidsrechter

en consul van de velden. Uiteinde-

lijk is hij ook nog  wedstrijdsecre-

taris geworden omdat er tijdens de

afwezigheid van Johan Singendonk,

die in Griekenland vakantie aan het

vieren was, een beslissingswed-

strijd (werd overigens gewonnen)

gespeeld moest worden. Aangezien

er niemand was die Johan waar-

nam, zei Jan Eikens tegen Roel dat

hij het maar moest overnemen. Zo

is het eigenlijk gebleven, Roel

werd wedstrijdsecretaris voor het

eerste en tweede elftal. Hier hoor-

de helaas de taak als bestuurslid

bij, dus veel vergaderingen wat

zorgde voor meer werk dan

gedacht, maar daarom niet minder

leuk. Sinds afgelopen september

I N T H E S P O T L I G H T S
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heeft het jeugdbestuur het jeugd-

wedstrijd-secretariaat overgeno-

men. Er komt steeds meer op de

vrijwilligers af, zoals de invoering

van de spelerspas, het niet-roken

beleid en de cursussen die gevolgd

moeten worden. Zo noemt Henny

de sociale hygiënecursus, over

drank en zaken zoals drugs. Dat

moet vanwege maatregelen van de

overheid, maar het legt wel meer

druk op de schouders van de vrij-

willigers. Roel gaat het liefst op

vakantie naar Oostenrijk, meestal

zo'n vijf weken lang. Daarnaast

gaat hij dit jaar op reis naar de

Canarische Eilanden. Roel haalt

een positief gevoel uit het feit dat

ondanks soms kritiek, je na het

weekend kunt zeggen dat alles

goed is verlopen. Ook is het een

uitdaging voor hem om het aantal

boetes door de KNVB opgelegd

minimaal te houden. Naarmate het

gesprek verloopt, volgen er vele

anekdotes. 

Johan Singendonk
Johan Singendonk is al 20 jaar lid

van VDZ, daarvoor liep hij al vijf

jaar rond op ons sportpark zonder

lid te zijn. Hij was ooit aan het kij-

ken bij een pupillentoernooi en

vertelde dat hij zich verveelde, zo

werd hij gelijk aan het werk gezet

als opvolger van Ko Damminga en

werd omroeper. Johan heeft vroe-

ger bij Eendracht gevoetbald, het

huidige kunstgrasveld van VDZ was

vroeger van die club, toen heette

dat de Sahara omdat er geen gras

op groeide.

Johan was elftalleider en heeft

daarbij alle junioren elftallen

gevolgd, van C, B naar A. In okto-

ber 1991 wordt hij, na het plotse-

linge overlijden van Henk Evers,

bestuurslid met als taken de leden-

administratie en contributie-inning.

Tevens treedt Johan toe tot de

toernooicommissie. In 1992 doet

hij werkzaamheden als secretaris

bij het Damesvoetbal, en in

november 1995 wordt hij algemeen

secretaris; een functie die hij tot

2001 blijft doen. Daarna blijft hij

actief als bestuurslid voor contribu-

tiezaken. Gedurende al die

bestuursjaren is hij ook secretaris

van de Cranevelt commissie, het

samenwerkingsverband van alle

verenigingen op ons sportterrein.

In 2005 treedt het nieuwe bestuur

aan en vervalt de bestuursfunctie

officieel, maar Johan blijft 2e

secretaris en verantwoordelijk voor

de Ledenadministratie en contribu-

tie. Al met al een lijst om trots op

te zijn. Daarom een terecht benoe-

ming tot Lid van Verdienste. Naast

VDZ is Vitesse ook een belangrijk

onderdeel van zijn leven. Hij zegt:

"al speelt VDZ 10 keer thuis, ik zit

bij Vitesse!". 

Henny Singendonk
Henny Singendonk komen we voor

het eerst tegen als leidster van een

dames jeugdteam in 1988, daar-

naast draaide ze de bar met Harrie

Vos. Een functie die uiteindelijk in

2001 leidt tot bestuurslid met als

verantwoordelijk  het kantinebe-

heer. Die functie blijft Henny uit-

voeren tot de invoering van de

nieuwe bestuursstructuur. Het

beheer over de kantine blijft haar

taak, de functie is echter niet meer

verbonden met het bestuurslid-

maatschap. Dat de meeste leden

van VDZ geen notie hebben van

het takenpakket binnen de kantine

kun je niemand kwalijk nemen. De

titel Lid van Verdienste voor meer

dan 15 jaar betrokkenheid is hier-

bij meer dan verdiend. Als sport

heeft Henny vroeger ongeveer

twee jaar gekorfbald bij de recre-

anten Oost Arnhem. Bij VDZ doet

ze zoals eerder gezegd de bar en

ze vindt het nog steeds leuk om te

doen. Toen ze elftalleidster was

van de meisjes, had ze geen ver-

Henny en Johan Singendonk (staand) en Roel van der Leij
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stand van voetbal en dat heeft ze

altijd zo gehouden. Zij was er

onder andere om met de dames te

praten en te luisteren naar leuke

liefdesverhaaltjes. Dit heeft Henny

zo'n vijf jaar gedaan. De admi-

nistratie van de bar is ook in haar

handen, dit heeft ze overgenomen

van Wim Brakenhof. Een gezamen-

lijke hobby van de familie Singen-

donk is op vakantie gaan. Ze pro-

beren dit twee keer per jaar te

doen. In maart gaan ze naar Tur-

kije maar waar Henny vooral naar

uitziet is hun 3-weken-reis naar

Amerika, en dan wel naar Memphis

naar het graf van Elvis Presley

want wat wij hebben ontdekt is dat

Henny een groot fan is van Elvis!! 

