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Het uitgaveschema voor de Volharder voor volgend seizoen

wordt in de loop van de zomer bekend. Zo gauw het

bekend is kunt U het vinden op de website van VDZ.



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
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VAN DE VOORZITTER
De eindresultaten. Hoe verder?
Helaas moeten wij wederom een

stapje terug doen. Jammer dat de

cruciale wedstrijd tegen de Arn-

hemse Boys onnodig en zeker

tegen de verwachtingen in, werd

verloren (0-1). En nog wel door

een omstreden strafschop in de

laatste minuten en dat terwijl voor

die laatste fatale minuten er vol-

doende gelegenheid is geweest om

definitief afstand te nemen van

onze tegenstander. Juist bij een

positief resultaat van die wedstrijd

hadden wij alle concurrenten (SML

en Boys) op achterstand kunnen

zetten en zouden de Boys zelfs bij

verlies al gedegradeerd zijn.

Helaas, ‘’hadden, zouden, en als’’

telt nu eenmaal niet in de sport.

Degradatie naar de 4de klasse is

een feit. De gehele competitie

overziend mogen wij zeker stellen

dat VDZ niet de minste ploeg was.

Met name in de eindfase hebben

wij laten zien dat ook de jongeren

zich kranig hebben geweerd. Die

ontwikkelingen geven dan weer

hoop voor de toekomst. Is er dan

niets mis gegaan? In de diverse

gesprekken met bestuur / trainer /

technische coördinator / leiders /

spelers is het voorbije seizoen geë-

valueerd en hebben wij onze lering

getrokken. Diverse verbeterpunten

zijn genoemd en daar gaan wij

hard aan werken om met succes

de strijd naar boven aan te gaan.

Met onze talentvolle jonge spelers-

groep moet dat lukken. Laten wij

ons allen realiseren dat je samen

degradeert en dat wij aan de club

verplicht zijn om alles in het werk

te stellen om ook weer samen te

promoveren. Van die uitdaging

loopt een goed sportman niet

weg…

Ook kampioenen
Gelukkig kunnen wij ook goed

sportief nieuws melden. Onze

Dames 1 zijn kampioen geworden

en promoveren naar de 2de klasse.

Een prima resultaat en een dikke

pluim voor de dames, hun trainer

Dennis Kitaman, leider / assistent

scheidsrechter Stephan Turk. In

navolging van de dames konden

ook de heren van het 3de de kam-

pioensvlag hijsen. De mannen van

Jorg de Lange en de trainers Jon

Wittendorp en Pouwel Ingberg

hebben een uitstekend seizoen

gedraaid met veel spelvreugde en

goed voetbal. Het eindresultaat

mag er zijn. Voor de kampioen-

sploegen bij de jeugd wordt verwe-

zen naar de jeugdpagina van deze

Volharder. 

Nieuw seizoen, nieuwe plannen
Al gaande het lopende seizoen

worden de voorbereidingen getrof-

fen om weer goed van start te

kunnen gaan in het nieuwe voet-

balseizoen. Indeling van de

teams, trainingsmogelijk-

heden, kleedkamers,

materiaal. Alles komt

weer aan bod om

tegen het licht te

houden en te beoor-

delen waar verbete-

ringen kunnen wor-

den aangebracht.

Belangrijk is dat

al in een

vroeg

sta-

dium bekend is welke activiteiten

en wanneer worden georganiseerd

om tijdig de kantinebezetting hier-

op te kunnen afstemmen. Met alle

opgedane ervaring Vrijwilligerswerk

/ barbezetting in het voorbije sei-

zoen kunnen wij ons voordeel doen

om het geheel nog beter te laten

functioneren. Al eerder is gemeld

dat het bestuur uiterst tevreden is

over de invulling van het vele vrij-

willigerswerk. In de Arnhemse

gemeente raad en andere sportver-

enigingen heeft VDZ zich met de

vrijwilligersregeling in positieve zin

onderscheiden. 

De Jeugdcommissie heeft een uit-

gebreid jeugdplan gereed. In deze

Volharder wordt daar nadere infor-

matie over verstrekt. Jaarplannen

worden door de diverse commis-

sies opgesteld en aan het bestuur

voorgelegd. De daarmede samen-

hangende begrotingen worden

door de Penningmeester op haal-

baarheid getoetst en geplaatst

tegen het beleidsplan. Soms moet

er geschrapt worden in al te

ambitieuze plannen, soms

is daar enige discussie

voor nodig om de nood-

zaak van bezuinigingen of

prioriteitstelling te motive-

ren. Het door ledenverga-

dering goedgekeurde

Beleidsplan is dan

weer een goed

hulpmiddel

om te

bepalen

wat

wij



Velp Arnhemsestraatweg 35, Tel. 026-3613668
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Nijmegen Burchtstraat 55, Tel. 024-3226417
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Apeldoorn Hoofdstraat 65, Tel. 055-5786411
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Wageningen Hoogstraat 58, Tel. 0317-426778
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Reparatie van klokken, horloges en sieraden in eigen atelier. Vooraf prijs opgave.

