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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
Eindsprint van ons eerste
Ons eerste team is na de winter-

stop goed van start gegaan. Maar

liefst 10 punten uit de laatste 5

wedstrijden. Dat geeft vertrouwen

voor de toekomst. Handhaving in

de 3de klasse is de doelstelling.

Wie had dat gedacht in december?

En zoals onze jongens thans voet-

ballen verwachten wij zeker dat

klassebehoud gaat lukken. Spel-

vreugde, spelopvatting, teamgeest,

trainingsarbeid, het is er allemaal.

Natuurlijk met steun van ons allen.

Een positieve benadering is het

halve werk. Kom jongens, de laat-

ste loodjes…

Ontwikkelingen bij de Jeugd
Binnen onze jeugdcommissie wordt

de organisatie structuur aangepast

om op adequate manier de groei

van deze afdeling te kunnen

opvangen. Niet alleen in organisa-

torisch opzicht maar ook wordt

aandacht besteed aan de techni-

sche kant van onze jeugdopleiding.

De Jeugdcommissie wordt in het

nieuwe seizoen aangevoerd door

Noud Hooyman. De aftredende

voorzitter Geert Rasing werkt Noud

op dit moment in. Voorts zijn /

worden diverse aanpassingen door-

gevoerd binnen technische zaken

van de jeugd. Peter Pröpper heeft

de functie van Algemeen Technisch

Jeugdcoordinator op zich genomen

en stuurt vanuit zijn functie alle

jeugd- en pupillencoordinatoren

aan. Elders in deze Volharder doet

de Jeugdcommissie uit de doeken

wat haar plannen zijn en hoe zij

komend seizoen van start gaat.     

Onze trainingsaccommodatie
Een voortdurende bron van zorg is

onze slechte trainingsaccommoda-

tie. Door de winterse omstandighe-

den (hevige regenval) is de

gesteldheid van het trainingsveld

(veld 9) bij de wieler/ijsbaan dra-

matisch slecht. Het kleine veldje

beneden (veld 4) is al niet veel

beter, om nog maar te zwijgen

over de zeer matige verlichting op

dit veld. De capaciteit op het

kunstgras wordt aanzienlijk

begrensd door de mede bewoners

van ons sportpark, die vanzelfspre-

kend ook aanspraak maken op de

trainingsvelden. Thans zijn al voor-

bereidende gesprekken gaande

binnen de Craneveltcommissie),

waarin vertegenwoordigd Arnhem-

se Boys, sc Cranevelt, VDZ, Reto

en Thialf, om voor het nieuwe sei-

zoen tot een betere verdeling van

de velden te komen. Deze commis-

sie opereert onder voorzitterschap

van Geert van Gessel.

Raad Ontmoet Sport Arnhem
(ROSA)  
Begin april bezoekt een afvaardi-

ging van de gemeenteraad onze

club in het kader van Raad Ont-

moet Sport Arnhem

(ROSA). Tijdens een

bestuursvergadering

worden de raadsleden

die sport in hun por-

tefeuille hebben bij-

gepraat over de ont-

wikkelingen op ons

sportpark in het alge-

meen en binnen

onze club

in het

bij-

zonder. Het bestuur presenteert bij

die gelegenheid het door de leden-

vergadering goedgekeurde beleids-

plan. 

Mei maand, toernooimaand
De jeugdcommissie, damescommis-

sie, barcommissie en de activitei-

tencommissie zijn weer druk bezig

met de organisatie van de diverse

toernooien. 19 en 20 mei (week-

end na Hemelvaart) het Helga de

Lange Damestoernooi, 26 mei

Geert Egging toernooi (Pinkster

zaterdag) en 28 mei (2de Pinkster-

dag) Henk Evers toernooi. Door de

organiserende commissies wordt

veel voorwerk verricht. Uw belang-

stelling tijdens deze toernooien

wordt zeer op prijs gesteld. Mocht

iemand een beroep op u doen om

diverse taken te verrichten

(scheidsrechter, barbezetting, toe-

zicht kleedkamers / materiaalbe-

heer e.d.) dan reken ik op uw aller

medewerking.

Ronselen van (jeugd)spelers.
Proeftrainingen tijdens

seizoen. Overschrijvin-
gen
Ondanks de gemaakte

afspraken binnen de Arn-

hemse Voetbal Federatie,

waarin VDZ natuurlijk ook

vertegenwoordigd is, blij-

ken toch weer diverse

collega voet-

balvereni-

gingen

zich

hier-

aan



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
Lente in Gelderland…………
We hebben er lang op moeten

wachten maar eindelijk is het dan

zover, de eerste lentedagen heb-

ben we achter ons gelaten. De

winter, die eigenlijk geen winter

mocht heten, is voorbij met slechts

een enkele sneeuwvlok en schaat-

sen die deze winter in het vet zijn

gebleven. De zomer staat weer

voor de deur, de eerste bloemetjes

komen uit, de vogels fluiten in de

bomen en de lammetjes dartelen

weer door de wei. Dat betekent

ook dat er op de Nederlandse

voetbalvelden weer volop gespeeld

wordt en dat we niet meer hoeven

te teleteksten voor de eventuele

afgelastingen. Voor de meeste

teams is de alles beslissende fase

van de competitie aangebroken.

Kampioen, degraderen of midden-

moot: het wordt nu allemaal

beslist. Voor een aantal teams is

het nu tijd om de kampioensaspira-

ties daadwerkelijk vorm te gaan

geven en ook moeten er teams de

rode lantaarn overgeven om degra-

datie te voorkomen. 

Een voorbeeld kan men nemen aan

ons vlaggenschip dat na een moei-

zame start van de competitie in de

derde klasse, slechts een punt uit

acht wedstrijden, inmiddels op weg

lijkt naar een langer verblijf in de

derde klasse van de KNVB. Compli-

menten voor Mark Geutjes en zijn

mannen!!! 

Oproep "Grote Volharder Enquête"
In de vorige Volharder was er een

enquête bijgesloten. Gelukkig zijn

er al vele ingevulde vragenlijsten

teruggekomen met op- en aanmer-

kingen. Deze enquêtes zijn we nu

allemaal aan het verwerken. 

Er zitten veel bruikbare tips bij die

we goed kunnen gebruiken voor de

toekomst. Uiteraard maken we een

samenvatting van de resultaten en

die publiceren we in een editie van

de Volharder. Heeft u de enquête

nog niet ingevuld maar heeft u nog

wel de behoefte om uw stem te

laten horen, vul deze dan nog in

en stuur deze naar de redactie van

de Volharder. Nogmaals: het kan

via de bijgesloten enquête maar

niet te houden. Uw voorzitter heeft

de voorzitters van de desbetreffen-

de verenigingen aangesproken op

schending van de federatie  afspra-

ken. Bij die verenigingen worden

de regels nog weer eens onder de

aandacht gebracht van trainers en

kaderleden, zo hebben de collega

voorzitters mij toegezegd.. De

afgelopen tijd is het meerdere

keren voorgekomen dat spelers

door andere verenigingen worden

verzocht om bij hun proeftrainin-

gen te komen afleggen en dat

‘’gewoon’’ tijdens het lopende sei-

zoen. VDZ vindt dit geen wense-

lijke situatie en verleent geen toe-

stemming aan proeftrainingen bij

andere clubs.   

Als een speler liever bij een andere

club gaat spelen dan is dat zijn /

haar goed recht maar dan wel vol-

gens de regels. Voor overschrij-

vingstermijnen en hoe te handelen

wordt elders in deze Volharder nog

nader toegelicht.

uw voorzitter

Willem M. Meijer

zeker ook via de website! We dan-

ken u bij voorbaat hartelijk.

Artikelen
Dit nummer van de Volharder staat

weer bol van de wetenswaardighe-

den en interessante artikelen. Zo

zijn er de vaste rubrieken als het

voorwoord van de voorzitter,

nieuws van de bestuurstafel, de

Column, de spelregelquiz, de ver-

jaardagen en uiteraard de kinder-

pagina. Afgelopen winterstop is het

toernooi om de JP-Tamminga

wintercup weer gespeeld met

diverse teams uit de regio en een

uitgebreid verslag vindt u elders in

de Volharder, evenals de  uitreiking

op de sponsoravond aan de prijs-

winnaars. Er is nog nieuws vanuit

VDZ-Hogerop en de leiders van het

vijfde elftal zijn ook nog aan het

woord. Het interview is gemaakt

met Peter Pröpper en zeker de

moeite waard om te lezen. Naast

dit alles is de jeugdafdeling in deze

editie ruim vertegenwoordigd, zij

hebben een groot aantal artikelen

geschreven die zeker even gelezen

moeten worden.

Wij wensen uw fijne paasdagen en

veel leesplezier toe!

De redactie



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

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

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

Rubens wonen
Vloerbedekking - Gordijnen - Woonaccessoires

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

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

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

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

Rubens Wonen levert uw producten snel en
perfect op maat gemaakt. Ga voor meer
informatie naar de sfeer winkel. Wij staan
naast sfeer voor vakmanschap, service,
advies en garantie. Er wordt gewerkt met
kwaliteitsmaterialen, die met de meeste
zorg en aandacht worden toegepast. Daar
hebt u recht op!
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Rob Rensenbrink 'Het Slangenmens'. Wie kent hem

nog?  Linksbuiten van Anderlecht en het Nederlands elf-

tal in de zeventiger jaren. Op intuïtie een tegenstander

voorbij, niet nadenken maar doen! Ogenschijnlijk verg-

de zijn spel weinig energie. Vooral nog bekend om zijn

schot tegen de paal tijdens de WK-finale tegen Argent-

inië twee minuten voor tijd. Was de goal iets meer naar

links geplaatst dan….. Maar in Argentinië was in 1978

iedere linkse beweging verdacht, zelfs de gedachte van

een illusie al.

Enfin, wat is de koppeling tussen 'Het Slangenmens' en

deze column? 

In de doucheruimtes van de kleedkamers 1 tot en met

4 zijn waterslangen aanwezig. Bedoeld voor de schoon-

maker van de kleedkamers. Onze jeugdige leden en ook

ouderen willen deze schoonmaker blijkbaar helpen door

met veel plezier de waterslang te hanteren. 

Vaak op een dusdanige manier dat zelfs Pluvius (de 

elftalleider) hier wit van wegtrekt (vertrekt) en Donar

(de schoonmaker) alléén met de rotzooi achterlaat.

In niets lijken deze jeugdige spuitgasten met slang op

'Het Slangenmens' Rensenbrink. Hun bewegingen zijn

niet subtiel te noemen -eerder grof, hun passing

(waterstraal) komt buiten het veld; in kleedkamers en

gang. Scoren doen ze niet of het natspuiten van 

schoenen en kleding moet hieronder vallen. Energie

wordt verkeerd gebruikt, in de kleedkamer en niet op

het veld. Bovendien verspillen ze water, veel water, héél

véél water. 

Wat te doen aan deze pure waterverspilling? 

Ik hoor de penningmeester al op de jaarvergadering:

'gezien de gestegen energiekosten is het bestuur……'.

Niks extra verhoging van de contributie. Afkoppelen die

waterslangen! Kosten? Een peulenschil in vergelijking

met al het weggelopen water in een putje.

En Rensenbrink? Was na afloop van een wedstrijd als

eerste onder de douche en als eerste aan de bar. 'Rob,

wat wil je drinken?' 'Doe maar een watertje, een Spa

blauw'. Keurige jongen, die Robbie Rensenbrink.