Op de vraag wat de drie leden van

Verdienste vinden van hun benoe-

ming, wordt unaniem geantwoord

dat ze trots zijn!! Roel van der Leij

is trots, zonder poespas. Henny

Singendonk had het zeker niet ver-

wacht maar tijdens de jaarvergade-

ring viel ineens het kwartje. Johan

had geen commentaar, hij is wel

zeer blij met de benoeming. Alle

drie vertellen ze wat zij nu zo leuk

vinden aan VDZ. Voor Johan is dit

vooral omdat hij er plezier van

heeft, mensenkennis opdoet en

veel kennissen maakt. Als hij 's

avonds naar huis gaat dan wil hij

kunnen zeggen: we hebben het

goed gedaan met z'n allen. VDZ is

je leven, maar niet heilig. Roel is

ook duidelijk: "het plezier is groter

dan het negatieve dat je eraan

beleefd." Henny is het met Johan

eens, VDZ is een club waar ieder-

een zijn ei kwijt kunt en waar je

steun kunt vinden, zoals bijvoor-

beeld toen haar moeder een slech-

te gezondheid had. Af en toe een

schouderklopje is de reden waar-

voor ze het allemaal doen. VDZ is

een sociale vereniging, Roel is

trots op het naambordje van Jan

Eikens dat bij de club hangt en

volgens Johan is Wim Brakenhof de

meest ondergewaardeerde man. Er

zijn nog steeds mensen die denken

dat dit vrijwilligerswerk een betaal-

de baan is maar dat is het zeker

niet. Ze krijgen er allen geen cent

voor, maar wel een hoop plezier.

Wij feliciteren alle jubilarissen nog-

maals van harte en we hopen dat

jullie nog een lange tijd onze club

zullen blijven steunen!

Henk Matser

Jan Tenback

Jessica van den Adel

 Vee of Wee!?
In het Limburgse Bocholtzerheide speelt voetbalvereniging WDZ.            
Wilskracht doet zegevieren. Hé, volharding deed toch zegevieren!? 
Wilskracht ook blijkbaar. WDZ is een goede vereniging, gevreesd 
tot in de verre omtrek. Moeten we niet eens tegen elkaar? Wat weegt 
nou belangrijker bij het zegevieren, wilskracht of volharding. Ach, al-
lebei natuurlijk. En nog veel meer. Maar ja, je kunt je ploeg moeilijk 
VWITAeGEDZ (volharding, wilskracht, inspanning, training, afzien 
en goed eten doen zegevieren) noemen. Dat begint een beetje een 
Kwik, Kwek en Kwak-woudlopers-afkorting te worden. 
En dat zegevieren is belangrijk, maar dat het allebei goedlopende, 
gezellige verenigingen zijn is natuurlijk minstens zo belangrijk. 
Wie weet komen we de, in het zwart/wit spelende, wilskrachtigen een 
keer tegen op het veld. Ben ik toch benieuwd!

vv WDZ Bocholtzerheide

Neerhagerbos

BOCHOLTZERHEIDE

www.vvwdz.nl
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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.

DOLF EN RUDOLF PRUIJN SCHILDERWERKEN

WWW.PRUIJNSCHILDERWERKEN.NL

Wat wij te bieden hebben:
Vrijblijvende offertes
Vrijblijvend advies
Ervaren schilders
Ervaren behangers
Gebruik topkwaliteit producten
Afspraak is afspraak
Veilige en schone werkwijze

Rudolf 06-28846131 Dolf 06-22948152



Pagina 33Clubblad De Volharder

Geheel volgens de traditie hierbij weer de stand van alle VDZ teams. Het E2 team voert de lijst aan van alle

45 VDZ teams! De prestaties zijn in vergelijking met vorig seizoen weer iets beter. Opvallend is dat VDZ nu

gemiddeld ook meer scoort dan in alle voorgaande seizoenen.

STANDEN VDZ TEAMS IN DE WINTERSTOP

Plaats

Plaats 

comp. Elftal G W GL V P DPV DPT

Doel 

saldo Winst %

Doelp. Voor 

(pw)

Doelp. Tegen 

(pw)