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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Het einde van dit voetbalsei-

zoen is genaderd. We heb-

ben een heuse voetbalthril-

ler meegemaakt in de eredivisie

die ons dagen heeft beziggehou-

den. Waar PSV in de winterstop

zo'n grote voorsprong had geno-

men op de concurrenten dat de

winterbanden op de kampioenswa-

gen gemonteerd werden, was deze

voorsprong op de één-na-laatste

speeldag als sneeuw voor de zon

verdwenen. Echter, op de allerlaat-

ste speeldag haalde de favoriet AZ

geen punt bij Excelsior, Ajax won

slechts met 0-2 in Tilburg en PSV

speelde zijn beste wedstrijd van

het seizoen tegen Vitesse en mocht

zich om kwart over vier laten kro-

nen tot de trotse landskampioen

van het seizoen 2006 - 2007. De

troostprijs, de KNVB beker, ging na

een spannende wedstrijd na verle-

ning en 16 strafschoppen naar

Ajax. 

De zomer hebben we al wekenlang

in het vizier gehad, en het jaarlijk-

se minivoetbaltoernooi is in zicht,

wat weer een spetterend einde

gaat worden van een spectaculair

voetbalseizoen.  Dit alles kan maar

één ding betekenen: dit is de laat-

ste editie van de Volharder voor dit

seizoen. 

Voordat we de inhoud bespreken

een korte terugblik op de afge-

lopen weken: Helaas hebben we

met elkaar voor de komende jaren

hebben afgesproken.

Veldbezetting en trainingen
Bij een groeiende club als VDZ

ondervinden wij de beperkingen

van de veld- en kleedaccommoda-

tie. Niet alle teams kunnen tegelijk

op het hoofdveld, niet alle teams

kunnen tegelijk op het kunstgras.

Soms moet er geïmproviseerd wor-

den bij indeling kleedkamers. Wat

trainingsfaciliteiten aangaat moe-

ten wij nog in overleg treden met

onze mede Cranevelt bewoners. Op

dit moment is bijvoorbeeld nog

niet bekend in welke mate de Boys

aanspraak wil maken op de in het

verleden vastgestelde trainingstij-

den. Zo is ook nog geen duidelijk-

heid over sc Cranevelt. Wij vragen

begrip als onverhoopt niet aan de

gewenste trainingstijden voldaan

kan worden.

Tenslotte
De maand mei/juni gaat traditiege-

trouw door als toernooi. Als u deze

Volharder leest is het Helga de

Lange toernooi, Geert Egging toer-

nooi en Henk Evers toernooi al

achter de rug. Veel voorbereidend

werk aan deze evenementen is

verricht om alles gladjes te laten

verlopen. En dan al dat werk door

de vele vrijwilligers. Trots mogen

wij zijn op die grote bereidwillig-

heid. 

moeten vaststellen dat het eerste

elftal ondanks hard werken, is

gedegradeerd. Volgend seizoen

beter…Natuurlijk is er ook goed

nieuws te melden want VDZ 3 en

Dames 1 zijn kampioen geworden.

Om niet te spreken van diverse elf-

tallen in de jeugd. Van harte gefe-

liciteerd! U leest er alles over in

deze Volharder

In de vorige edities van de Volhar-

der heeft u ongetwijfeld het

bestaan van de Grote Volharder

Enquête niet gemist. Onze vele

oproepen om dit in te vullen heeft

geresulteerd in een redelijk aantal

ingevulde enquêtes die gestaag

zijn binnengekomen bij de redac-

Als dank aan alle leden, vrijwilli-

gers, medewerkers, alle sponsors

en donateurs die seizoen 2006/07

weer in alle opzichten succesvol

hebben gemaakt, biedt de vereni-

ging een spetterend seizoensafslui-

ting feest aan met diverse activitei-

ten, waaronder huldiging van de

Vrijwilliger van het Jaar. Voor het

uitgebreide programma wordt ver-

wezen naar elders in deze Volhar-

der. 

Uw voorzitter

Willem M. Meijer

VVANAN DEDE REDACTIEREDACTIE



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

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

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

Rubens wonen
Vloerbedekking - Gordijnen - Woonaccessoires

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

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

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

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

Rubens Wonen levert uw producten snel en
perfect op maat gemaakt. Ga voor meer
informatie naar de sfeer winkel. Wij staan
naast sfeer voor vakmanschap, service,
advies en garantie. Er wordt gewerkt met
kwaliteitsmaterialen, die met de meeste
zorg en aandacht worden toegepast. Daar
hebt u recht op!
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C
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Zaterdagmiddag! Kantine VDZ. Man met regenjas tegen man in
trainingspak: ‘heeft mijn zoon het douchehok al verlaten?’ Trai-
ningspak antwoordt:’douchehok? Kleedkamer bedoel je!’

Regenjas: ‘Nee, douchehok. Je gaat mij toch niet vertellen dat
dit hieronder (wijzend naar de vloer van de kantine) zich kleed-
kamer mag noemen? Bovendien kan dit hier (Regenjas maakt
kijkend naar Trainingspak een weids armgebaar) eveneens een
facelift gebruiken.’ Trainingspak (enigszins dreigend): ‘dus ik
deug niet, de kantine deugt niet en de kleedkamers deugen
ook niet!’ ‘Zeg ik niet. Het is niet meer van deze tijd. Een groei-
ende vereniging met een nieuwe organisatiestructuur en de
accommodatie blijft achter. Hé, daar is mijn zoon. Zie je vol-
gende week en … maak een afspraak met je kapper’

Regenjas verlaat de kantine en laat Trainingspak vertwijfeld
achter. Trainingspak kijkt op de klok –tien over één- en gaat
over tot de orde van de dag. Hij bestelt een pilsje. De kapper
kan tot volgende week wachten en het verhaal van Regenjas is
onzin en slaat werkelijk nergens op.