"NotaBene"

WEDSTRIJDSECRETA-
RIAAT OP ZATERDAG

Voor het nieuwe seizoen is er een

vacature bij de algemene jeugd-

coördinatie en de ontvangst etc.

op de zaterdag. Op dit moment

wordt deze taak waargenomen

door Cisca Veldkamp.

Het jeugdbestuur wil deze taak

niet langer op  één persoon laten

drukken zoekt een aantal perso-

nen zoeken om op zaterdag het

wedstrijdsecretariaat te bemen-

sen. 

Taak:
Ontvangen van gasten
Het beheren van 
wedstrijdformulieren
Ontvangen van 
scheidsrechters

In een team van circa vier men-

sen, twee mensen hebben zich al

aangemeld.

Wanneer:
Zaterdag, één of twee
keer in de maand

Aanmelden of meer info:
Noud Hooyman of
Karin Kalthoff

ZIE OOK PAGINA 12

MENSEN VOOR HET

JEUGDWEDSTRIJD-
SECRETARIAAT OP

ZATERDAG



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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Q u i z
Vraag 1. Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheids-rechter om en ziet dat in het

strafschopgebied van partij A een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter? 

a. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een

strafschop tegen A. 

b. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een

scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger de aanvaller sloeg. 

c. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 

d. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een

directe vrije schop tegen partij A op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het

spel onderbrak. 

Vraag 2. Een veldspeler die binnen het eigen doelgebied staat, slaat met een scheenbeschermer

die hij in zijn hand houdt, tegen de bal aan en voorkomt zodoende dat er een doelpunt wordt

gemaakt. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen? 

a. hij kent een strafschop toe. 

b. hij kent een strafschop toe en geeft de speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 

c. hij geeft een indirecte vrije schop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart aan de speler. 

d. hij kent een strafschop toe en zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart. 

Vraag 3. In de rust wisselt vereniging A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de scheidsrechter

gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap, beledigt de wisselspeler van A, die dus net het veld inge-

komen is, de scheidsrechter. Hij wordt weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag de wisselspeler

worden vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers heeft verbruikt ? 

a. Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, niet bij het begin van de tweede helft. 

b. Dat zou wel mogen als de belediging buiten het veld had plaatsgevonden; in deze situatie niet. 

c. Dat mag; het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk. 

d. Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld. 

Vraag 4. De trainer in het amateurvoetbal komt nabij de middenlijn het speelveld in en bemoeit zich met de

leiding van de scheidsrechter. Deze onderbreekt hiervoor het spel. Hoe zal de scheidsrechter hier moeten

handelen? 

a. hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en hervat het spel met een scheids-

rechtersbal op de plaats waar de bal was. 

b. hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en laat het spel hervatten met

een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was. 

c. hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en hervat het spel met een

scheidsrechtersbal op de plaats waar de trainer was. 

d. hij zendt de trainer weg door het tonen van de rode kaart en laat het spel hervatten met een

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was. 

KEN JIJ DE REGELS VAN JOUW SPORT?
O
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3

met dank aan scheidsrechters-

vereniging Kring 's-Hertogenbosch
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De jeugd heeft de toekomst, juist ook bij VDZ. 

VDZ is een vereniging waar de komende jaren 

het aantal jeugdleden zal toenemen. Dat is 

natuurlijk gunstig voor de club, maar dat 

vergt wel dat we het voetbal van de jeugd op 

een goede manier gaan aansturen en vol-

doende vrijwilligers voor kaderfuncties kun-

nen krijgen. Daarnaast heeft VDZ in het 

nieuwe beleidsplan de ambitie uitgesproken 

om naast recreatief voetbal ook te zorgen dat 

we een goed presterende voetbalvereniging 

zijn. De selectieteams moeten zoveel mogelijk 

gevuld worden uit de eigen jeugdopleiding. 

Talentvolle voetballers moeten graag bij VDZ 

spelen en blijven spelen. Ook zal er de ko-

mende jaren veel veranderen aan de accom-

modatie, maar op dit moment past het alle-

maal nauwelijks. Dit alles heeft reeds geleid  

tot een aantal aanpassingen in de organisatie 

en bezetting van de jeugdcommissie en de 

bijbehorende werkzaamheden. In het nieuwe 

seizoen 2007/2008 zal alles volgens de nieuwe 

organisatie gaan draaien.

De bezetting van de jeugdcommissie veran-

dert. Noud Hooyman zal Geert Rasing aan het 

eind van het seizoen opvolgen als voorzitter 

van de jeugdcommissie. Hij treedt nu even 

tijdelijk op als secretaris, omdat Marieke 

Hermans na jaren trouwe dienst er mee opge-

houden is. De jeugdcommissie zoekt nog een 

nieuwe secretaris, dus wie denkt dat dit een 

mooie functie is voor haar of hem kan zich 

melden bij Noud of Geert! Zoals jullie in de 

vorige Volharder als hebben kunnen lezen is 

Marcel Kamstra reeds eerder aangetreden als 

de nieuwe penningmeester van de jeugd.

Zoals in het beleidsplan van VDZ is aangekon-

digd, gaat VDZ hogere eisen stellen aan de 

jeugdopleiding. We hebben dan ook een nieu-

we technisch jeugdcoördinator aangesteld in 

de persoon van Peter Pröpper. Hij zal samen 

met Jan Schmitz het technisch gedeelte van 

de jeugd voor zijn rekening nemen, zoals de 

aansturing van de trainers en het technisch 

opleidingsplan. Peter is per 1 maart begonnen 

en zal actief deelnemen aan de jeugd-

commissievergaderingen.

     DE JEUGD  

Marijn van der Meer
Eén van de talenten
van de F1
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jeugdwedstrijdsecretaris lid van de jeugd-

commissie. Hij wordt verantwoordelijk voor 

het wedstrijdsecretariaat en werkzaamheden 

op de zaterdag. We gaan daarvoor een aantal 

personen zoeken om op zaterdag het wed-

strijdsecretariaat te bemensen. We hebben 

inmiddels al twee personen (Karin Kalthoff 

en Lian Oomen) die dat willen gaan doen. 

We zoeken nog naar een paar extra namen. 

Dus wie het leuk lijkt een of twee maal per 

maand de gasten en scheidsrechters te ont-

vangen en de wedstrijdformulieren te beheren 

kan zich melden bij Noud Hooyman of 

Karin Kalthoff.

VDZ heeft dit jaar een beleidsplan vastgesteld. 

Ook voor de jeugd zal een dergelijk plan 

worden opgesteld. Sasja van Dijk en Heleen 

Terwel van de opleiding Sport, Gezondheid en 

Management (CIOS en de Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen) zullen in het kader van 

hun studie een jeugdbeleidsplan opstellen 

voor VDZ. Zij doen dit in nauw overleg met 

de jeugdcommissie en Sjors van Leeuwen van 

het bestuur, zodat we in juni van dit jaar een 

breed gedragen plan kunnen vaststellen.

HEEFT DE TOEKOMST

Links: de C1, na hun
gewonnen wedstrijd op
zaterdag 24 maart j.l.

Geert Rasing (rechts)
en zijn opvolger Noud
Hooyman (gefoto-
grafeerd terwijl ze
naar hun zonen in
de C1 stonden
te kijken.

Naast het technische gedeelte moeten ook de 

aanstelling en werkzaamheden van alle 

coaches/leiders worden georganiseerd. 

Ook dit gaan we volgend seizoen op een 

structurele manier aanpakken. Ron Hoogveld 

gaat optreden als jeugdcoördinator in de 

jeugdcommissie en per leeftijdscategorie stel-

len we aparte coördinatoren aan: een coördi-

nator voor de A- en B-teams, een coördinator 

voor de C- en D-teams, een pupillencoördina-

tor voor de E-teams en een voor de F-teams. 

We zijn inmiddels druk bezig om mensen te 

zoeken voor deze functies en dat gaat de go-

ede kant op. In de volgende Volharder kunnen 

we waarschijnlijk het hele plaatje beschrijven 

en alle namen presenteren.

Uiteraard moeten op de zaterdag (en soms 

ook door de week!) de wedstrijden worden 

georganiseerd. Cisca Veldkamp neemt nu de 

algemene jeugdcoördinatie en de ontvangst 

etc op de zaterdag voor haar rekening. 

Cisca heeft aangegeven hier mee te gaan stop-

pen volgend seizoen (zij blijft nog wel be-

trokken bij andere werkzaamheden voor

de jeugd). 

Wij willen dit niet langer op 1 persoon laten 

drukken en gaan dit volgend seizoen 

anders organiseren. 

Ben Penninks wordt als
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Jesse en een heel mooi afstand-
schot van Mike.  De tweede wed-
strijd, door omstandigheden pas
op zaterdag 25 maart, speelde
de E4 tegen Woezik. Een verve-
lende wedstrijd doordat de lei-
ders van Woezik en daardoor ook
steeds meer spelertjes zich
meenden te moeten bemoeien
met de scheidsrechter. Gelukkig
lieten onze "boys" zich niet uit
de wedstrijd praten en wonnen

ze met
2-0 door
doelpun-

ten van
Noah en

Stijn uit een
mooie voorzet van Jesse en na
een mooie actie van Joerie. De
verdediging hield weer eens de
nul. Joost, Rashed en Coen ston-
den hun "mannetje", ook toen de
nogal nadrukkelijk aanwezige
keeper van Woezik mee naar
voren kwam.  Dit waren al span-
nende wedstrijden maar het kan
altijd nog "erger".
Zondag 26 maart, iedereen op

tijd om 11.00 uur ondanks de klok
één uur vooruit, mochten we de
inhaalwedstrijd als voorwedstrijd
spelen bij AWC in Wijchen. Na
een lange toeristische omzwer-
ving van TomTom kwamen we vlak
voor de wedstrijd aan. Onder een
heerlijk zonnetje met harde
tegenwind waren we
kennelijk erg
geïmponeerd
door deze

omstandigheden. Na 5-0 achter
haalden we met 5-1 zwaar aange-
slagen, hier en daar geblesseerd,
de rust.  Eén voordeel konden we
slechts bedenken: de wind was
nog niet gedraaid. Joost (de kee-
per) kon niet meer verder en na
Mike werd Rashed onze derde
keeper van de dag. Rashed offer-
de zich op: "ik kan wel niet kee-
pen maar ik wil het wel doen
hoor!" Geweldig. 

Onder aanvoering van Coen, Joe-
rie, Tunahan, Jesse, Noah en
Mike volgde een belegering van
AWC. Het werd al snel 5-2, 5-3

EVEN EEN BERICHTJE VAN DE E4

De E4, mag wel gezegd wor-
den, houdt van spannende
wedstrijden. Kort gezegd

verloren ze het kampioenschap
voor de winterstop door alleen de
allereerste competitiewedstrijd
tegen de Paasberg (de latere
kampioen) op een vrij "vervelen-
de" manier te verliezen. Bij de

rust nog 0-4 voor, maar
zeer geïmponeerd

door de omstandig-

heden, werd er uiteindelijk
met 6-4 verloren. De boys
werden zo tweede in de com-
petitie doordat "de Paasberg"
alleen tegen Vitesse 1892 (de
nummer drie) in de allerlaatste
wedstrijd na 2-1 achter toch nog
met 2-2 gelijk speelde. 