1 1 VDZ E2 11 10 1 0 31 65 18 47 93,94% 5,91 1,64

2 1 VDZ DA1 10 9 1 0 28 33 3 30 93,33% 3,30 0,30

3 2 VDZ E4 11 10 0 1 30 89 15 74 90,91% 8,09 1,36

4 1 VDZ B1 8 7 0 1 21 31 7 24 87,50% 3,88 0,88

5 3 VDZ E1 10 8 0 2 24 62 13 49 80,00% 6,20 1,30

6 4 VDZ F4 9 7 0 2 21 73 21 52 77,78% 8,11 2,33

7 3 VDZ E5 11 8 1 2 25 69 37 32 75,76% 6,27 3,36

8 3 VDZ DA1 (futsal) 10 7 1 2 22 90 20 70 73,33% 9,00 2,00

9 4 VDZ DA3 11 8 0 3 24 54 17 37 72,73% 4,91 1,55

10 3 VDZ 3 8 5 1 2 16 15 7 8 66,67% 1,88 0,88

11 3 VDZ 10 9 6 0 3 18 23 22 1 66,67% 2,56 2,44

12 3 VDZ 2 12 7 2 3 23 21 12 9 63,89% 1,75 1,00

13 4 VDZ E6 11 6 2 3 20 48 41 7 60,61% 4,36 3,73

14 3 VDZ F3 9 5 1 3 16 42 20 22 59,26% 4,67 2,22

15 6 VDZ C3 11 6 1 4 19 72 18 54 57,58% 6,55 1,64

16 6 VDZ D4 10 5 2 3 17 35 26 9 56,67% 3,50 2,60

17 7 VDZ MB1 11 5 2 4 17 34 16 18 51,52% 3,09 1,45

18 7 VDZ D3 10 5 0 5 15 44 31 13 50,00% 4,40 3,10

19 7 VDZ 4 10 5 0 5 15 28 33 -5 50,00% 2,80 3,30

20 6 VDZ F5 11 4 4 3 16 39 21 18 48,48% 3,55 1,91

21 5 VDZ 8 9 4 1 4 13 19 21 -2 48,15% 2,11 2,33

22 6 VDZ E3 11 5 0 6 15 37 37 0 45,45% 3,36 3,36

23 8 VDZ D1 12 4 4 4 16 22 18 4 44,44% 1,83 1,50

24 7 VDZ D2 10 4 1 5 13 44 37 7 43,33% 4,40 3,70

25 7 VDZ E7 11 4 1 6 13 46 44 2 39,39% 4,18 4,00

26 8 VDZ 2 (futsal) 10 3 2 5 11 29 41 -12 36,67% 2,90 4,10

27 10 VDZ C2 10 4 0 6 11 20 40 -20 36,67% 2,00 4,00

28 10 VDZ C1 12 4 1 7 13 8 22 -14 36,11% 0,67 1,83

29 10 VDZ 3 (futsal) 12 4 1 7 13 54 69 -15 36,11% 4,50 5,75

30 10 VDZ 4 (futsal) 8 2 2 4 8 40 45 -5 33,33% 5,00 5,63

31 8 VDZ F2 10 3 1 6 10 25 37 -12 33,33% 2,50 3,70

32 8 VDZ B2 6 2 0 4 6 13 33 -20 33,33% 2,17 5,50

33 9 VDZ 7 11 3 0 8 9 30 38 -8 27,27% 2,73 3,45

34 11 VDZ 6 9 1 3 5 6 12 25 -13 22,22% 1,33 2,78

35 7 VDZ DA2 11 2 1 8 7 10 31 -21 21,21% 0,91 2,82

36 11 VDZ MB2 11 2 1 8 7 7 58 -51 21,21% 0,64 5,27

37 12 VDZ 1 12 1 2 9 5 11 27 -16 13,89% 0,92 2,25

38 12 VDZ A1 13 1 2 10 5 12 40 -28 12,82% 0,92 3,08

39 12 VDZ 5 11 1 1 9 4 11 57 -46 12,12% 1,00 5,18

40 11 VDZ E9 11 1 0 10 3 16 115 -99 9,09% 1,45 10,45

41 7 VDZ 9 8 0 1 7 1 9 36 -27 4,17% 1,13 4,50

42 12 VDZ F1 10 0 1 9 1 17 83 -66 3,33% 1,70 8,30

43 12 VDZ E8 11 0 1 10 1 22 54 -32 3,03% 2,00 4,91

44 10 VDZ F6 8 0 0 8 0 4 59 -55 0,00% 0,50 7,38

45 12 VDZ F7 10 0 0 10 0 7 69 -62 0,00% 0,70 6,90

Totaal 460 188 46 226 609 1492 1534 -42 44,13% 3,24 3,33

Met dank aan:

Jeroen Polman

VDZ 8



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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ZES VRAGEN AAN IJSVERENIGING A.IJ.C. THIALF
Op ons sportpark 't Cranevelt zijn meerdere verenigingen actief. Van de voetbal-
lende buren, Arnhemse Boys en Cranevelt, weten we genoeg maar van ijsvereni-
ging Thialf nog niet. Het werd hoog tijd voor zes vragen aan Karolien Dietz, voor-
zitter natuurijsbaan commissie van deze vereniging.

1. Wat doen jullie precies bij Thialf?
In de winter, indien er voldoende vorst is, schaatsen we op onze schaatsbaan die door de gemeente wordt

ondergespoten met water. Deze baan wordt ook opengesteld voor publiek. Als er geen vorst is, dan wordt er

geschaatst op de ijsbaan " de Scheg" in Deventer en tot voor kort op de baan Triverium in Nijmegen. Deze is

helaas afgebrand.

2. Hoeveel leden heeft Thialf?
Ongeveer honderd leden tellen we

inmiddels en dat getal is al jaren constant.

De leden komen voornamelijk uit Arnhem

en omstreken.