Regenjas heeft een punt, maar schrijft geen column. Ik wel.
Volgend seizoen zaterdag: 25 pupillen-, 7 junioren-, 3
dames/meisjes- en 3 seniorenteams. Totaal 38 teams.
Gemiddeld per zaterdag 19 VDZ teams en 19 bezoekende
teams. Oké, VDZ krijgt de beschikking over de kleedkamers
van Cranevelt. Vier kleedkamers. Kwantiteit genoeg. Maar kwa-
liteit? Een vereniging heeft uitstraling nodig! De VDZ kleedka-
mers 1 tot en met 4 en de kantine zijn niet het toonbeeld van
uitstraling. De kantine –de nieuwe bar ten spijt- eveneens niet.

Bestuur tijd om te investeren! 

De bouwtekeningen ter vervanging van de douchehokken lig-
gen klaar. Alleen de uitbreiding van de kantine met nieuw ter-
ras moet nog in tekening worden gebracht. Hierna kan met de
renovatie, nieuwbouw, innovatie (what’s in a name) worden
begonnen.

Geen woorden, maar daden! Van uitstel komt afstel. 

Negenhonderd leden steunen het bestuur. Eindelijk actie. De
penningmeester heeft géén euro meer in kas, maar kan trots
zijn op het zichtbare resultaat (you only live once) en ditmaal
niet op het papieren resultaat.

Oktober 2011. Wat een teleurstelling! De kantine met onderlig-
gende douchehokken voldoen niet meer aan de brand en vei-
ligheidsnormen. Wat nu? De vereniging VDZ met driehonderd
leden kan zelfs een simpele renovatie niet meer opbrengen. De
contributie moet per lid met 60 euro per jaar omhoog. Een
dure lening moet worden afgesloten. Etcetera, etcetera.

Voor welke oplossing kiest u?

‘Goedemiddag kapsalon Hendriks.  Wat kan ik voor u doen?
Een afspraak? Volgende week zaterdag negen uur. Tot dan!’

Ik ben benieuwd hoe het bestuur dit gaat managen!
“NotaBene”

tie. Wij zijn er heel blij mee dat er

moeite voor gedaan is. Hartelijk

dank! Zoals beloofd kunt u een

verslag van de resultaten in dit

nummer lezen. Wij hopen met alle

suggesties het clubblad nog beter

te maken.

Dit nummer van de Volharder staat

vol met mooie verhalen, wedstrijd-

verslagen, de uitgebreide kinderpa-

gina, de column en uiteraard een

paar interviews. We hebben de

onderhoudsploeg van VDZ  aan de

tand gevoeld over wie zij zijn en

wat ze nu precies doen. Verder

hebben wij met vader en zoon de

Winther samen een vraaggesprek

gehad over hun carrière bij VDZ,

henzelf en natuurlijk het onder-

werp voetbal in het algemeen. 

Na een tijd met de nieuwe vrijwilli-

gersregeling gewerkt te hebben,

zijn we de kantine binnen gegaan

en hebben wij voor u een paar

eerste reacties over het reilen en

zeilen in de praktijk verzameld. Dit

verhaal is aangevuld met een

interview met Sjors van Leeuwen

over zijn visie op de huidige stand

van zaken rondom de vrijwilligers-

regeling. Van VDZ Hogerop is er

tevens een artikel te lezen, name-

lijk over het kopen van spullen bij

de adverteerders in ons blad.

Dit alles is zeker de moeite waard

om te lezen. Wij wensen u een

fijne zomerstop en veel leesplezier

toe!

De redactie
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HET SEIZOEN VAN DE E2

Weinig heeft u dit
seizoen via dit
lijfblad vernomen

van het E2. Ja, kortstondig
schiitterden wij eind 2006,
toen het E2 fier het sta-
tistisch tussenklassement
als best presterend VDZ-
team aanvoerde. Maar ver-
der heerste media-stilte.
Heftige stormen teisterden
het team, maar goed mana-
gement droeg er zorg voor
dat alle vuile was samen
met de shirtjes in de was-
machine terecht kwam.

Het E2 werd kampioen van
de najaarscompetitie op
een werkelijk bloedstollen-
de laatste speeldag, waar-
bij de ontknoping van de eredivi-
sie bleek afstak. Ook de directie
concurrent, ESA, speelde op 't
Cranevelt op veld 6 tegen VDZ
E3, terwijl wij op veld 7 onze
eigen wedstrijd speelden. Na
afloop van onze wedstrijd was
E3-ESA nog bezig met de stand
1-3 voor ESA. Met die stand zou
VDZ E2 op doelsaldo met één
doelpunt verschil kampioen zijn.
Het hele team keek toe en
smeekte: "fluit af, Frank, fluit
af" Franks laatste fluitsignaal
lokte oerkreten van de E2-ers
uit. KAMPIOEN!, met dank aan
het E3 natuurlijk.
Nu moet gezegd dat de tegen-
standers in het najaar niet sterk

waren. Moeiteloos werd gewon-
nen, alleen ESA uit werd gelijk-
gespeeld, hoewel die door het E2
compleet van de mat gespeeld
werden. Door pech en ietwat
dubieuze doelpunten verspeelden
we daar een comfortabele 3-0
voorsprong. Slangenmenssolo's
van Mitchell, kruisingsknallen van
Hugo, swingvoetbal van jumpers
Noah en Jair, kuitenbijterij van
Walt en Niels, koele Michiel, rots
Melle en souvereinkeeperswerk
van Maurits brachten het zoet en
de patat van de overwinning.