Ook in de voorjaarscompetitie
volgt al snel een spannende wed-
strijd. De eerste wordt met 4-4
gespeeld bij Blauw Wit uit Nij-
megen. Mooi om en om scorend
zag het " talrijke" publiek een
leuke wedstrijd. Gescoord werd
er door gastspeler Michiel (2),

boven van links naar rechts: Jesse, Joost, Miko, Noa
onder van links naar rechts: Stijn, Youri, Mike, Rashed en Coen
(Tunahan ontbreekt op de foto)
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KIES VOOR 1 MEI A.S. UW EIGEN

"VDZ VRIJWILLIGER VAN HET JAAR"!
VDZ organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van "VDZ Vrijwilliger van het Jaar". Het bestuur wil

hiermee namens de gehele vereniging haar bijzonder grote waardering uitspreken voor de vele vrijwilli-

gers 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, commissielid, 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 vereni-

ging, meldt deze persoon 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 deelname uitgesloten.

Stuur voor 1 mei 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 daaruit de "VDZ Vrijwilliger van het

Jaar" kiezen. De bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar en de prijsuitreiking vinden

beiden plaats tijdens het afsluitweekend op zaterdag 2 juni a.s. 

De Vrijwilligers van het Jaar waren vorig jaar Toos Rutten (Jeugd) en Henk Koudijs (Senioren). Kortom, als jij

een vrijwilliger kent die het verdient om extra in het zonnetje gezet te worden, meldt hem of haar dan zo snel

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

Het Bestuur

en 5-4. We hadden nog 10 minu-
ten om een gelijkspel te halen.
We werden tussen hoop en vrees
geslingerd, zeker toen uit een
uitbraak AWC de 6-4 scoorde.
Toch gaven ze niet op. Vanuit de
aftrap werd de 6-5 gescoord.
Niet veel tijd was meer aanwezig
maar alles werd in de strijd
gegooid. Tot grote vreugde werd
de 6-6 gemaakt. Alles dook op
elkaar wat nog enigszins kon dui-
ken. De tegenstander werd in
grote verbijstering achter gela-
ten. Maar het eindsignaal had nog
niet geklonken. Na de aftrap
werd meteen de bal veroverd en

met nog 24 seconden op de klok
werd zelfs nog de 6-7 gescoord.
Ik heb toch aardig wat wedstrij-
den gezien maar dit ………. 

De scheidsrechter liet nog één
aanval voetballen maar die werd
gezamenlijk door Jesse, Coen en
Rashed tegen gehouden. Onder-
tussen hield Joost zich midden
op het veld bezig met de gebles-
seerde Tunahan, die deze dag er
maar liefst 4 in knalde, Noa
scoorde er 2 en ook Jesse vond
het net. U kunt zich voorstellen
hoe de blijdschap na afloop was.

Trots mochten ze even later, na
het douchen, hand in hand met de
eerste elftallen van AWC en
Colmschate het speelveld
oplopen. 

Ik moet nog één ding vermelden:
de tegenstander was zeer spor-
tief; zelfs één speler van AWC,
die onsportief reageerde naar
Tunahan werd meteen door de
leiders geschorst voor de volgen-
de wedstrijd. 

Namens de begeleiding 
Carolien, Fred en Peter



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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Het zit er weer op. De

tweede editie van de

wintercup beleefde met

de laatste wedstrijd tegen

Jong Vitesse op donderdag-

avond 8 maart onder zomerse

omstandigheden een prima

einde. Prachtig weer, muzikale

hoogstandjes van het dweilor-

kest onder leiding van Geert

van Gessel , een bomvol club-

huis en een glunderende leider

van Jong NEC die de hoofdprijs

van €500,- in ontvangst mocht

nemen. De prijs werd na inlei-

dende woorden van uw "toer-

nooidirecteur" uitgereikt door

Ad van Oirschot, directeur van

het gemeentelijk sportbedrijf.

De finalewedstrijd gaf een ander

beeld dan vorig jaar, toen Vitesse

de eerste prijs bemachtigde met

een winst van 6-0. Deze keer ble-

ven beide ploegen tot vlak voor

het einde in volstrekt evenwicht

namelijk 1-1. Helaas scoorde Vites-

se in de laatste minuut zodat de

eindstand 1-2 werd. Gelukkig voor

de penningmeester scoorde VDZ

tien minuten voor het einde niet,

JONG NEC WINNAAR JP TAMMINGA WINTERCUP

anders was een tweede vaatje bier

(het eerste werd verkregen door

winst op OBW) ook naar de selec-

tie gegaan.

Het team stond goed en Vitesse

kreeg weinig uitgespeelde kansen,

man van de wedstrijd was volgens

de leiding van Jong Vitesse onze

keeper Gino die een geweldige

partij speelde.

De tweede prijs ging geheel onver-

wacht naar Jonge Kracht met een

3-0 overwinning eerder in het toer-

nooi.

VDZ kan terug zien op een

geslaagd toernooi, hetgeen

bevestigd werd door Vitesse, NEC

en de andere clubs die volgend

jaar weer graag meedoen. Door de

grote opkomst, muzikale omlijsting

en de prijsuitreiking beleefden

velen een gezellige en lange derde

helft en dus een hoge baromzet.

Rest mij alle medewerkers, vrijwilli-

gers achter de bar, VDZ-officials,

trouwe bezoekers (waaronder

opvallend veel dames) en onze

hoofdsponsor JP Tamminga en

broodjessponsor Holleman van

harte te bedanken voor hun inzet

en bijdrage tot het slagen van dit

(enige Arnhemse) lichttoernooi tij-

dens de winterstop.

Tot de volgende wintercup,

Leo van der Meer

VDZ zet druk, de tegenstander wordt door drie spelers belaagd

De begeleiding van VDZ 1. V.l.n.r.: Mark Geutjes (trainer), Bas Schrijner
(leider), Armand Rood (verzorger)



Pagina 20 Clubblad De Volharder

GEERT EGGING TOERNOOI

Op zaterdag 26 mei wordt het

vierde Geert Egging Toernooi

gehouden speciaal voor de A - D

junioren. Geert Egging was een

ouderwetse vrijwilliger die meer

dan 30 jaar voor zijn club VDZ

klaar stond. Begonnen in 1968 als

jeugdleider bij de A2 en via senio-

renleider uitgegroeid tot allesdoe-

ner. In 2006 hebben 35 teams in

totaal 72 wedstrijden gespeeld.

Veel voetballers (450-500) hebben

een fantastische dag gehad. 

Voor dit jaar is het programma

ook al weer helemaal volgeboekt.

Teams van onder andere de Beu-

ningse Boys, E.S.A. Eldenia, OVC

'85, S.M.L. en Union zullen aan-

wezig zijn. VDZ heeft zelf een A-

team, de B2, C2 en C3, twee

damesteams, en de D2, D3 en D4

ingeschreven. Dit zullen ook een

aantal C en D-teams uit Engeland

aan het toernooi meedoen en mis-

schien zelfs een team uit Borken,

Duitsland! Reden genoeg dus om

te komen en INTERNATIONALE

voetbalervaring op te doen!

De Engelse teams spelen op zon-

dagmiddag 27 mei nog een extra

minitoernooitje. Heb je zin om

daar ook aan mee te doen, for-

meer dan een team en geef je op

bij de toernooicommissie.

INTERNATIONAAL TOERNOOI IN EIGEN HUIS!

COMMANDEURTOERNOOI

Op 25 en 26 augustus wordt het

36e Commandeurtoernooi door

VDZ georganiseerd. Omdat dit

toernooi in het nieuwe seizoen

wordt gehouden, vertellen we

daar kort voor de

zomervakantie meer

over. Eén ding kun-

nen we al wel ver-

klappen: ook dit

toernooi is met 24

deelnemende

teams al helemaal

volgeboekt!

HENK EVERS TOERNOOI

Op maandag 28 mei wordt het

vijftiende Henk Evers Toernooi

gehouden speciaal voor de E en

F-pupillen. Het toernooi is ver-

noemd naar Henk Evers, oud

eerste-elftalspeler en

gedurende vele jaren

bestuurslid / secreta-

ris van VDZ. In 2006

hebben 54 teams in

totaal 120 wedstrij-

den gespeeld. Erg

veel voetballers (500 -

550) en familie hebben

zich uitstekend vermaakt.

Ook dit toernooi is al helemaal

uitverkocht! In totaal zullen 24 

E-teams en evenzoveel F-teams

strijden om de eer. Als gasten

ontvangen we teams van de Beu-

ningse Boys, E.S.A., Eldenia,

ESCA, S.M.L. Spero en Union. Zelf

is VDZ ook goed vertegenwoordigd

met de E1 tot en met E9 en F1

tot en met F9.

Als er iemand is die zich geen

raad weet met die zee van vrije

tijd tijdens het Pinksterweekend,

aarzel dan niet op contact op te

nemen met de toernooicommissie.

Helpende handjes zijn altijd wel-

kom; al was het maar om een

verdwaalde speler de weg naar

zijn eigen team te wijzen.

Tijdens het Pinsterweekeinde dit jaar, op 26, 27 en 28 mei 2007, organiseert VDZ weer een tweetal toernooien.

Het Geert Egging Toernooi is dit jaar zelfs met internationale deelname. Aan het begin van het nieuwe seizoen

staat het Commandeurstoernooi weer op het programma.  

Meer weten? Kijk op www.vdz-arnhem.nl/agenda/evenementen. Vragen, suggesties of aanmelden voor vrijwilli-

gerswerk? Mail naar toernooicommissie@vdz-arnhem.nl.  Tot ziens op één van de toernooien!!!

Toernooicommissie VDZ

Toer-
nooien
bij VDZ

Actiemoment in het Geert
Eggingtoernooi 2005
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Als dank voor uw inzet……

EEN GEWELDIGE

TER AFSLUITING SEIZOEN 2006/2007

Voor wie? 
ALLE SENIORENLEDEN, KADERLEDEN EN VRIJWILLIGERS 

(DIE HEBBEN DEELGENOMEN AAN DE VRIJWILLIGERS-REGELING).
PARTNERS UITERAARD OOK WELKOM

Wanneer? 
ZATERDAGAVOND 2 JUNI (TIJDENS HET AFSLUITWEEKEND), 

AANVANG 20.30

Waar? 
CLUBHUIS VDZ

Wij zien u graag op  zaterdag 2 juni 
Activiteitencommissie en Bestuur

Het was de eerste winst dit seizoen voor de F6. Onder leiding 

van trainer/coach Edwin van der Putten speelden: Daan Hutten, 

Thomas de Roos, Vincent Gores, Koen Valkenburg, Bas Mulder 

(aanvoerder) en Pieter van Berkel (keeper) van de F6, aangevuld 

met Faruk Dikmen en Niek Meijer van de F8. Er werd thuis 

gespeeld tegen de F3 van Rheden. Speciale vermelding verdient 

het geweldige verdedigingswerk van Daan en het aanvalsvuur-

werk van Bas, Niek en Faruk. Thomas, Vincent en Koen hebben 

met name op het middenveld hun steentje bijgedragen. 

De weinige schoten op doel die er van Rheden kwamen werden 

uitstekend tegengehouden door keeper Pieter. Het was een 

spannende, sportieve wedstrijd, die eindigde in maar liefst 8-0 

winst en luid gezang onder de douche... 
Met dank aan Faruk en Niek die nog wel een keer een wedstrijdje willen spelen

(en hun ouders, die dit goed vonden)!

DE F6 WINT (MET GROTE CIJFERS)

Feestavond
MET O.A. 

EEN GEWELDIGE 
LIVE-BAND!

BEKENDMAKING 
VRIJWILLIGERS 
VAN HET JAAR

VERLOTING MOOIE 
PRIJZEN

DE F6 WINT (MET GROTE CIJFERS)
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De juiste antwoorden zijn: 1-A 2-D 3-C 4-D

Antwoorden spelregelquiz

Zaterdag speelden we al
weer onze vierde wed-
strijd. We hadden al twee

keer ongelukkig met 5-4 verloren
en 1 keer met 3-1 gewonnen. In
ieder geval zitten we in een span-
nende competitie met een hoop
nieuwe tegenstanders zoals Bem-
mel, Angeren, Redichem en
RKHVV (wat kunnen we voor die
afkorting verzinnen??).