3. Wanneer zijn jullie opgericht?
In 2013 vieren wij ons 100 jarig jubileum.

De naam Thialf is trouwens afgeleid van

Thialfi, de knecht van de Germaanse god

van de donder, Thor.

4. Zijn er naast schaatsen ook
andere nevenactiviteiten?
Zomers zijn er voornamelijk skeeler- en conditietrainingen op het sportpark en in het Zypse bos. Een aantal

leden doet aan wielrennen in de zomer, maar dit doen zij op eigen initiatief. De faciliteiten worden zo veel moge-

lijk wel ter beschikking gesteld.

5. Hebben jullie wel eens contact met VDZ?
Er is wat contact, met name door de bestuursleden die in de Cranevelt-commissie zitten. Dit gaat erg goed.

6. De laatste vraag:  heeft u nog meer te
vertellen over Thialf?
De renovatie van de skeelerbaan is voltooid en de

baan is nu helemaal optimaal. Voor de winter is er een

betere indeling van de ijsbaan waardoor deze veiliger

is. Er zijn voor mooi natuurijs toch drie nachten stevi-

ge vorst (zo'n -8 graden) nodig. Voor wie meer wil

weten over ijsbaan Thialf is er meer informatie te vin-

den op de website: www. aijcthialf.nl of www. ijsbaa-

narnhem.nl

Jessica van den Adel

Schaatsplezier begin 2006 rond veld 10, de laastste
maanden is het er helaas niet van gekomen

Het clubhuis wordt
gedeeld met wieler-
vereniging RETO
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NIEUWJAARSWEDSTRIJD EN NIEUWJAARSRECEPTIE

Boven: de OUD VDZ-ers
vlak na de pep-talk van
leider Jan Schmitz. De
temperatuur (+9o C) was
in elk geval geen handi-
cap 

Boven: de sfeer in de
kleedkamer van VDZ
1 was uitstekend

Onder: gespannen wordt
de wedstrijd gevolgd
vanaf de kant. 

Rechts: voorzitter Wil-
lem Meijer spreekt de
nieuw gedecoreerde
VDZ-ers toe, vlnr
Johan en Henny Sin-
gendonk, Wilem Meij-
er, Ad van den Bos en
Roel van der Leij 
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Maart
Bernd Bonnier 1