Het voorjaarsseizoen was een
ander verhaal. Tot onze verba-
zing en vreugde troffen we daar-

in geen enkele Arnhemse tegen-
standers. Dus geen ESA om 9 uur
op een regenachtige, winderige
en koude zaterdag in Rijkers-
woerd, maar teams uit Wagenin-
gen en de Betuwe. WAVV, Wage-
ningen, DFS, Bemmel, Kesteren,
Spero, Excelsior Zetten, Uchta,
Lienden, RVW en SKV waren de
opponenten. En bijna allemaal E1
teams.
Dat was even wennen, want dit
was different koek. Allereerst
verre reizen met soms omleidin-
gen en files, waardoor we vijf
minuten voor aanvang pas aan-
kwamen. Rechtstreeks uit de
auto, shirt aan en hup het veld
op. Tom tommetjes en internet

Liggend: 
Maurits (keeper), Melle
Geknield: Walt (links),
Niels (rechts)
Staand v.l.n.r.: Noah (of
Jair) Mitchell, Michiel,
Jair (of Noah), Hugo
Bescheiden op de
achtergrond: Paul (links)
en Eddy (trainer/lei-
ders)

De harde kern
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leverden routebeschrijvingen en
de A15 werd onze vaste route op
weg naar een wedstrijd.
Prachtige accomodaties hebben
we gezien, Gevoetbald tegen de
achtergrond van de Betuwelijn,
appelboomgaarden, kassen en de
rust van het platteland. In lien-
den zetten ze heden ten dage op
het sportpark zelfs de fiets niet
op slot, zoals mijn vrouw merkte.
Bestaat het paradijs dan toch
nog?

Enfin, het wennen heeft eigenlijk
geduurd tot en met de laatste
speeldag. Het soms schitterende
samenspel uit het najaar flakker-
de nog maar sporadisch op mede
door de sterkere tegenstanders.
Opvallend was wel dat die teams
uit in omvang kleinere clubs vaak
voetballend beter waren. Doen
wij iets fout?, dacht ik dan bij
mijzelf. Fysiek wisten we het

vaak te redden. Sommige E2-spe-
lers waren een kop groter dan de
tegenstander.
En in de enige wedstrijd, waarin
we makkelijk naar een 3-0 voor-
sprong uitliepen, bleek na 10
minuten dat we tegen de tegen-
stander van het E6 speelden. Na
herstel van deze vergissing,
wisten we RVW toch nog met 7-3
te verslaan.
Het E2 heeft het in het voorjaar
al met al niet slecht gedaan. 5
wedstrijden werden gewonnen, 1
eindigde gelijk en 5 gingen verlo-
ren. 44 soms schitterende doel-
punten werden gescoord met
Michiel als topscoorder, 38
meestal knullige tegendoelpunten
geïncasseerd. Kortom een rede-
lijk positief resultaat in een
zware competitie.

Het was een leuk seizoen 2006-
2007, waarin de spelers hopelijk

lekker gevoetbald hebben, de lei-
ders volop van koffie werden
voorzien door de enthousiaste
ouders, we prachtige nieuwe
shirts hadden (behalve Hugo, die
een grotere maat nodig had en
reclameloos de wedstrijden door-
stond) en de penalties na afloop
vaak schitterend in het net plof-
ten.

Alle jongens van het E2 gaan
over naar de D en zullen dan ken-
nis gaan maken met het echte
voetbal op een groot veld met 11
man en buitenspel. Ik wil graag
alle jongens bedanken voor alle
frustratie en plezier die ze Eddy
en mij het afgelopen seizoen
hebben bezorgd, en wij wensen
ze veel succes en hopen dat ze
zich verder ontwikkelen tot
echte voerballers.

Paul Teunissen

DAMES 1 KAMPIOEN!!



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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Wilt u foto´s bijbestellen uit de rubriek `Pupil van de Week` uit deze of vorige uitgaven
van de Volharder stuur dan een mailtje naar Irene Gudden (IreneGudden@gmail.com)
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Omdat de persoonlijke situa-

tie of voorkeur van leden

en ouders gewijzigd kun-

nen zijn, krijgt iedereen de moge-

lijkheid om zich opnieuw op te

geven voor het vrijwilligerswerk.

Half juni krijgt iedereen die daar-

voor in aanmerking komt een brief

met instructie. Vanaf dat moment

heeft iedereen weer enkele weken

de tijd om zich op te geven voor

bardiensten, activiteiten of  onder-

houd- en schoonmaak. U kunt zich

ook aanmelden voor een vacature

voor leider, trainer, clubscheids-

rechter of lid van een commissie.

Bij de brief ontvangt u een lijst

met alle openstaande vacatures.

Kiest u voor bardiensten dan kunt

u zelf de datums en tijden bepalen

en uw bardiensten online invullen

op www.vdz-arnhem.nl. Reageert u

niet binnen de aangeven tijd, dan

wordt u weer door VDZ ingepland.