Tegenstander was dit keer OSC
in Oosterhout. Al onze elf spe-
lers waren er. Gelukkig had OSC
ook 9 jongens zodat we 9 tegen 9
konden spelen. Al snel bleek dat
wij beter voetbalden en veel
meer duels wonnen. Het lastige
was alleen dat ze met 6 jongens
constant verdedigden. Hun doel
stond als het ware vol met blau-
we shirts. Misschien moeten we
voor dit soort tegenstanders nog
eens oefenen op 'schieten
over/langs een muurtje'.

Toch kregen we wel kansen. We
speelden goed over, hielden het
veld breed (zo zeggen ze dat
soms) en gaven mooie voorzetten.
Hugo nam enkele ballen goed aan,
schoot ook goed maar steeds net
niet goed genoeg. Totdat hij het
in de tiende minuut wel voor
elkaar kreeg en een mooie aanval
goed afrondde: 1-0.

Na weer een afgeslagen aanval
van ons nam Chris de bal mee en
plaatste hem loepzuiver langs alle
blauwe shirts precies in het
hoekje. Meteen daarna was er
een scrimmage voor de goal en
kon Hugo hem intikken: 3-0.

We bleven aanvallen en OSC
kwam bijna niet uit de verdedi-
ging. Maar lukte het ze wel, dan
waren ze gevaarlijk. Want ze
hadden een snelle goede spits,

die gelukkig voor ons een paar
keer net niet op tijd overspeel-
de. En natuurlijk zijn we blij met
Reno op de goal, die goed is in
bijzondere reddingen.

Na de rust kakten we gelukkig
niet in en bleven we hard werken.
Floris, Chris, Leo en Tom liepen
zich weer de benen uit het lijf
en veroverden heel veel ballen.
Oscar kapte zijn tegenstanders
uit bij de cornervlag en gaf mes-
scherpe voorzetten. Floyd onze
laatste man met de goede timing
had een hele actieve dag en rush-
te het veld over. Luca, die de
eerste helft rechtsback stond en
de tweede helft op het midden-
veld, had ook weer enkele mooie
dribbels langs de zijlijn. En in de
achterhoede regeerde generaal
Jelle, die soms ook gevaarlijk
opkwam. Compliment ook voor de
middenvelders die zijn plaats dan

goed over namen. De 4-0 kon niet
uitblijven en kwam ook. Boyan
schoot de penalty goed in, terwijl
hij na de wedstrijd met penalties
schieten nog wel vaak mist. Maar
'in de wedstrijd concentreer ik
me daar beter op' zei hij. Boyan
schoot ook de 5-0 binnen, door
eerst een tegenstander te
omspelen en hard raak te schie-
ten. Het VDZ publiek juichte al
voordat hij er echt in zat, omdat
ze zijn  killerskwaliteiten allang
kennen.

Langzamerhand verslapten we
een beetje en kreeg OSC steeds
meer kansen. Hun snelle spits
maakte weer een mooie actie, en
gaf de bal nu wel panklaar voor
een medespeler. 5-1 werd zo de
verdiende uitslag. 

Gefeliciteerd en doorgaan jon-
gens !!!!!!!!

VDZ E5 .......INZET DOET ZEGEVIEREN

Reno ontbreekt op deze foto, dus we gaan nog een keer een nieuwe maken
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VDZ D4
STRIKT

SPONSOR

Het begon eigenlijk als een grapje. Al diverse
keren had Henk Willemsen de jongens van D4

een AA'tje in het vooruitzicht gesteld, als ze de
wedstrijd zouden winnen. En zo werd onze dorst al
menigmaal gelest. Dus kreeg hij van ons de bijnaam
"hoofdsponsor". Maar het bleef niet bij de AA'tjes,
het sponsorschap werd serieus opgepakt. Dankzij
de inspanningen van Henk en Josien Willemsen
kreeg VDZ D4 prachtige jacks, uiteraard in onze
clubkleuren. En op onze ruggen prijkt de naam van
sponsor Willemsen Makelaars. De prestaties op het
veld kunnen dan misschien nog best worden verbe-
terd, maar aan de kleding kan het in ieder geval
niet meer liggen!

René Bruel, leider VDZ D4

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Mieke van de Mee  65 punten

2. Jeanette v.d.Zande 71 punten

3. Coby Jansen  71 punten

Klaverjassen
1. Sjaan Zwartkruis 5.134 punten

2. Jos Scholten  5.037 punten

3. J.P. vd Oosterkamp 4.992 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaartavon-

den: zie agenda

22 maart 2007

De winnaars:

Links Mieke van de Mee

Onder Sjaan Zwartkruis
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Hallo allemaal, mag ik me even
voorstellen? Een aantal van jullie
kennen mij al maar voor diegene
die mij nog niet kennen. Ik ben
Robbert Rutten trainer van VDZ
B2. Dit is mijn 6de seizoen bij
VDZ en ik heb het hier best
naar mijn zin. 

Ik heb behalve de 5 seizoe-
nen als leider geen ervaring
in het voetbal. Ik kom oor-

spronkelijk uit het waterpolo
waar ik 5 jaar de kring Gelderland
heb getraind (een soort van
jeugdplan van het voetbal) daar
had ik de leiding over 120 jon-
gens en meisjes tussen de 8 en
de 18 jaar ik verzorgde daar het
conditiedeel voor de training en
trainde ik de keepers. Zelf heb
ik 21 jaar actief waterpolo
gespeeld als keeper waar van 3
jaar in het Nederlands 7-tal.

Ik ben getrouwd met Miriam van
Daalen (jawel de zus van Albert)
heb 2 kinderen, een jongen Rick
van 4 jaar en een dochter Sanne
van 1 jaar oud die ook regelmatig
bij VDZ aanwezig zijn.

Na veel vijven en zessen is het
dan uiteindelijk de B2 geworden
waar ik trainer van werd. 
Om de groep een beetje te leren
kennen heb ik een BBQ georgani-
seerd voor het B2. Het was een
zeer gezellige avond waarin
geprobeerd werd om mijn jaar
voorraad aan cola even in een
avond burgemeester te maken
wat ze niet gelukt is. Verder
hebben ze bewezen dat als het
op eten aankomt ze er wel weg
mee weten. Er waren ongeveer
100 saté stokjes, karbonaden,
worstjes, hamburgers enz, enz.
Aan het einde van de avond was
alles keurig in hun buikjes opge-
borgen en zijn ze nog maar even

naar de Mc-Donalds gereden op
de fiets want ach ze kwamen er
toch langs en men had nog trek.
Al met al was het een gezellige
avond en was er een goede band
ontstaan tussen trainer en spe-
lers.

Verslag van het seizoen
Na een oefenperiode van twee
weken waarin we een oefenwed-
strijd tegen VVO B2 en een
oefenwedstrijd tegen VDZ B1
hebben gespeeld waarin we met
12 - 1 en 12 - 0 verloren was ik
erachter dat er nog een hoop
moest gebeuren om deze groep
goed aan het draaien te krijgen.

Als eerste heb ik een zwaar con-
ditioneel schema samen gesteld
om mijn spelers in optimale con-
ditie te krijgen. Daarbij is de
training kunstmatig verlengd van
1 uur naar 1 uur en drie kwartier.
Op de maandag en op de woens-
dag. Toen was het zoeken naar
de juiste opstelling. Ik zat met
de vraag: ga ik snelheid en
kracht voorin zetten of ga ik
bouwen aan een gedegen verdedi-
ging en dan het geheel verder uit

bouwen. Ik heb voor het laatste
gekozen.
De eerste competitie wedstrij-
den waren zwaar tegen Eldenia
B5,  7 - 0 verlies en tegen 
Ostrabeke B1 dispensatie elftal,
8 - 0 daarin bleek dat het
krachtsverschil tussen B2 VDZ
en de rest groot was. Je hoort
dan bij VDZ opmerkingen van
(heb je een telraam nodig!). Daar
heb ik me niets van aangetrokken
en ben op dezelfde manier ver-
dergegaan. De wedstrijden tegen
Arnhemia B2 en De Bataven gin-
gen beter. Tegen Arnhemia B2
verloren we nog met 4 - 7 maar
tegen De Bataven B3 kwamen
voor het eerst als winnaar uit de
bus het werd 6 - 4. Net voor de
winterstop speelde we nog een
wedstrijd bij AVW ‘66 uit, deze
wonnen we met 1 - 2 waar we wel
met 6 goals verschil hadden moe-
ten winnen. De wedstrijd tegen
Redichem B3 stond voor de deur
maar ons elftal was nog in de
feeststemming van de week
ervoor dus verloren we door een
snelle links buiten die maarliefst
4 goals maakte met 1 - 6 . Maar
het resultaat van 6 punten in 6

ROBBERT RUTTEN, TRAINER VAN VDZ B2

Boven v.l.n.r.: Marco, Valentijn, Jelle, Sander, Duco, Bart, Koen, Tim
Onder v.l.n.r.: Coen, Nicky, Yorick, Jorgis, Cas, Robbert (trainer) 



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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wedstrijden smaakte naar meer.
Na de winterstop zijn we begin
januari weer hard aan het werk
gegaan om nog meer vooruitgang
te boeken tegenover onze con-
currenten. Er werd geoefend
tegen Arnhemia B2 en in deze
wedstrijd werd met 3 - 0 verlo-
ren.

De tweede helft van de competi-
tie staat alweer voor de deur dus
moesten we afreizen naar Jonge
Kracht B2 die op de tweede
plaats staat. In de eerste helft
kwamen we goed uit de startblok-
ken en boden goed tegenstand.
Nadat de tegenstander de 
1 - 0 scoorde lieten we de koppies
niet zakken en bleven voetballen
na 20 minuten scoorden wij de 1
- 1 en was de tegenstander even
van slag. Wij kregen nog een kans
op de 1 - 2 maar in plaats van dat
wij scoorden deden onze tegen-
standers dat. Bij ruste stonden
we met 4 - 1 achter. In de twee-
de helft bleek dat het zware
veld meer in het voordeel was
van de tegenstander dan van ons.
Nadat er een speler last kreeg
van een verzwikte enkel en er
één kramp kreeg, was de wed-
strijd gespeeld. Het ontbrak aan
wissels want 12 spelers is wel
heel mager. Aan het einde van de
wedstrijd met nog 30
seconden te gaan gin-
gen we nog éénmaal
in de aanval. De
keeper van Jonge
Kracht B2 had
toen meer oog
voor de speler dan
voor de bal,
PENALTY! Met een
daverend schot
schoten we de 9 -2
binnen en was de
wedstrijd
gespeeld.

De eerste graadmeter in het
nieuwe jaar was de thuis wed-
strijd tegen Eldenia B5. Waar wij
uit nog met 7 - 0 kansloos verlo-
ren moest het nu beter. Er werd
gespeeld in een 4 - 4  - 1 -1
opstelling waarbij de opdracht
was om op het middenveld de slag
te winnen. Dit lukte heel goed en
wij kregen de beste kansen. Het
lukte ons echter niet om te sco-
ren. Ver in de blessuretijd van de
eerste helft (de scheidsrechter
was de tijd even kwijt) kregen
wij de 0 - 1 tegen uit een goede
vrije trap en een super kopbal
van de tegenstander (jammer).
In de rust heb ik mijn jongens
een compliment gemaakt over het
vertoonde spel, men dektte dicht
op de man, zocht snel de diepte

bij balbezit en nam
geen onnodige risi-

co's achterin.
Super dus. De
tweede helft
gingen we er
met frisse moed

tegenaan. Aan
het einde van de

wedstrijd kwam
Eldenia B5 ten

onrechte op 0 - 2
door een duidelijke

overtreding
(de

tegenstander omklemde onze
verdediger en zette hem even
aan de kant).We lieten het er
niet bij zitten maar kwamen niet
mee tot scoren (jammer aange-
zien een gelijkspel zeer verdiend
was geweest).