Auke Smit 1

Ilja Smits 2

Calvin Drexler 2

Frank Taat 2

Jeroen v.d. Berg 3

Nico Valen 4

Rinus Jansen 5

F. Opoku-Agyeman 5

Arne Hekhuis 5

Eelco Lammertink 5

Henk van Beek 6

Coen v.d. Bos 6

Hannie Beek-Groen 7

Martijn Laarman 8

Cees Hooymans 9

Tom Sadelhoff 10

Tom Frequin 11

Frank Abbenhuis 12

Jorian Hutten 12

Kasper Hoex 13

Mees v.d. Schaaf 13

Erik v.d. Hof 14

Hans Wallert 14

Robin Rouwenhorst 14

Lukas v.d. Hoeven 14

Elly v.d. Leij van der 15

Vincent Vaughan 15

Bart Dopper 15

Chris Avadu 15

Harry Langeland 16

Hester Stolk 16

Henk Niessen 17

Stefan Klein Tuente 17

Inge Wolf 17

Lotte Wolf 17

Andrea Trichopoulos 18

Tim de Vries 18

Hennes Schamineé 19

Ron Hoogveld 20

Mirthe Schuurkamp 20

Henk Matser 21

Henri Hugen 21

Berrie Valen 21

Hans Egging 22

Noppie Verhagen 22

Karin Mertens 22

Frank Jong 22

Max Schiffelers 23

C. Witjes 24

Danny Berendsen 25

Eric Arentsen 26

Aurion v.d. Meer 26

Thom Middelaar 26

Berno Klomp 27

Sharoma Grotenbreg 27

Stijn Altena 28

Roos v.d. Hijden 28

Armand Rood 29

Quinten Drexler 29

Sam Sprang 29

Rob Heusinkveld 30

Wouter v.d. Leij 30

Dominique v. Drumpt 30

Djim Hermsen 30

Caroline Vos 31

Niek ten Vel 31

Casper Schoeber 31

April

Max Spaay 1

Jeroen Wedel 1

Nicola Beslic 1

Han Dreuning 3

Michael Pluim 3

Erwin Reijers 3

Lars Oppel 3

Michiel Hulshof 6

Judith Dopper 6

Luuk Dopper 6

Chimo Hoogveld 6

Bert Kok 7

Bart Blom 7

Floor Schoonebeek 7

Luke Aalbers 7

Arwin Sleutjes 7

Geert Rasing 8

Toos Rutten 8

Martin Turk 8

Robin v.d. Beek 8

Martijn Kuijt 8

Oscar Verstegen 8

Raoel Godijn 9

Corwin van Soest 11

Bas van Donselaar 11

Steffie Meijers 11

Evert van Amerongen12

Jelmer Seinen 12

Han Werner 14

Alex Brinkhoff 14

Timo ten  Dam 14

Jaap Poole le 14

Mehmet Akpolat 15

Sjoerd Westerbaan 15

Youri Veerman 15

Joost v.d. Meulen 15

Tico Martinonc 15

Freek Holland 16

Sieuwerd Hooyman 16

Tim Donders 16

Sjors Meekels 17

Koen de Jong 17

Ciske Bouwkamp 17

Jessica v.d. Adel 18

Aileen Hogeweg 18

Valentijn Kerstens 18

Marco van Swaaij 18

Danny Tolhuisen 20

Mick Loos 20

A. van der Heijden 21

Zafer Akar 21

M. v.d. Westeringh 22

Bart Donders 22

Walt Jansen 22

Mark Spaay 23

Paul Ummels 24

Sylvia de Jager 24

Albert van Daalen 24

Maarten ten Dam 24

Riet Evers-Brinkhoff 25

Maarten Bekhuis 25

Thomas Theunissen 26

Tijs Bergervoet 27

Chris Theunissen 27

Max Veldkamp 27

Bram van Eck 27

Sjef van Leeuwen 28

Daan Meinen 28

Lieke Lovink 28

Harry Deutekom 29

Sander van Maanen 29

Rachid Harrak-Gharafi30

Jint Koevoet 30

Joost Holtus 30

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
MAART EN APRIL



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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In een nieuwe rubriek in de Volharder willen we aan-
dacht gaan besteden aan de sponsoren van VDZ. 
Wie zijn ze, waarom sponsoren ze onze club en meer 
van die vragen die je normaal in een advertentie of 
op een reclamebord nooit leest. OLB bijt de spits af.

OLB ZORGT VOOR VUURWERK BIJ VDZ

OLB is een bekende winkel in Arnhem en zeker bij VDZ. 

Al jaren adverteren ze in ons clubblad en sponsoren ze de 

club. Tijd voor een vraaggesprek.

VEEL MENSEN WETEN NIET WAAR DE AFKORTING

O.L.B VOOR STAAT ...

Otto Lourens Broekhuizen

HOELANG BESTAAT O.L.B AL?

Sinds 1916, overgrootopa is begonnen als schoenmaker. 

Na de oorlog was er te kort aan sportartikelen. Zo zijn opa 

en overgrootopa begonnen met het maken van vooral voet-

balschoenen. Oma en overgroot oma zijn toen begonnen 

met het maken van verschillende shirts voor een aantal 

clubs in arnhem.

HOE BENT U BIJ O.L.B TERECHT GEKOMEN?

Via omwegen. Eerst werkte ik in trendy modewinkels in 

de stad, daarna ging ik als vertegenwoordiger de winkels 

langs met voetbal artikelen. Toen kwam er een plaats vrij 

in de winkel en de detail handel trok me, dus zo ben ik er 

weer terecht gekomen en nu werk ik al weer 6 jaar in de 

winkel, mijn vader is nog steeds eigenaar.

VEEL MENSEN DENKEN DAT O.L.B ALLEEN 

VOETBAL ARTIKELEN VERKOOPT

Dat komt omdat wij adverteren op doelgroep. Zo adverte-

ren wij in de volharder. Maar verder verkopen wij ook 

artikelen voor andere zaalsporten zoals handbal,volleybal, 

basketbal, zaalvoetbal, darts, fitness, verschillende vecht-

sporten, running, schaatsen en skeeleren en aan het einde 

van het jaar natuurlijk vuurwerk.

SPONSORT O.L.B NOG ANDER CLUBS/VERENIGINGEN?

Vooral handbalverenigingen.

DOET U ZELF OOK AAN SPORT? 

Op dit moment niet. Ik heb wel altijd gehandbald en fiets 

op het moment heel veel. Maar door de drukte in de zaak 

en privé (we hebben namelijk pas een kindje gekregen) 

is het niet te combineren. Door een blessure aan mijn 

schouder heb ik moet stoppen met handbal.

HOELANG IS O.L.B AL SPONSOR VAN VDZ? 

Echt precies weet ik het niet. Sinds drie jaar is het con-

tact versterkt. De pijlen zijn nu meer gericht op voetbal.

WAT DOET O.L.B ZOAL VOOR VDZ? 

Wij sponsoren de pupil van de week (de tas) en 

VDZ-hogerop. De bordreclame moet nog gemaakt worden 

maar die komt er aan. Natuurlijk de advertentie in het 

clubblad en vorig jaar de hesjes voor de trainingen van de 

jeugd en de broekjes en kousen. 

WAT IS UW BAND MET VDZ?

Niet eens echt een specifieke band. Meer dat het een echte 

Arnhemse club is, en wel de meest vriendelijke die ik ken. 

En wat ik er van weet is dat het niet een super prestatie- 

gerichte club is. Bovenaan staat de sfeer en gezelligheid, 

en dan pas de prestatie.

GAAT U WEL EENS KIJKEN BIJ WEDSTRIJDEN? 

Door tijdgebrek heb ik geen wedstrijden kunnen zien.

HEEFT O.L.B MISSCHIEN NOG TOEKOMSTPLANNEN 

MET OF VOOR VDZ?

Wij hopen nog heel lang sponsor te blijven van VDZ. De 

toekomst zal het uitwijzen. Maar het reclamebord moet er 

in ieder geval snel komen.

VDZ
EN ZIJN

SPONSORS

Bas Broekhuijsenvan OLB (foto: Irene Gudden)
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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

KINDERKINDER

WEET JIJ

HOE DE BAL

ERIN MOET?
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VO E T B A L M O P

PAGINPAGINAA

WAT HOUDT ZICH HIER VERBORGEN? 
Kleur de vlakken in zoals de puntjes aangeven en je weet het!