Belangrijke tips:
1. Plan via de website uw eigen

bardiensten in. Dat is gemakke-

lijk voor u en het scheelt de

barcommissie erg veel werk.

2. Noteer de bardiensten direct in

uw agenda en plak ze op de

koelkast of het prikbord. Zorg

dat u ze niet vergeet!

3. Maak direct afspraken met

teamgenoten of andere ouders

om elkaar te kunnen bellen

voor vervanging voor als u toch

verhinderd bent of in geval van

calamiteiten. Dat is handig

want u kunt uw verenigings-

werk niet afzeggen.

4. Onderneem direct actie als u

van mening bent dat de brief

niet voor u bestemd is of als er

iets verkeerd gaat. Als u niet

reageert levert dat vaak weer

andere problemen op.

5. Reageer als u vragen of opmer-

kingen heeft alleen naar

bestuur@vdz-arnhem.nl. Het

bestuur coördineert de vrijwilli-

gersregeling en heeft als enige

een compleet overzicht. Alleen

als u rechtstreeks en snel naar

bestuur@vdz-arnhem.nl mailt,

weet u dat uw boodschap op

de juiste plek en op tijd aan-

komt.  

6. Gebruik in uw berichten altijd

de achternaam zoals die bij

VDZ geregistreerd staat. Ver-

meld daarbij ook het lidnum-

mer. Ouders en kinderen heb-

ben nog wel eens verschillende

achternamen en dat levert

zoekwerk en misverstanden op.  

7. Als u kiest voor een compensa-

tiebijdrage, betaal de toege-

stuurde rekening dan binnen de

aangegeven termijn. Dat

scheelt andere vrijwilligers

weer veel werk.

8. Geef wijzigingen in adres, tele-

foon of email direct door aan

de leider en ledenadministratie

(bestuur@vdz-arnhem.nl). Dat

voorkomt veel misverstanden.

9. Als u tussentijds stopt of uw

lidmaatschap wil beeindigen,

geef dit dan z.s.m. door aan de

leider en ledenadministratie

(bestuur@vdz-arnhem.nl).   
10.Bedenk dat de mensen en com-

missieleden die de vrijwilligers-

regeling uitvoeren ook vrijwilli-

ger zijn. Zij doen dat voor u of

uw kinderen!

11.Op de website van VDZ

(www.vdz-arnhem.nl) kunt u

hele vrijwilligersregeling nog

eens rustig nalezen.

Terugblik vrijwilligersrege-
ling afgelopen seizoen
De invoering van de nieuwe vrijwil-

ligersregeling is het afgelopen jaar

goed verlopen. Er zijn wel wat klei-

ne aanloopprobleempjes geweest,

maar in het algemeen is er door

alle betrokkenen een prestatie van

formaat geleverd. Vooral de bar-

commissie heeft bergen werk ver-

zet. 

Meer dan 1000 bardiensten zijn er

het afgelopen seizoen door vele

vrijwilligers uitgevoerd. Allemaal

ingepland en gecoördineerd door

de barcommissie. Daar waar vorig

jaar leden regelmatig voor een

dichte kantinedeur stonden, was

dit jaar de kantine altijd op tijd

open en goed bezet. Daarbij is de

barcommissie (te) vaak als "red-

dende engel" opgetreden voor

leden en ouders die plotseling toch

verstek lieten gaan.

Leden en ouders/verzorgers heb-

ben het afgelopen seizoen als volgt

deelgenomen aan de vrijwilligers-

regeling:

Kaderleden 175

Bardiensten en keukengroep 285

(Jeugd-)Activiteiten 31

Onderhoud en schoonmaak 6

Clubscheidsrechters 5

Trainersondersteuning 4

Volharder clubblab 3

VDZ-Hogerop commissie 1

Compensatiebijdrage 16

Vrijgesteld door bestuur 12

VRIJWILLIGERSREGELING NIEUWE SEIZOEN

START IN JUNI
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Een bloemlezing van de reacties van leden en ouders die niet
kwamen opdagen en door de barcommissie zijn gebeld:
- "Oh, ik ben het vergeten, ik kom er direct aan"

- "Ja, maar er is plotseling wat tussen gekomen en…"

- "Ik ben al leider, dus ik heb maar niet gereageerd op die brief"

- "Mijn man is uren geleden al naar VDZ gegaan"

- "Ik zit nu voor mijn werk in het buitenland dus dat wordt

lastig…" 

- "Mijn zoontje is al een tijdje gestopt, dus we komen niet meer"

- "Ik heb die brief nooit gehad, ja ik ben inderdaad verhuisd"

- "Ik vind die regeling maar niets, we moeten zelf ook al voor een

scheidsrechter zorgen, belachelijk!"

- "Hij zit al een jaar voor studie in het buitenland"

- "Ik heb mij al opgegeven voor schoonmaak, ja, mijn kind heeft

een andere achternaam".

- "Bij het slaapmutsentoernooi heb ik geholpen en dat telt toch

ook?"