Ik heb na de wedstrijd mijn spe-
lers een compliment gemaakt en
erop gewezen dat we nu kansen
hebben gehad om te scoren en
maar met 0 - 2 hebben verloren.
We hadden dus 5 goals minder
tegen gekregen dan de eerste
wedstrijd tegen hetzelfde elftal.
Hieruit heb ik geconcludeerd dat
we op weg zijn om beter te wor-
den en inlopen op onze tegen-
standers.

Ik schijf dit stukje net voor de
wedstrijd tegen RKHVV B3 van
zaterdag 24 februari 2007 en
laten we hopen dat we de stij-
gende lijn door kunnen zetten.
Mijn doel als trainer is om in de
tweede helft van de competitie
het puntenaantal te verdubbelen
naar 12 punten pas dan ben ik
tevreden over mijn eerste sei-
zoen. Als trainer ik hoop natuur-
lijk op meer maar niet onderaan
eindigen het doel. 
Dit was mijn voorstelronde en
het verslag van de eerste helft
van de competitie.

Robbert Rutten

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
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Na een nederlaag in de laat-

ste wedstrijd werd het weer

tijd om de zegereeks veilig

te stellen. Fortissimo was deze dag

de tegenstander en deze konden

aan kop komen te staan bij een

overwinning. Wij moeten punten

verzamelen om ons te handhaven.

Een spannende middag dus!

Het eerste kwartier van de wed-

strijd was voor Fortissimo. Fortissi-

mo begon sterk en wij wisten niet

goed hoe we hierop moesten rea-

geren. Mede door de zeer sterke

rechtsbuiten was fortissimo gevaar-

lijk, maar na een kwartier had

Jeroen van Dalen hem in de tang.

Na een kwartier keerde de kansen

en begonnen wij beter te voetbal-

len. We creëerde af en toe een

kansje, maar echt gevaarlijk wer-

den wij ook niet. De tweede helft

verliep echter anders. We begon-

nen beter te voetballen en er

kwam geloof in de ploeg. Er werd

voor elkaar gewerkt en bij vlagen

waren we erg gevaarlijk. Halverwe-

ge de tweede helft schoot Mehmet

Akpolat de bal snoeihard bij de

keeper op zijn hoofd ( uit een vrije

trap), waarna Bart Combee met de

arm de 1-0 binnen kon tikken. De

scheidsrechter had gelukkig niks

gezien.

Na de 1-0 zijn we 1 op 1 blijven

voetballen achterin en zijn we

geen moment in de problemen

gekomen. Zo'n 5 minuten voor tijd

gaf Mehmet nog een heerlijk bal-

letje op Mick Loos die de bal terug

Bart Combee, de maker van het
eerste doelpunt, laat de tegenstan-
der de hielen zien. Tijs Bergervoet
kijkt op de achtergrond tevreden
toe.
De tegenstander schijnt het er niet
mee eens te zijn gezien het prie-
mende vingertje.

VDZ 1 - FORTISSIMO 1: 2 - 0
HET EERSTE EFLTAL ZET DE GOEDE REEKS VOORT

kopte op Martijn van Gessel en

deze kon met de kop de 2-0

maken. Martijn was echter zo

gelukkig met de goal dat het hem

iets te veel werd en gelijk alles er

maar uitgooide. Een mooie kop in

de krant zou zijn "VDZ gaat tot het

gaatje" en dan de foto van Martijn.

Met deze heerlijke overwinning zijn

we weer een stukje dichterbij

handhaving gekomen. Met nog 5

wedstrijden hebben we alles nog in

eigen hand. Zelfs een periode is

mogelijk en ik zou niet weten

waarom we die niet gewoon pak-

ken en proberen terug te keren

naar de tweede klasse.

Tijs Bergervoet

Martijn van Gessel maakte het, vol
op snelheid, de verdediging van
Fortissimo vaak knap lastig. Hij
maakte het tweede doelpunt. 



Arnts

HUBO, HANDIG ZO’N BUURMAN

ARNHEM: W.C. Presikhaaf
Hanzestraat 9-13 ARNHEM
026-3643833

VELP: W.C. Den Heuvel
Den Heuvel 1-5 VELP 

026-3647246

A A N D E B E E K
Grafische Handelsonderneming

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

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

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

Beekstraat 67
6811 DW Arnhem
tel. 026-4427463
e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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Barcommissie en Keukengroep
zoeken versterking!
Vanwege personele wisselingen en

het motto "vele handen maken

licht werk", zoekt de barcommissie

versterking. Vindt u het leuk om

mee te helpen bij de organisatie

van het clubhuis-, kantine- en bar-

gebeuren, neem dan contact op

met Bas Koeman (baskoeman@pla-

net.nl). Hij kan u daarover meer

vertellen. De barcommissie bestaat

nu uit Thijs Koevoet, Bas Koeman,

Henny Singendonk, Henk Koudijs

(keukengroep), Anita Bruntink,

Karin Kalthoff, Elly van der Leij,

Willem van der Made (Activiteiten-

commissie) en Alex Brinkhoff. De

barcommissie vergadert eenmaal

per maand en voert allerlei taken

uit. Denk aan inkoop, planning &

roostering, financiële administratie,

dagelijks openen van het clubhuis

en bar en instrueren en begeleiden

van vrijwilligers bij het uitvoeren

van hun bardiensten. Door de

grote samenstelling van de bar-

commissie en de duidelijke taak-

verdeling, hoeft u niet bang te zijn

voor overbelasting. Werkzaamhe-

den en tijdsbesteding worden in

overleg vastgesteld. Ook de keu-

kengroep zoekt versterking. Als

VDZ-kok bakt u frites en serveert u

heerlijke tosties aan hongerige

(jeugd)spelers en bezoekers. Lijkt

het u leuk om met enige regelmaat

de scepter te zwaaien in onze keu-

ken, neem dan contact op met Henk

Koudijs (koudijs.ha@planet.nl).

Alvast bedankt voor uw reactie en

medewerking! 

Denk aan uw bardienst!
Het gebeurt nogal eens dat men-

sen om wat voor reden dan ook

hun bardienst niet nakomen. Dat

levert direct problemen op, want

dan moet er door de barcommissie

op stel en sprong een vervanger

gezocht worden en dat valt niet

altijd mee. Het clubhuis moet

immers open en de kantine en bar

moeten goed bezet zijn. Het slui-

ten van het clubhuis is geen optie.

Noteer uw bardiensten dan ook

direct in uw agenda! Weet u niet

meer of u ingepland bent, kijk dan

in het barroosterschema op

www.vdz-arnhem.nl of in de kanti-

ne. Vindt u het leuk om vaker bar-

diensten te draaien (bijvoorbeeld 1

keer per week of 1 keer per twee

weken of 1 keer per maand), neem

dan contact op met onze bardien-

stenplanner Karin Kalthoff (karin-

kalthoff@hotmail.com). 

NIEUWS VAN DE BARCOMMISSIE

 
 
 

 
 

 

Ben jij 6-10 jaar, neem dan op 
woensdag 25 april je vriendje of 
vriendinnetje mee voor een leuke 

voetbalkermis bij VDZ 

KKKKoooommmmooooooookkkk!!!!
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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.

Uw aannemer.  
 
Voor  
aanleg en  
onderhoud  
in de buitenruimte 

www.www.www.www.vaarkampvaarkampvaarkampvaarkamp.nl.nl.nl.nl  

Ede 0318-623111 
info@vaarkamp.nl 

Bijvoorbeeld voor aanleg en 
onderhoud van uw sportvelden 
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CCLUBHUISLUBHUIS, , KANTINEKANTINE ENEN BARBAR

BELANGRIJKBELANGRIJK VOORVOOR VDZ!VDZ!

Wij krijgen regelmatig vragen van leden en ouders over het nut van bardiensten draaien. Veel mensen

denken dat de kantine en bar niet zo veel met het functioneren van de vereniging en de jeugd te

maken hebben. Het tegendeel is echter waar. Daarom een kleine toelichting op de functie van de

kantine, de bar en de taken van barmedewerkers. De barcommissie en de vrijwilligers die bardiensten verrich-

ten, zorgen samen voor de volgende zaken.

1. Zij zorgen dat het clubhuis geopend wordt en open blijft voor wedstrijden, trainingen en (jeugd)acti-

viteiten. VDZ is 10 maanden per jaar en 7 dagen per week geopend. Op al deze dagen vinden vereni-

gingsactiviteiten plaats. 

2. Zij openen het clubgebouw, ontvangen leden, tegenstanders, scheidsrechters, ouders en bezoekers, ver-

strekken informatie, verwijzen mensen door, delen sleutels van kleedkamers uit, nemen de telefoon op,

zorgen voor thee en limonade in de rust en na trainingen, schenken een drankje in, verkopen versnape-

ringen aan (jeugd)spelers en bezoekers, houden een oogje in het zeil, ruimen op, controleren bij afslui-

ting het gebouw, maken de kas op, stellen het alarm in, etc. etc. Geen barmedewerkers betekent slui-

ten van het clubhuis en dat betekent geen wedstrijden, trainingen of (jeugd)activiteiten.

3. Zij zorgen ervoor dat het clubhuis geopend is als ontmoetingsplaats voor (oud-)leden, ouders, bezoe-

kers en sponsors. VDZ is een "vereniging" en daar hoort een "verenigingshuis" bij. Veel leden en ouders

vinden de sociale functie een erg belangrijk aspect en dé reden om lid te worden van VDZ.

4. Zij zorgen ervoor dat het clubhuis ook inkomsten genereert, hoewel dit geen doel op zich is. Geen bar-

inkomsten betekent voor VDZ een forse inkomstenderving. Ter illustratie: sluiten van kantine en bar

betekent dat ter compensatie de contributie met meer dan 50% verhoogd zal moeten worden. De

kosten worden er immers niet veel minder om.

5. Zij zorgen ervoor dat per jaar meer dan 1000 (!) bardiensten van 3 uur per keer, goed bezet worden.

Daarbij is de inzet van de hele vereniging noodzakelijk. Uitgaande van 3 bardiensten per lid, zijn dus

alleen al voor het openhouden van clubhuis en kantine bij wedstrijden, trainingen en activiteiten min-

stens 350 leden nodig. Om dit alles in goede banen te kunnen leiden zijn duidelijke regels nodig, die

ook nageleefd worden.

De jeugd maakt meer dan de helft van de vereniging uit. Dat betekent simpelweg ook dat meer dan de helft

van al het verenigingswerk zoals kaderwerk, bestuurswerk, commissiewerk, activiteiten, bardiensten, onder-

houd en schoonmaak, gedaan wordt voor de jeugd. Leden en kinderen kunnen bij VDZ niet voetballen als dit

niet goed geregeld is. Bij dit alles hebben wij te maken met vaststaande speeldagen, trainingstijden en

(jeugd)activiteiten. VDZ moet daarom met roosters werken om clubhuis, kantine en bar open te hebben bij

verenigingsactiviteiten. Dit is het eerste jaar dat we volgens dit nieuwe systeem werken en er zijn dan ook

wel wat aanloopproblemen die de aandacht vragen. Vooral het wegblijven van ingeplande leden en ouders,

zonder dat men zelf voor vervanging heeft gezorgd, levert helaas nog wel eens problemen op. Dat kunt u zich

wel voorstellen, dus dat moet komend seizoen nog beter gaan lopen. Gelukkig werken de meeste leden en

ouders goed mee zodat grote problemen tot nu toe zijn uitgebleven. Daarvoor onze dank!