Rijkaard,
Van Basten en Van Gaal

komen gelijktijdig bij de hemelpoort, Petrus had net pauze, dus God
zat zelf even op de troon om het werk van Petrus over te nemen.

Zo, vertel eens mjnheer Rijkaard, wat heeft u zoal gepresteerd?
Rijkaard antwoordde: Ik heb bij het Ned. elftal en bij A.C .Milan

gevoetbald, zeer succesvol, en nu ben ik coach van Barcelo-
na. Prima, antwoordde God: ga maar links van me zitten.
En, mijnheer Van Basten wat heeft u gepresteerd?
Marco sprak: Nou God, zo’n beetje hetzelfde als
Rijkaard alleen ben ik nu zeer succesvol als coach van
het Ned. elftal.  Goed zo, ga dan maar rechts van mij
zitten. Daarna richtte hij zich tot Van Gaal: En mijnheer
Van Gaal? Wat heeft u gepresteerd? Trouwens wat

kijkt u chagrijnig! Van Gaal antwoordde: U zit op mijn
stoel.

Rose

Zwart

Lichtblauw

Rood

Groen



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 ggemakkelijke wwinkel vvoor wwenskaarten,
kansspelen, ttabak, bboeken een ttijdschriften
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Geachte, R. Ketels, S. Ketels, C.
Kruit, N. Mandos, C. Holland, M.
van den Heuvel, C. Verhoeven

Zaterdagochtend 06.15 gaat de

wekker. Shit! Ik ben door mijn

werk al de hele week om

05.30 op. Is het eindelijk weekend,

ben ik alwéér vroeg uit de veren.
Waarom ook al weer?
O ja, ik ga de kantine van VDZ ope-
nen, anders staan de kinderen van
o.a. R. Ketels, S. Ketels, C. Kruit, N.
Mandos, C. Holland, M. van den Heu-
vel, C. Verhoeven in de kou voor een
dichte deur. 
In het clubhuis is de kantine lekker
schoon, en voor ouders die hun kin-
deren niet alleen maar komen afzet-
ten (dat gebeurt!) ga ik koffie zetten.
Dan zijn er gelukkig mensen geweest
die de kleedkamers hebben schoon-
gemaakt, ze voor de kinderen open-

maken en altijd zorgen dat er
genoeg ballen zijn. Zijn de kinderen
omgekleed en warm gelopen, dan
zijn daar leiders,
trainers en scheids-
rechters bij. Die
staan daar omdat
iemand een kloppend
rooster heeft gemaakt
voor de teams, plus
een bezetting van de
voetbalvelden om op te
voetballen.
Deze lijst kan bijna einde-
loos doorgaan, en beschrijft dus
maar een fractie van het vele werk
dat vrijwilligers ELKE WEEK verzetten
om de jeugdspelers een leuke voet-
balzaterdag te bezorgen.
Als voetballiefhebber en vdz-er vind
ik dat al onze spelertjes recht heb-
ben op een sportieve en leuke wed-
strijd, dus ook de kinderen van 

R. Ketels, S. Ketels, C. Kruit, N. Man-
dos, C. Holland, M. van den Heuvel,
C. Verhoeven.

Geachte R. Ketels,
S. Ketels, C. Kruit , 
N. Mandos, C. Holland,

M. van den Heuvel 
C. Verhoeven.

Ik doe dit werk geheel vrij-
willig en met mij gelukkig
heel veel welwillende men-

sen met een sociaal gevoel.
Ik ken jullie kinderen niet,

maar dat maakt mij ook niet
uit: ook zij hebben gewoon recht op
een fijne zaterdag voetballen, en als
de wedstrijd is gespeeld hebben ook
zij meestal dorst. Daarom blijft mijn
wekker op zaterdagochtend om
06.15 afgaan.

Met vriendelijke groeten,
Thijs Koevoet

G
ESPREKKEN

LA
N
GS

D
E

LIJN

Langs de zijlijn bij de wedstrijd VDZ E1-SML E2.

"Alweer een paal in de weg. "
"Goal ietsje groter en langer… en hij

gaat erin. "
"Iemand moet die goal optillen…"

"Dat is Sjaakie met de wondersloffen…"
"Hij wordt belaagt aan die kant."

"Dat komt door die witte schoentjes"
"Ja die vallen teveel op!"

"Alweer die paal in de weg."
"Maar ja daar leer je ook van."

Langs de zijlijn bij de wedstrijd VDZ E1 - Eldenia E2.

"Spelen wij nou met switchende spitzen of met hangenden buitens…"
"Hij blijft wel lopen, dat is een klein bombardementje."
"Staan zij nou met z'n drieën bij de bal? "
"Er is een vrije schop… er moet er toch een bij de goal… of zie ik het nou fout?"
"Zij kijken hem erin… of hopen zij op een wonder? "
"Ik zou zeggen dit is werk voor de trainer. "
"Ja, inderdaad, daar ligt een schone taak. "

Hoort u nog een leuke conversatie langs de lijn? Mail het naar volharder@vdz-arnhem.nl

NOGMAALS DE VRIJWILLIGERSREGELING

Reactie op de ingezonden brief van pagina 21
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Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in . Dat mag met verf, stift, kleurpot-
lood, beplakken met gekleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verlo-
ten wij een leuke verrassing. Inleveren in de kopijbus in het clubhuis.