- "Nee, ik had wat anders, ik kies toch maar voor afkopen"

- "tuut, tuut, tuut…..(onbereikbaar want telefoonnummer klopt niet

meer)"

In totaal hebben afgelopen seizoen

ruim 500 mensen verenigingswerk

verricht. 2 leden hebben hun lid-

maatschap beëindigd vanwege de

nieuwe regeling. 2 seniorenleden

hebben aangegeven niet te willen

meewerken. Van hen wordt het lid-

maatschap beëindigd. 5 ouders

hebben aangegeven dat zij niet

willen meewerken met de nieuwe

vrijwilligersregeling. Zij zijn niet

meer welkom bij VDZ. Aan 11

leden is een compensatiebijdrage

opgelegd wegens het niet verschij-

nen bij hun bardienst en het niet

zelf regelen van een plaatsvervan-

ger. Aan 6 leden is een (tijdelijke)

schorsing opgelegd wegens het

niet tijdig betalen van de opgeleg-

de compensatiebijdrage.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

VOLHARDERBEZORGING
Wat

u misschien niet
weet, is dat De Volhar-

der bij u thuis bezorgd
wordt door leden die zich
daar vrijwillig voor hebben
opgegeven. Als voorbeeld
daarvan Hugo Teunissen

(E2) tijdens zijn ronde
door Presikhaaf.
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Sinds jaren, al zeker vijftien jaar,
bestaat het onderhoudsteam. Dit
is een van de weinige teams, wat
voornamelijk bestaat uit VUT-ers,
dat niet op het veld speelt maar
alleen erom heen. Dit team is in
het leven geroepen door Jac. de
Winther en doet twee keer in de
week allerlei voorkomende werk-
zaamheden in en om het clubhuis
van VDZ. 

Deze groep vrijwilligers

bestaat uit Steef Brinkhoff,

de aanvoerder van het

team, niet zo handig qua uitvoe-

ring, maar daarentegen wel goed

in het organiseren van allerlei. Ver-

der opgesteld staan Henk van Beek

(al zo goed als vanaf het begin) en

hij doet onder andere de prullen-

bakken legen, vuil en bladeren bla-

zen en het gras langs de velden

maaien. Hij vormt het centrale duo

met Ben Rood, al vier jaar de schil-

der van de ploeg, die de basis-

plaats overgenomen heeft van Gé

Jansen die gestopt is vanwege zijn

prachtige leeftijd van in de tachtig.

Gé heeft ook vanaf het begin in

het onderhoudsteam gespeeld.

HET ONDERHOUDSTEAM
Henk Matser speelt zo'n jaar of vijf

mee, en doet voornamelijk alle

voorkomende technische werk-

zaamheden zoals hang en sluit-

werk, centrale verwarming, geluid

en TV. Eens per week speelt Kees

Sonnevelt mee en hij is multifuncti-

oneel inzetbaar. Hans Vennema is

dispensatie VUT-

er en doet alles

op het gebied

van bouwkundi-

ge werkzaamheden zoals een

betonvloer storten in de "dug out".

En last-but-not-least heeft het

onderhoudsteam de versterking

van John Holtackers, die op het

moment dat hij tijd heeft bijspringt

en alle andere werkzaamheden

doet. 

Op dit moment

worden de

ruimtes onder

de tribune

gerenoveerd.

Uiteraard kan

het team ver-

sterking goed

gebruiken en

het gerucht

gaat dat een

gerenommeerd

VDZ-lid binnen-

kort (vervroegd)

met

pensi-

oen gaat en (om

met name zijn vrouw

niet constant in de weg te

lopen) zijn zinnen heeft gezet op

een basisplaats in het onderhouds-

team. De ballotagecommissie staat

al te trappelen om kennis te

nemen van zijn vaardigheden.

Nieuwsgierig? Uiteraard houden wij

u op de hoogte van verdere ont-

wikkelingen in de toekomst…

Henk Matser en Jan Tenback

´Dispensatie  VUTTER´s´ Hans Venema en 
John Holtackers geven het openbare toilet 

bij het hoofdveld een VDZ kleurtje

De koffiepauze, noodzakelijk om bij te praten en op
adem te komen. V.l.n.r. Ben Rood, Steef Brinkhoff, 

Kees Sonnevelt, Henk Matser en Henk van Beek

De tafels krijgen een schoonmaak-
beurt. Werk dat niet altijd gezien
wordt maar toch moet gebeuren
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Allereerst volgt een korte
uitleg over de manier
waarop deze (verkor-

te) conclusie is geschreven.
Het aantal mensen dat de
enquête heeft ingevuld is te
klein om representatieve
aannames te kunnen doen.
We kunnen wel de gegevens
die eruit springen in deze
conclusie beschrijven. Als wij
het hieronder hebben over
mensen, dan bedoelen wij de
57 respondenten van deze
enquête en niet mensen in het
algemeen. Voor de gedetailleerde
cijfers kunt u ons mailen op het
Volharder-adres, dit is teveel om
in dit artikel op te nemen.

Van de ruim 850 leden, heb-
ben er 57 mensen gerea-
geerd. Van die 57 respon-
denten zijn er 48 manne-
lijk en 9 vrouwelijk. De
samenstelling qua soort
VDZ-lid is heel divers:
senioren (18) en niet-spe-
lende-leden (22) zijn ongeveer
gelijk, de ouderen met 14 iets
minder. De rest is verschillend,
van bestuurslid tot

scheidsrechter.
Opvallend is wel

dat

er niemand
van de jeugd heeft gereageerd.
Van alle respondenten blijkt dat
51 mensen de Volharder altijd
leest, tegenover 6 die hem soms
doornemen. Er zijn geen mensen
die aangeven dat ze de Volharder
nooit lezen. 32 respondenten

CONCLUSIES GROTE VOLHARDER ENQUÊTE
lezen de Volharder helemaal en
25 mensen slechts delen hieruit. 