Barcommissie



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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Peter Pröpper is al jarenlang lid
van VDZ. Sinds kort is hij naast
trainer, leider en enthousiaste
vader ook de nieuwe technisch
jeugd coördinator. Wij hadden een
gesprek met hem over zijn achter-
grond, zijn nieuwe functie over zijn
drijfveren, over VDZ en vooral
natuurlijk over voetbal! Veel voet-
bal!

1 Hoe lang ben je al lid
van VDZ?

Ik ben nu ongeveer 10 jaar lid van

VDZ. Dit kwam door mijn oudste

zoon Dave die toen 7 jaar oud was

en zoals dat meestal gaat via

vriendjes lid werd van VDZ.

2 Kun je iets meer
vertellen over je
"loopbaan" bij VDZ?

In het begin was ik vooral
natuurlijk de enthousiaste
vader die naar zijn zoontje
kwam kijken. Zo gaat dat
meestal. Na een tijdje werd ik
trainer van de F'jes. Michiel
Molenaars was toen de trainer.
Na een jaar samen met Wim
de Groot deed ik de F1. In die
tijd had VDZ maar één of twee
F teams! De tijden zijn wel
veranderd! In het begin hoorde je
ook wel wat rare opmerkingen, die
veel over deze tijd zeggen. Zoals:
"Hé moeten jullie met je vader trai-
nen!?". Dit werd toen nog als te
min ervaren. Deze opmerking zal ik
nooit vergeten. Gelukkig is het nu
allang niet meer zo. Het kan ook
bijna niet meer anders. Hoe meer
betrokken ouders hoe beter. 
Daarna trainde ik ook de F en D
pupillen en later ook nog een paar
jaar de B junioren.
Tot vorig jaar deed ik de F1 en de
D1 en nu dan ook weer de E4.

3 Bij welke voetbalclubs
heb je hiervoor ge-
traind en gevoetbald?

Vanaf mijn 16e jaar was ik trainer

bij AQUILLA, dat ligt aan de over-

kant van Tiel de Waal over. Daar

was ik trainer en speler tot en met

de D'tjes.

Ik ben geboren in Weert in Lim-

burg bij Zuid-Laren. Mijn voetbal-

loopbaan begon met mijn 9e jaar

bij S.C.Brummen, met het

prachtige geel-blauwe tenue. Ik

was daar altijd keeper tot aan mijn

15e jaar, toen ik kwam ik op een

toevallige manier in de spits te

staan en dit ging heel erg goed.

Dat ben ik dan ook altijd gebleven.

Daarna heb ik nog een jaar in de

spits gespeeld in de hoofdklasse

amateurs bij LEONIS in Maas en

Waal. In die tijd trainde ik ook de

C en de B junioren. Daarna speel-

de ik in het 1e van RODA ( "recht

op het doel af "). In die tijd speel-

de ik in het eerste en trainde ook

de A en de C junioren  en ook het

2e elftal.

Door een zware kruisband blessure

en verscheidene zware operaties is

mijn knie nooit meer helemaal

100% geworden. Daarna heb ik

nog een jaar bij VVO in de spits

gespeeld en ben in  het begin van

de jaren negentig via Ronald

Zwartkruis naar VDZ gekomen.

4 Wat is je achtergrond
en beroep?

Ik ben leraar economie/manage-

ment en acquisitie. Dit beroep heb

ik jarenlang tot en met vorig jaar

op de Scholengemeenschap Presik-

haaf, nu het Arentheem College,

uitgeoefend.

5 Wat houdt je nieuwe
functie in?

Mijn nieuwe functie binnen de club

is nu Technisch jeugdcoördinator.

Dit doe ik samen met Jan Schmitz.

Hij zal de junioren elftallen gaan

doen en ik de pupillen teams. Op

dit moment zijn er dat 20. Dit doen

wij samen met Ron Hoogveld. Ron

stuurt de leiders aan en Jan en ik

zullen ons bezig houden met de

voetbaltechnische zaken en de trai-

ners aansturen. Door de enorme

groei van de club is het wel nodig

NEGEN VRAGEN AAN......... DE NIEUWE TECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR

PETER PRÖPPER STELT ZICH VOOR

Peter met ´zijn´ E4 team
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dat er een splitsing komt in func-

ties en verantwoordelijkheden. Er

zal steeds meer en veel meer

zaken beter geregeld moeten wor-

den. Tot nu toe gebeurde er veel

ad hoc. Door de snelle groei kan

dit niet meer.

6 Wat is jouw visie en
wat wil jij doen in je
nieuwe rol bij VDZ?

Zie de doelstelling van het hoofd-

bestuur op de site van VDZ. Wij

willen kwantitatief en ook presta-

tief groeien. Hiervoor zal er een

betere aansluiting moeten zijn van-

uit de eigen jeugd naar het 1e elf-

tal. Ik ben blij met deze doelstel-

ling. Ik ben van mening dat dit ook

op een plezierige manier kan.

Iedereen kan leren op een plezieri-

ge manier. Ik denk zelfs dat dit

een voorwaarde is om iets te leren.

Dit hoeft elkaar helemaal niet te

bijten zoals er wel eens door som-

migen gedacht wordt. Wij zouden

met VDZ een gezonde 2e klasse

kunnen zijn. Dit is ook het geen

mij aantrekt in deze functie, met

meer plezier leren en daarmee dan

ook kwalitatief beter gaan voetbal-

len Ik hoop ook dat er meer jeugd-

leden wedstrijden gaan fluiten. Dit

is hard nodig ter ondersteuning en

geeft ook een grotere binding met

de club. Dit zal nodig zijn door de

groei die VDZ nu door maakt. Los

daarvan vind ik dat de jeugdleden

met een beetje ondersteuning dit

ook heel goed kunnen. Er zijn

zoveel enthousiaste leden, het zou

jammer zijn als dit enthousiasme

niet op een goede manier gebruikt

wordt.

7 Is er verder nog iets
wat je kwijt wilt of wilt
zeggen

Hmmmmm. Ik hoop dat ik de ruim-

te en de tijd en het krediet krijg

voor een wat langere termijn en

dat leden niet te snel negatief rea-

geren. Wij zijn nu met een groepje

mensen binnen deze club die

samen op alle terreinen op een

positieve manier vooruit willen. Wij

komen nu in een nieuwe fase die

wij met veel elan moeten betre-

den.

8 Wat is je lievelings
club?

Oh! Dan hoef ik niet lang na te

denken… Ajax natuurlijk! Dit is al

mijn club sinds jongs af aan! Bij de

Europa Cup II Finale in Athene op

13 mei 1987 was ik erbij. Ik zag

toen hoe Marco van Basten de win-

nende goal maakte met een kopbal

na een voorzet vanaf rechts door

Sonny Silooy. Geweldig was dat!

9 Wat neem jij mee naar
een onbewoond eiland?

Een groot album met allemaal

leuke (voetbal) herinneringen! 

Frank Ritmeester

ARNHEMS VRIJWILLIGERSGALA

10 NOVEMBER 2007 IN MUSIS

Onder de vlag van de carnavalsvereniging On Ganse zijn op dit

moment de voorbereidingen gaande voor een waar Arnhems

Vrijwilligers Gala op zaterdag 10

november 2007. Het is de bedoe-

ling dat op deze avond bepaalde

categorien vrijwilligers, zoals

Jeugdland, Ome Joops Tour, de

Grift, sportverenigingen, vrijwilli-

gers uit Zorg worden uitgenodigd.

Als sportvereniging, met vele con-

tacten binnen de On Ganse, heeft VDZ aan de organisatie kenbaar

gemaakt dit initiatief bijzonder te waarderen en waar nodig zich

bereid verklaard de organisatie te ondersteunen om dit gala suc-

cesvol te laten slagen. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Het Bestuur
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F1
De jeugd heeft de toekomst. Wat dacht 

je van de F1!? Na een zwaar seizoen in 

de hoofdklasse, spelen de jongens dit 

seizoen de ene goede wedstrijd na de 

andere. Iedere wedstrijd is even span-

nend! Superspits Marijn, de talenten 

Thom en Tom, Tim, Freek, Huub, Lex, 

Mink en Jorian. Hou ze in de gaten!

Marijn Jorian Lex

Huub Mink Tom

Freek Thom Tim

Oké jongens, genoeg gefoto-

grafeerd. En nou trainen!



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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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

Antionettevd Heijden 21

Zafer Akar 21

Marianna 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 ten 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

-Gharafi 30

Jint Koevoet 30

Joost Holtus 30

Mei

Chris Dekker 1

Huub Valen 1

Marcel Kamstra 3

Marco Berends 3

Björn Willemsen 3

Bart Henstra 4

Mischa v.d. Ven 4

Harry Reijers 5

René Rutten 5

Henriëtte Verhoeven 5

Pepijn Tammeling 5

Mick Verhoeven 6

Arno Hoogveld 8

Boy Schuring 8

Edward de Jong 9

Nanet Dijkers 9

Wart Koevoet 9

Jorg de Lange 12

Arjen Brugman 12

Boris de Wit 12

Dennis Kitaman 13

Guido v.d. Heijden 14

Jelle Cosijnse 14

Kees Sonnevelt 15

Anita Kip 15

Kishan Budhulall 15

Koen Logtenberg 16

Mick Martens 17

Nicky Brouwer 17

Peter Frequin 17

Myriam Kiezenberg 18

Ronald Clappers 18

Bart Bouwman 19

Simon Rutten 19

Job Poels 20

Marc Evers 22

Frans Looijen 23

Jurgen Stolk 23

Serpil Cicek 23

Carlo v.d. Kraan 24

Jan Assen 24

Sjors van Leeuwen 24

Hendrik-Jan 

Schuurkamp 24

Pascale Wooning 24

Jessica Clifford 24

Angelo Lubbers 27

Guus Maat 28

Chris Vaughan 29

Jore van Dijk 30

Sammie Smaak 30

Henk Koudijs 31

Edwin v.d. Putten 31

Jeroen Peters 31

Jan-Willem Gijsbers 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
APRIL EN MEI
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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

Vind
de bal!
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V O E T B A L M O P P E N Na een voetbal wed-
strijd , loopt de voetballer

naar de scheidsrechter en
vraagt: "Heb jij 5 seconden? ".

De scheidsrechter antwoordt:
"5 seconden wel ja…. ".

De voetballer zegt dan:
"Vertel me nu maar eens

alles wat je van voetbal
weet! ".

Vader en zoon gaan naar
een wedstrijd van Vitesse. 
Vader betaalt bij de kassa en
legt een briefje van 100
euro neer, waarop de vrouw
achter de kassa vraagt: "Wilt
u een kaartje of een speler

kopen? ".
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VDZ E3 SPEELT DE STERREN VAN DE HEMEL

Zaterdagochtend kwart voor
negen, tijd voor een mooie
pot voetbal. De goals staan

op de goede plek, het ochtendzon-
netje schijnt, de ballen zijn opge-
pompt, de warming up goed gedaan,
het enthousiaste publiek is weer in
groten getale toegestroomd om van
het mooie combinatievoetbal van de
VDZ E3 te genieten. 