KLEURPLAAT

De
winnaar van de
vorige keer is

Teun Gal geworden.
Hij kan zijn VDZ

sjaal in de bestuurs-
kamer afhalen!



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

Onafhankelijk
advies op maat!

www.indora.nl

Geen tijd? Geen zin? Te druk?

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

www.werkuithanden.nl
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V D Z H O G E R O P
N I E U W S

De winterstop is ook voor VDZ

Hogerop een rustige periode.

Maar de kerstborrels en nieuw-

jaarsrecepties geven ons de gele-

genheid om potentiële nieuwe

sponsoren te ontmoeten. Hiervan

hopen we dan ook de komende

maanden te kunnen profiteren.

Inmiddels is de JP Tamminga

Wintercup alweer toe aan de laat-

ste wedstrijd. Op 22 februari speelt

VDZ 1 tegen Jong Vitesse. Dit

biedt ons de gelegenheid om een

informele sponsorbijeenkomst rond

de wedstrijd te organiseren.

Commissie Nieuws
De commissie VDZ Hogerop is ook

aan verandering onderhevig. Harrie

Langeland is gestopt met de acti-

viteiten voor VDZ Hogerop. Harrie

heeft meer dan 10 jaar zeer actief

aan VDZ Hogerop deelgenomen.

Vele sponsoravonden werden door

Harrie voorzien van de benodigde

hapjes of zelfs maaltijden. Harrie

heeft ook altijd hele goede contac-

ten onderhouden met een groot

aantal sponsors van VDZ en ook

menig sponsor bij VDZ gehaald.

Wij vinden het dan ook erg jammer

dat Harrie de commissie verlaat en

zijn hem heel dankbaar voor al het

werk in de afgelopen jaren. Harrie

heeft gelukkig wel aangegeven dat

hij niet uit beeld is en zal nog

altijd nieuwe sponsoren blijven

benaderen.

Harrie, bedankt voor je jarenlange

inspanning en de prettige samen-

werking.

Gelukkig mogen we ook een nieuw

commissielid begroeten. Joris Ver-

heij heeft zich aangemeld bij de

commissie en zal zijn commerciële

vaardigheden benutten om de

sponsorgroep uit te breiden. Voor

VDZ-ers behoeft Joris denk ik geen

introductie meer. Hoewel hij enkele

jaren wegens zijn studie afwezig is

geweest, zullen velen Joris wel

kennen. Joris speelt momenteel in

het derde elftal en is langzaam op

weg naar zijn oude niveau. Onder

meer naar aanleiding van de vrij-

willigersregeling heeft Joris beslo-

ten om meer voor VDZ te gaan

doen. VDZ Hogerop was voor hem

een logische keus, mede gezien

zijn commerciële werkzaamheden

bij de ING bank. Wij zijn blij met

de komst van Joris en verwachten

nog veel profijt van Joris te heb-

ben.

Nieuwe sponsor
Gelukkig kunnen wij ook nog 1

nieuwe sponsor melden: De Wereld

Modeschoenen uit Oosterbeek zal

een reclamebord langs ons hoofd-

veld plaatsen.

Zoals u ziet raakt het hoofdveld

langzaamaan rondom gevuld. Nieu-

we sponsoren zijn altijd nog van

harte welkom.

HEDEN BEREIKTE ONS HET DROEVIGE BERICHT DAT 29 JANUARI 2007 OP 63-JARIGE LEEFTIJD

IS OVERLEDEN

ALLY EVERS

JARENLANG MAAKTE ALLY DEEL UIT VAN ONZE SELECTIE EN ONDERHIELD OOK NA ZIJN ACTIEVE

PERIODE NOG ALTIJD CONTACT MET ZIJN VDZ VRIENDEN.

WIJ VERLIEZEN IN ALLY NIET ALLEEN EEN VDZ-ER IN HART EN NIEREN MAAR BOVENAL EEN

GROOT (SPORT)VRIEND.

WIJ WENSEN ZIJN VROUW LIDY, DE KINDEREN EN OVERIGE FAMILIE HEEL VEEL STERKTE TOE

OM DIT IMMENSE VERLIES TE DRAGEN.
BESTUUR VDZ

IN MEMORIAM
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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
Arnhem (026) 44 22 618

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
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VDZ scoort goed in IKSport NL
IKSport staat voor integrale kwa-

liteit binnen sportverenigingen. Het

is een meetinstrument van het

NOC*NSF om de kwaliteit van

sportverenigingen te meten in

Nederland. De Gelderse Sportfede-

ratie heeft dit instrument in

gebruik genomen om verenigingen

te helpen bij het vaststellen van

verbeterpunten. VDZ heeft onlangs

aan deze toets meegedaan (meer

dan 150 vragen) en scoorde als

volgt op de volgende onderdelen:

visie en strategie 74%, procedures

en interne communicatie 62%,

externe communicatie 61%, club-

sfeer en cultuur 86%, bestuur en

management 67%, personele orga-

nisatie 46%, verenigingsproces

79%, accommodatie 85% en kanti-

ne 84%. De eindconclusie luidde:

VDZ komt over het algemeen erg

goed uit de IKSport-kwaliteitsaudit.