Opvallend is dat alle responden-
ten vinden dat de Volharder er
verzorgd uitziet. 52 responden-
ten vinden 'm tegelijkertijd ook
overzichtelijk en slechts 5 men-

sen niet. De

meeste
mensen vin-
den het aantal,
de frequentie en de lengte van

de artikelen goed, enkelen geven
aan dit te veel, te vaak of te lang

te vinden. De actualiteit van de
artikelen is verdeeld in twee
helften: ongeveer de ene helft
vindt de actualiteit goed en de
andere helft redelijk. Het wordt
wel als belangrijk ervaren dat de
artikelen actueel zijn. 44 respon-

denten vinden het aantal
advertenties goed, de
rest is verdeeld in

teveel(4) te
weinig
(4) of
geen
mening

(5).

De onderdelen die het best wor-
den gelezen (hierbij heb ik de
antwoorden altijd en bijna altijd
opgeteld en boven de veertig in
deze conclusie meegenomen) zijn:
het van de voorzitter (46), van
de redactie (40), bestuurstafel
(47), de agenda (43), het lange
interview en het korte interview
(beide 43) en evenementenver-
slagen (44). De kinderpagina en
de advertenties worden het
minst gelezen. Wellicht kan hier
verband worden gelegd met het
feit dat er geen respondenten
vanuit de jeugd en pupillen zijn
gekomen.

Interessant is dat bij het onder-
deel of er genoeg aandacht is

57 mensen hebben de enquête ingevuld
het blad wordt goed gelezen

De Volharder is een volwaardig clubblad
de lezers kopen vaak bij de adverteerders

onvoldoende aandacht voor de jeugd
digitaal is geen alternatief
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voor alle 'afdelingen' van VDZ,
veruit wordt aangegeven dat er
ONVOLDOENDE aandacht is voor
de jeugd. Dit staat met stip
boven aan. 23 respondenten
geven het de laagste en een na
laagste  score op de
voldoende/onvoldoende-schaal
(44) en ook bij de andere afde-
lingen, zoals dames, senioren,
vrijwilligers, evenementen en
achtergrond informatie is zijn er
aanzienlijk minder mensen die
vinden dat er voldoende aandacht
is voor deze groepen. Er zijn wel
enkele mensen die hier tussenin
zitten, niet voldoende en niet
onvoldoende. 

Wat de advertenties betreft vin-
den 36 mensen dat het een toe-
voeging is aan de Volharder en 21

mensen vinden dit niet. Over
inhoudelijke informatie over de
advertenties zijn de meningen
verdeeld, 32 stemmen voor en 25
tegen. Er springt wel uit dat 43
mensen wel eens wat bij de
adverteerders koopt tegenover
14 mensen die dit niet zeggen te
doen. Dit is dan een mooi resul-
taat voor de adverteerders.

De meeste mensen bezoeken de
website wel eens, slechts drie
respondenten doen dit nooit, drie
dagelijks en de rest varie?rt van
meerdere keren per week tot
minder dan één keer per week.
Veel mensen, namelijk 52 perso-
nen, willen niet dat de Volharder
alleen digitaal verschijnt, slechts
5 respondenten willen dit wel. 

Over de bezorging van de Volhar-
der zijn de meesten wel tevreden
(50). Sommige mensen geven aan
dat de Volharder te laat bezorgd
wordt en soms helemaal niet. Het
gaat hierbij meestal om dezelfde
wijk in Arnhem.

Wat aanvullende opmerkingen
betreft, is het moeilijk om er
een lijn in te ontdekken. De één
wil meer over het eerste elftal
lezen in de Voharder, de ander
over de senioren of adverteer-
ders. Wat wel naar voren komt is
dat bijna iedereen positief is
over de metamorfose van de Vol-
harder. Alle complimenten waren
heel leuk om te lezen.

Jessica van den Adel
Rudi Borkus

KKOO SSNELNEL BETREEDTBETREEDT HETHET GGELREDOMEELREDOME
Hoi alle Vdz en Vitesse fans,
Ik ben Ko Snel en speel in de F3 van Vdz. Ik had laatst heel veel geluk toen ik namens de
Vitesse Kids-club was uitgenodigd bij de wedstrijd Utrecht – Vitesse. Het volgende stukje
heb ik zelf voor het clubblad geschreven:

ik hep hand in hand ge loopen met een vitesse speler
het was spannend het was sansoni (rug nummer 3) waar ik mee hep ge loopen
iedereen zei heef hij niet in je neus ge beeten
er waaren twintig duizend mannen vrouwen

Ko Snel (7 jaar,F3)



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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Zoals gebruikelijk werd ook

dit jaar het seizoen van VDZ

8 afgesloten met een groep-

sactiviteit. Nadat het koken met

sterren niet was doorgegaan omdat

de meeste gladiatoren vonden dat

ze op kookgebied weinig meer

geleerd kon worden (gelukkig moe-

ten ze op voetbalgebied nog een

hoop leren) werd er besloten om

af te sluiten met een barbecue.

Jan Tenback besloot om zich spon-

taan aan te melden om het bij hem

thuis te doen, hij stond ook

immers bovenaan in het top-

scoordersklassement en dacht bij

zichzelf dat het wel leuk was als de

bijbehorende gouden schoen bij

hem thuis zou worden uitgereikt.