Maar wat gebeurt er… Na een slow-
start van VDZ is gelijk de eerste
aanval van SPERO raak! Één tegen
nul achter! De tegenstander blijkt
fanatiek, snel en zéér gemotiveerd.
Eventjes is de E3 van slag, maar
gelukkig niet voor lang. Met een
gezonde portie strijd jagen de jon-
gens op de gelijkmaker. Renzo
bestrijkt met zijn mooi gerichte
uittrappen de beide flanken. Koos
zet samen met Stijn prachtige aan-
vallen op en voorkomt dat een
doorgebroken speler de achter-
stand nog groter maakt. Mark en
Auke heersen op het middenveld
maar de goal wil maar niet vallen. 

De eerste helft is al bijna afge-
lopen en het publiek wordt al een
beetje onrustig. Gelukkig de lei-
ders en trainers niet. Vlak voor de
rust breekt Richard de ban met
een hard laag schot met links in de
lange hoek! Eindelijk! Kort daarna
volgt er weer een gevaarlijke aan-
val van Spero, Niels en Dario blok-
ken superieur! Na een mooie lange
pas van Mark rent onze snelle
rechtsbuiten Jurien alleen richting
goal en maakt de 2 – 1 ! 

Na de rust merken wij dat SPERO
een tandje heeft bijgeschakeld. De
wedstrijd is nog niet beslist! Nu
gaat ook Stijn mee naar voren en
maakt de de verdediging van
SPERO helemaal gek. Gelukkig
maken Michiel en Richard na twéé
keer een één twéé hier een einde
aan! De stand is nu 4 – 1 ! Voor dit
soort combinatie voetbal is het
publiek gekomen! Even later maakt
Jurien na een lange loopactie langs
de lijn de 5 – 1 en Michiel met een
hoog strak schot de 6 – 1. Niels en

Koos gingen ook even naar voren en
zorgden er samen voor dat weer
Jurien de bal kreeg die met een
laag hard schot de keeper volko-
men kansloos laat 7 – 1! Dit had
niemand in de eerste helft nog
gedacht. 
Vlak voor het einde van de wed-
strijd lopen Dario en Richard
samen met de bal door de verdedi-
ging van SPERO alsof het zachte
boter is. Dario misleidt de keeper
en doet alsof hij opzij naar Richard
past en schiet verrassend zélf in 
8 – 1! De eindstand is bereikt. Ook
SPERO is aan de zegereeks van
VDZ E3 toegevoegd. Het moet nog
gezegd worden dat in de tweede
helft Auke op een voortreffelijke
manier de rol van keeper Renzo
overnam, die zo sportief was om bij
de E6 te gaan keepen omdat zij te
weinig spelers hadden. Na afloop
wordt er in de kantine door ouders,
spelers en publiek met een kop kof-
fie nog gezellig nagepraat.

De leiders van de E3

De E3 na de mooie
overwinning
Boven van links naar
rechts: Auke, Richard,
Stijn, Koos, Niels
Onder van links naar
rechts: Michiel, Mark,
Dario, Jurien en Renzo

“EEN OVERWINNING MET HINDERNISSEN”
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VDZ D1 BOEKT GOEDE RESULTATEN

Na een wat mindere perio-
de heeft VDZ D1 de stij-
gende lijn weer weten op

te pakken. In een drukke periode
met wedstrijden op zaterdag en
woensdag werd er eerst nog op
beschamende wijze van NEC ver-
loren, een wedstrijd waarin de
inzet en spelbeleving die nodig is
ontbrak. 
Hierna volgden wedstrijden

tegen Eldenia, AWC, Spero,
OVC'85 en De Treffers. De eer-
ste twee gingen nog verloren dit
zijn dan ook de nummers 1 en 2
van de competitie. Spero en De
Treffers moesten er allebei met
3-0 aan geloven. In deze wed-
strijden stond Yelmer in het doel
die het prima deed met twee
keer de nul. Tegen Spero stond
onze vaste keeper Simon in de

spits en niet zonder succes want
hij scoorde 2 keer. Hierna volgde
helaas in de wedstrijd tegen
AWC een vervelende bovenbeen-
blessure die hem tot het eind van
het seizoen uit de roulatie houdt. 

In de wedstrijd tegen OVC'85
verdedigde Toby met verve het
doel en hield ook de nul. Wij
scoorden 1 keer wat dus een 1-0
overwinning betekende. In deze
wedstrijd maakte Stijn Altena
een prima debuut in de D1 terwijl
in de wedstrijd tegen Eldenia
Lars Hommerson en Sieuwerd
Hooyman al hun debuut hadden
gemaakt.
Met nog 4 wedstrijden voor de
boeg is een 4e plaats nog moge-
lijk, dan moeten er echter wel 3
van de 4 wedstrijden gewonnen.
Een resultaat dat zeker haalbaar
moet zijn.

Albert van Daalen

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
7
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R
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2
0

0
7
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Harrie Gudden en Ralph Decker
vormen dit seizoen de leiding van
het vijfde. Een nieuw jong elftal dat
voor het eerst de seniorencompeti-
tie in is gegaan. De redactie was
benieuwd naar hun ervaringen, tijd
voor een interview dus.
Wie zijn zij:
Harrie Gudden, een geboren en

getogen Arnhemmer is pas sinds dit

jaar lid van VDZ, via zijn kinderen

Harro (die in het 5e voetbalt) en

Irene (redactielid Volharder en

fotograaf) kwam hij bij onze club

terecht.  Hij werkt als offsetdrukker

bij de hogeschool Van Hall–Laren-

stein. Bij het vijfde fungeert hij als

vraagbaak, regelaar en logistiek

manager (hij mag rijden naar de

uitwedstrijden).

Ook Ralph Decker is geboren in

Arnhem en daar ook voor een groot

deel opgegroeid. Een ´uitstapje´

naar Nieuw Zeeland waar vader

Decker een jaar of zes heeft

gewerkt, tussen zijn 17e en 22e,

heeft hem een aantal jaren uit Arn-

hem weggehouden maar de stad

trok toch weer. Na DVOV, Een-

dracht en Vitesse 1892 zit hij nu

alweer 4 jaar bij VDZ. “Op dit

moment ben ik docent ICT op het

ROC Rijn IJssel”, vertelt Ralph,

“dus met jonge gasten werken, dat

ben ik wel gewend.” Hij is veelzij-

dig in zijn taak bij het vijfde; fun-

geert als speler, coach en leider.

Jonge gasten
Het huidige 5e was vorig jaar gro-

tendeels de A2 . Ralph was daar al

trainer-leider. De jongsten van die

groep zijn naar de A1 gegaan, de

rest is als groep overgegaan naar

de senioren. Met wat aanvullingen

van andere jonge spelers werd een

volwaardig seniorenteam op poten

gezet. Harrie vertelt: “De jongens

gaven aan graag bij elkaar te blij-

ven en serieus met voetbal bezig

te willen zijn. Doordat de

gemiddelde leeftijd van de lagere

seniorenelftallen redelijk hoog ligt,

is de doorstroming van jeugd erg

laag. Door deze jongens op deze

manier bij elkaar te houden willen

we ze behoeden voor ‘het zwarte

gat’ dat anders dreigt.” Ralph vult

aan: “Inderdaad, die jonge gasten

komen vanuit een gespreid bedje

bij de jeugd nu in een omgeving

terecht waar ze voor alles zelf

moeten zorgen. Ballen, vervoer

naar wedstrijden (het is een bijna

autoloze groep), maar één keer

trainen in de week, slechter mate-

riaal, geen sponsors etc., dan is

het toch prettig dat er enige lei-

ding is die dat soort zaken kan

oppakken”.

DE LEIDING VAN HET VIJFDE ELFTAL

IT´S A HELL OF A JOB

Ralph Decker, links
en Harrie GuddenGezocht:

Trainer voor VDZ 5
(voor de vrijdag-

avond)
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Ralph heeft de discussie over de

aansluiting van de jeugd naar de

lagere elftallen vorig jaar zelf aan-

gezwengeld bij het jeugdbestuur

en zoals dat dan gaat: het jeugd-

bestuur vond Ralph’s ideeën uitste-

kend. Maar ja, wie moet dat dan

gaan doen. En natuurlijk is dan de

boodschapper weer de figuurlijke

klos. Maar hij doet het graag.

Hoe bouw je een team?
Wat Ralph en Harrie betreft gaat

het bouwen van een goed elftal

vooral om sfeer. Voetballen kunnen

ze allemaal wel maar ze moeten

ook nog voor elkaar willen vech-

ten. En ja, hoe krijg je die sfeer zo

optimaal mogelijk. Harrie geeft aan

dat dat wat hem betreft ook voor

een groot deel ligt aan de organi-

satie. “We hebben flink gezocht is

naar sponsoren en dat heeft zich

uitbetaald. Sporttassen, trainings-

pakken en ballen zijn al goed ver-

zorgd, we zijn nu bezig met

inloopshirts”. 

Een ander aspect van die organisa-

tie ligt ook buiten het voetbal. “Het

groepsgevoel proberen we buiten

het veld te versterken door te gaan

bowlen, vorig jaar een voetbal-

kamp naar Tsjechië, een barbecue-

tje organiseren. We zijn pas nog

wezen een avondje wezen skiën in

Bottrop. Op die manier gaat het

team leven”.

“Veel praten, dat helpt ook”, meent

Harrie: “bij problemen om de tafel

gaan zitten en de zaak uitpraten.

Op die manier kun je veel proble-

men oplossen danwel in de kiem

smoren”.

Lastige start 
Het begin van het seizoen verliep

niet vlekkeloos. Doordat de voor-

bereiding eigenlijk pas vlak voor de

competitie begon werden de jonge

honden in het diepe gegooid. Een

paar mensen die bij de senioren

niet vonden wat ze zochten zouden

bij een goede oefenperiode al eer-

der zijn afgevallen. Ook een aantal

blessures zorgde voor een trage

start.

De overgang van junioren naar

senioren was een grote stap. Het

spel is sneller, harder en veel fysie-

ker. Lekker met een bal pielen,

beetje kappen, draaien en pingelen

wordt een stuk lastiger als je daar

tussendoor een (sportieve) beuk

krijgt. `In de eerste seizoenshelft

verloren we dan ook met grote cij-

fers maar inmiddels kan het elftal

aardig meekomen in de competitie

en worden de eerste punten

gepakt’’, glundert Harrie.

De toekomst
Voor het volgend seizoen zijn de

vooruitzichten heel goed. “De jon-

gens die vorig jaar doorstroomden

naar de A1 komen nu naar de seni-

oren en komen in een gespreid

bedje terecht. Het team is inge-

speeld, gewend aan het senioren-

voetbal en barst van het talent, de

blik is dus omhoog gericht.

Ralph wil stoppen met zijn dubbel-

functie tijdens de wedstrijden. “Het

is toch erg lastig om als speler-

coach te fungeren, het is van

tweeën niks. Lekker zorgeloos spe-

len en trainen lukt toch niet echt,

als je je andere functie ook een

beetje serieus neemt”. Dus hij legt

zijn functie als trainer graag neer

voor iemand op zondag wil coa-

chen..”Ik hoop dat we voor de vrij-

dagavond iemand vinden die de

groep wil trainen, en ook een groot

deel van de coaching kan overne-

men tijdens de wedstrijden”. 

Verder gaat er voor volgend sei-

zoen niet veel veranderen in het

elftal. Met deze ploeg en de huidi-

ge opgaande lijn kan er nog iets

moois groeien in de toekomst.

De redactie wenst het vijfde veel

succes en dankt Harrie en Ralph

voor dit interview!