Alleen op het gebied van personeel

en organisatie, scoort VDZ een

onvoldoende. Het gaat dan men

name om de organisatie van het

kaderwerk, opleiden en begeleiden

van trainers en leiders, inzetten

van vrijwilligers en periodieke eva-

luatie van de resultaten. De resul-

taten bevestigen het beeld van het

bestuur en de aanbevelingen zijn

grotendeels al als actiepunt in het

beleidsplan opgenomen. Deze kwa-

liteitsaudit bevestigt nogmaals de

noodzaak van het versterken van

de verenigingsorganisatie. De

invoering van de nieuwe vrijwilli-

gersregeling is daar een belangrijk

onderdeel van. 

Contributiebeleid VDZ
Er is soms onduidelijkheid over de

contributieregeling bij VDZ en de

inning daarvan. Het contributiebe-

leid kunt u in zijn geheel nalezen

op de VDZ website, www.vdz-arn-

hem.nl, bij Algemeen en Organisa-

tie & Reglementen. De belangrijk-

ste punten op een rij:  

- VDZ kent alleen automatische

incasso van contributie.

- Leden en ouders/verzorgers

moeten daar schriftelijk toe-

stemming voor geven.

- De contributie wordt ieder kwar-

taal geïnd, meestal in de eerste

of tweede week.

- Bij een mislukte incasso, wordt

het een maand later nog eens

geprobeerd.

- Als het voor de tweede keer mis-

lukt, wordt er navraag gedaan bij

lid of ouders/verzorgers.

- Daarna wordt verzocht om binnen

14 dagen het contributiebedrag

alsnog te betalen.

- Als de contributie dan niet

betaald is, volgt er automatisch

een schorsing voor alle vereni-

gingsactiviteiten totdat de ver-

schuldigde contributie voldaan is.

- Bij beëindiging van het lidmaat-

schap is altijd voor het hele jaar

de contributie verschuldigd. Dit

i.v.m. diverse kosten die voor een

heel jaar gemaakt worden.

Bij vragen of bijzondere omstan-

digheden kunt u natuurlijk altijd

contact opnemen met onze pen-

ningmeester Bert Kok voor overleg.

Gemeente Arnhem verhoogt de
veldhuur twee keer
De gemeente heeft per 1 januari

2007 de veldhuur verhoogd met de

normale inflatiecorrectie van

1.28%. Daarnaast heeft de

gemeente echter ook nog een

extra huurverhoging opgelegd van

maar liefst  5%, vooral vanwege

de grote stijging van energiekosten

VAN DE BESTUURSTAFEL

bij binnensportaccommodaties.

Omdat VDZ geen binnensportac-

commodatie heeft en alle energie-

kosten zelf betaalt, is deze extra

huurverhoging onterecht. VDZ

heeft bij de gemeente protest aan-

getekend, maar tot nu toe nog

zonder resultaat. 

Oefenwedstrijden, toernooien,
extra trainingen en activiteiten
Het komt regelmatig voor dat trai-

ners, leiders of leden spontaan

besluiten om een oefenwedstrijd,

toernooi of extra training in te las-

sen. Daarbij vergeet men de juiste

procedure te volgen waardoor er

problemen ontstaan, vooral bij

kantine en barcommissie. Men kan

alleen een oefenwedstrijd, toer-

nooien en extra trainingen inplan-

nen na voorafgaande toestemming

van de (jeugd)wedstrijdscretaris!

Voor activiteiten geldt hetzelfde,

daar moet men eerst de zaken

afstemmen met de activiteitencom-

missie.

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de seizoensafsluiting wordt

opnieuw de vrijwilliger van het jaar

gekozen. Het bestuur wil met deze

verkiezing een of meerdere perso-

nen in het zonnetje zetten voor het

vele werk wat verricht wordt.



WWW.JTADVIES.NL
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AGENDA

06 maart 2007

03 april 2007

08 mei 2007

05 Juni 2007

Bron: website VDZ  

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

05 maart 2007

02 april 2007

07 mei 2007

04 juni 2007

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

donderdag 15 febr. 2007

donderdag 22 maart 2007

donderdag 26 april 2007

donderdag 24 mei 2007

Elders in deze Volharder wordt ver-

meld hoe de leden kandidaten kun-

nen voordragen voor de bijzondere

titel Vrijwilliger van het Jaar.

Erelid en leden van verdienste
en Contractverlening trainers 
Hierover kunt u elders in dit club-

blad meer lezen.

CARNAVALSWEEKENDCARNAVALSWEEKEND

ZZONDAGONDAG 18 F18 FEBRUARIEBRUARI 2007 2007 
ENEN

MMAANDAGAANDAG 19 F19 FEBRUARIEBRUARI 20072007

ISIS ONSONS CLUBHUISCLUBHUIS VANWEGEVANWEGE

CARNAVALCARNAVAL GESLOTENGESLOTEN

Diabolo ICT Solutions schenkt PC
Diabolo (www.diabolo.nl) is een

van onze hoofdsponsors en zij heb-

ben PC's beschikbaar gesteld voor

onze ledenadministratie. Daar zijn

wij hartstikke blij mee, nogmaals

onze hartelijke dank!

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur



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