Rudi Borkus



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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Sinds vele jaren wordt er dit

jaar weer een damestoernooi

gespeeld. Op 19 en 20 mei

spelen dames 1, 2 en 3 het Helga

de Lange toernooi. Het toernooi is

vernoemd naar de dochter van

Johan de Lange. Zij overleed op

20-jarige leeftijd tijdens het spelen

van een voetbalwedstrijd en er is

statutair vastgelegd dat alle

damestoernooien in het vervolg

naar haar worden vernoemd.

Het toernooi wordt georganiseerd

door een 9-tal spelers en de trai-

ner van het 1e dameselftal. Zij

stoppen hun verplichte vrijwilliger-

TOERNOOI VOOR DAMES 1, 2 EN 3 OP 19 EN 20 MEI 2007

HET HELGA DE LANGE TOERNOOI
suren (en meer) hierin. Er is een

groepje die de teams en de

scheidsrechters regelt en een

groepje die de advertenties en de

prijzen voor de verloting verzorgt. 

Op het moment van schrijven heb-

ben zich 16 teams ingeschreven, al

wordt er gestreefd naar een totaal

van 20 teams. In poule A spelen 8

teams op 2e en 3e klasse niveau,

waarin ook dames 1 uitkomt. In

poule B spelen de teams van 4e en

5e klasse niveau. Hierin spelen ook

dames 2 en 3. Op zaterdag worden

de poulewedstrijden gespeeld en

op zondag de finalewedstrijden. 

Op zaterdag zijn om ongeveer

17.00 uur de laatste wedstrijden.

Direct daarna is er een barbecue

voor de deelnemende teams en

begint de feestavond. Een DJ zal

de avond voorzien van goede

afwisselende muziek. De

feestavond eindigt om

ongeveer 23.00

uur; zondag

moet er ten-

slotte gewoon

weer gevoetbald worden.  

Uiteraard zijn alle leden van VDZ

van harte welkom om bij het toer-

nooi te komen kijken om de feest-

avond bij te wonen.
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K L E U R P L A A T

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 leuke verrassing. 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
N I E U W S

JP Tamminga Wintercup
De JP Tamminga Wintercup is alweer

lang afgelopen. Elders in De Volhar-

der heeft u hierover kunnen lezen.

Leo van der Meer heeft zich enorm

ingezet om het verloop van het toer-

nooi in goede banen te leiden, met

alle aspecten die hierbij komen kij-

ken. Mede door het drukke program-

ma van inhaalwedstrijden van de

profteams was dit niet altijd even

makkelijk. Wij willen Leo dan nog-

maals heel hartlijk danken voor zijn

inzet om de JP Tamminga Wintercup

tot een succes te maken.

Daarnaast zijn wij natuurlijk ook erg

dankbaar voor het prijzengeld dat

door JP Tamminga ter beschikking is

gesteld.

Sponsornieuws
Metaalbedrijf De Smidse is lid

geworden van de sponsorgroep VDZ

Hogerop. De Smidse is gespeciali-

seerd in plaat-, reparatie- en con-

structiewerk.

Ook heeft het bedrijf Betonwerken
Dordrecht een sponsorovereen-

komst met VDZ Hogerop afgesloten.

Juwelier Alexander van der Hoo-
ven zal voortaan alle speldjes voor

jubilarissen maken en schenken aan

VDZ.

Sinds het begin van dit seizoen hangt

er een 12 meter groot reclamebord

van Casino Suikerland langs het

hoofdveld. Onlangs heeft Casino 

Suikerland een 5-jarig contract 

afgesloten voor deze reclame uiting

langs het hoofdveld. Een andere

nieuw sponsor is de ING Bank. Zij

plaatsen voor 3 jaar een reclamebord

langs het hoofdveld. Ook heeft SITA
een reclamebord geplaatst. Tenslotte

heeft ook Rubens Wonen een

reclamebord geplaatst.

Sponsorbedragen
Per 1 januari 2007 hebben wij de tarieven voor de standaard 
sponsoruitingen aangepast. De laatste prijsaanpassing dateert
alweer van 2001 bij de invoering van de euro. Gezien alle gestegen
kosten vinden wij het billijk om de sponsorbijdragen te verhogen.

De nieuwe bedragen per jaar:
Sponsorgroep VDZ Hogerop € 300,-
Reclamebord € 200,-
Combicontract (VDZ-HO + Reclamebord) € 450,-
Dubbel reclamebord € 350,-

BBETETONWERKENONWERKEN DDORDRECHTORDRECHT
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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 (0318) 572882

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



Pagina 53Clubblad De Volharder

Uitnodiging feestavond 2 juni a.s.

Alle seniorenleden, kaderleden en

vrijwilligers zijn uitgenodigd voor

de feestavond op zaterdagavond 2

juni a.s. Deze feestavond maakt

onderdeel uit van de traditionele

seizoensafsluiting. Elders in de Vol-

harder leest u meer over het pro-

gramma. 

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. Mail

de naam van uw kandidaat (met

argumentatie) voor 1 mei naar

bestuur@vdz-arnhem.nl. 

Contributieverhoging 

Door de sterke kostenstijgingen is

VDZ genoodzaakt de contributie

per 1 juli a.s. te verhogen. De

nieuwe contributiebedragen wor-

den voor volgend seizoen per jaar:

Spelende seniorenleden € 187,-

Junioren (13 t/m 18 jaar) € 159,-

Pupillen (5 t/m 13 jaar) € 138,-

Niet-spelende leden € 73,- 

Donateur € 23,-

De contributieaanpassing is door

de Algemene ledenvergadering

goedgekeurd. De contributie wordt

automatisch per kwartaal geïnd.

Meer informatie over het contribu-

tiebeleid kunt u nalezen op de

VDZ website, www.vdz-arn-

hem.nl, bij Algemeen en Orga-

nisatie & Reglementen. Bij vragen

of bijzondere omstandigheden kunt

u contact opnemen met onze pen-

ningmeester Bert

Kok voor overleg.

Gedragscode en

Tuchtreglement

Zoals bekend heeft

VDZ een gedragscode. Daarnaast is

er sinds kort ook een tuchtregle-

ment. Dit reglement beschrijft hoe

VDZ omgaat met wangedrag door

(jeugd)leden en wat de  spelregels

en procedures precies zijn.

Gedragscode en tuchtreglement

kunt u nalezen op www.vdz-arn-

hem.nl, bij Algemeen en Organisa-

tie & Reglementen. Uiteraard

VAN DE BESTUURSTAFEL

hopen wij dat we dit

tuchtreglement niet veel nodig zul-

len hebben.

Horecavergunning

De Gemeente Arnhem heeft VDZ

een nieuwe horecavergunning ver-

strekt. VDZ heeft een alcoholbeleid

dat voldoet aan de regels. Verder

INLEVEREN VAN OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Voor het inleveren en laten tekenen van overschrijvingsformu-
lieren (voor iedereen die naar VDZ komt of VDZ verlaat en
naar een andere club vertrekt) kan men alleen op onderstaan-
de dagen en tijden terecht in ons clubhuis. 
Onze ledenadministrateur Johan Singendonk is dan in het club-
huis aanwezig. Dit geldt voor alle elftallen. 
De dagen en tijden zijn:

Di. 22 mei, 19.00 - 22.00 uur

Wo. 23 mei, 19.00 - 22.00 uur

Vr. 25 mei, 19.00 - 22.00 uur

Za. 26 mei, 14.00 - 17.00 uur

Ma. 28 mei, 14.00 - 17.00 uur

Di. 29 mei, 19.00 - 22.00 uur

Wo. 30 mei, 19.00 - 22.00 uur



Jongejan & Tjakkes Accountants en Belastingadviseurs is het advieskantoor dat 
haar dienstverlening specifiek richt op de directeurgrootaandeelhouder en het 
midden- en kleinbedrijf en is afgestemd op u als ondernemer. Voor ons een logische 
keuze omdat dit marktsegment al vele jaren bij een groot landelijk kantoor ons 
werkgebied is geweest. 

Als team hebben wij de deskundigheid en professionaliteit van een groot accoun-
tantskantoor maar geven wij u de flexibiliteit, tarieven en de persoonlijke aandacht 
van een kleine organisatie. Bent u op zoek naar een advieskantoor waarbij service 
een vanzelfsprekendheid is, bel dan met Leon Tjakkes of Frank Jongejan. 

Wij stellen ons graag aan u voor om te horen waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

 Het beste alternatief 
voor de grote kantoren

Postbus 4028, 6803 EA Arnhem

Telefoon (026) 446 04 44 - Fax (026) 443 64 83

Frank Jongejan » frank.jongejan@jtadvies.nl

Leon Tjakkes » leon.tjakkes@jtadvies.nl

Website www.jtadvies.nl
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AGENDA

08 mei 2007

05 Juni 2007

Bron: website VDZ  

25 april 2007 Vriendjesdag 14.30 u. 

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

26 mei 2006 Geert Egging Toernooi   

28 mei 2006 Henk Evers Toernooi   

2/3 juni 2006 Afsluitweekend   

3 juni 2006 Minitoernooi  Bestuursvergaderingen

07 mei 2007

04 juni 2007

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

donderdag 26 april 2007

donderdag 24 mei 2007

beschikken drie leidinggevenden

binnen de club over de verplichte

Verklaring Sociale Hygiëne en heb-

ben 15 clubmensen, waaronder de

barcommissie, onlangs de Instruc-

tie Verantwoord Alcoholgebruik

gevolgd. 

Verzekeringen

Alle leden, kaderleden en vrijwilli-

gers zijn tijdens activiteiten bij en

voor VDZ verzekerd voor ongeval-

len en aansprakelijkheid. In eerste

instantie altijd via de eigen onge-

vallen- en aansprakelijkheidsverze-

kering. De KNVB heeft daarnaast

voor alle aangesloten verenigingen

(en bijbehorende leden, kaderleden

en vrijwilligers) een collectieve

ongevallen- en aansprakelijkheids-

verzekering afgesloten. Het

bestuur raadt echter iedereen aan

om zelf een goede ongevallen- en

aansprakelijkheidsverzekering af te

sluiten omdat de verzekering van

de KNVB slechts aanvullend op de

eigen verzekering is en niet zo uit-

gebreid is. Bij het vervoer van spe-

lers en begeleiders is men in prin-

cipe altijd verzekerd via de verze-

keringen van de berijder c.q. eige-

naar van de auto. Het bestuur

raadt iedereen die spelers en bege-

leiders vervoert, dringend aan te

zorgen voor een adequate ongeval-

len- en inzittendenverzekering.

Voor advies kunt u terecht bij een

van onze assurantiekantoren en

sponsors. Verder zijn alle verzeke-

ringen nog eens tegen het licht

gehouden en bijgewerkt, waaron-

der de opstal- en inboedelverzeke-

ring voor clubhuis en tribune. VDZ

is niet verzekerd en niet aanspra-

kelijk voor het kwijtraken van per-

soonlijke eigendommen. Laat dus

geen waardevolle zaken achter in

kleedkamers, jassen en tassen.  

Adres- en telefoonwijzigingen

doorgeven!

Leden zijn soms ineens spoorloos

of niet bereikbaar doordat wijzigin-

gen van huisadres, telefoonnum-

mer of emailadres niet worden

doorgegeven aan de ledenadmi-

nistratie en leiders. Hierbij het

dringende verzoek om dit soort

wijzigingen z.s.m. per email door

te geven aan bestuur@vdz-arn-

hem.nl en alle betreffende begelei-

ders. 

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

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



 

 

 



 

 

 



o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management