Toen echter in de ene laatste wed-

strijd Jeroen de Winther er twee

ballen op prima manier inschoot

bleek het huis van Jan in één keer

te klein voor een barbecue (een

goede reden om te gaan verhui-

zen). Het probleem was snel opge-

lost want de nieuwe topscoorder

bood gelijk zijn stulpje aan als

plaats waar de barbecue kon

plaatsvinden.

Jan had zich nog wel met organi-

satie van de barbecue bemoeid en

bij één van de trouwe sponsors

van VDZ,  SPECIAAL-

SLAGERIJ ALBERS

aan de Hommelse-

weg, een mooi pak-

ket vlees van uitste-

kende kwaliteit gekocht met de bij-

behorende toebehoren.

Tijdens de barbecue werd nog

eens uitgebreid stil gestaan bij het

afgelopen seizoen. Een seizoen wat

toch wel wat teleurstellingen

kende. Zo waren de prestaties

mager, hadden we regelmatig pro-

VDZ 8 SLUIT HET SEIZOEN OP PASSENDE WIJZE AF
blemen om genoeg spe-

lers op de been te krij-

gen, scoorden we weinig

kregen we regelmatig

veel doelpunten tegen

trokken zich weer drie

ploegen terug, kwamen

er tegenstanders met te

weinig spelers, waren de

trainingsmogelijkheden

niet optimaal omdat we

maar een kwart veldje

konden gebruiken.

Allemaal zaken die vol-

gend jaar beter zouden

moeten, de technische

staf is ieder geval hard

bezig om de selectie

voor volgend seizoen uit

te breiden met een aan-

tal versterkingen.

Inmiddels werden er ook

11 nieuwe hesjes uitge-

reikt, welke door Anne-

Marie Leenders werden

geregeld. Dit betekent dat  we het

komende seizoen met 22 man kun-

nen trainen.

Natuurlijk heeft Jeroen weer een

slotspeech gehouden waar een

aantal mensen weer bedankt wer-

den voor hun bijdrage aan het

team. (Hans Egging als scheids-

rechter en Albert van Daalen als

trainer).

Dan volgde nog de uitreiking van

de gouden schoen voor de top-

schutter van dit seizoen, de prijs

die uiteindelijk naar Jeroen de

Winther ging. Dat hij niet alleen op

het veld weet te scoren werd deze

avond ook duidelijk want hij kon

mededelen dat er weer een kleine

op komst is. Tenslotte  werd de

winnaar van de prijsvraag bekend

gemaakt, elk jaar een hot item

waarbij vele vragen, uitslagen en

standen moeten worden voorspeld.

Het werd Jeroen dit jaar heel lastig

gemaakt om de einduitslag te

bepalen door de vele teams die

zich terugtrokken. Er waren toch

wel een aantal opmerkelijke feiten

te noteren zo voorspelde Jeroen de

Winther zichzelf als topscoorder,

terwijl er velen aanvaller Martin

Koenen als topscoorder noteerden,

helaas voor deze personen scoorde

Martin niet één keer. De uiteinde-

lijk winnaar was Marcel Leenders,

die met de hoofdprijs een kratje

gerstenat er vandoor ging. Toen

het bier op was kwam er een einde

aan de deze zeer geslaagde avond,

waarbij we Astrid en Jeroen willen

bedanken voor het beschikbaar

stellen van hun tuin.

Albert van Daalen

Topscoorder Jeroen de Winther neemt 
de gouden schoen in ontvangst
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"Een mooie kop voor boven het

interview", zegt Jac. De Winther

als we hem treffen in de kantine

van onze voetbalvereniging. "Ik

ben al ruim zestig jaar bij VDZ

betrokken en mijn zoon Jeroen al

dertig jaar." Dat was ook exact de

reden voor de redactie om beide

heren eens aan de tand te voelen.

Op zaterdagmiddag onder het

genot van een kop koffie steekt

Jac. De Winther van wal. 

Jac. & VDZ
"In 1947 ben ik lid geworden van

VDZ en heb in zowel de jeugd als

de senioren elftallen gevoetbald,

waarvan ook vele jaren in het eer-

ste elftal van onze vereniging. Op

reünies, vertelt Jac., word ik vaak

aangesproken met: "Hey linkspoot!

hoe gaat ie?", terwijl

ik van natu-

re rechts-

benig

ben."

De ont-

wikkeling

van mijn

linkerbeen

kwam ech-

ter door

een zware

blessure

90 JAAR VOETBAL BIJ VDZ
aan de rechtervoet, deze blessure

had hij opgelopen op het terrein

van St. Jan, (waar nu de Oremus-

flat staat) en aangezien er toch

gevoetbald moest worden ging het

schieten gewoon met links. Succes-

sen heeft hij in al die jaren ruim-

schoots meegemaakt met als uit-

schieters de diverse kampioen-

schappen in de derde en tweede

klasse van de KNVB. Ook heeft Jac.

de promotie van de tweede naar

de eerste klasse, destijds de hoog-

ste amateur-afdeling, meegemaakt

in een elftal waar onder andere

Steef Brinkhoff deel van uit maak-

te. VDZ werd het eerste jaar inge-

deeld in de noordelijke afdeling

met prachtige wedstrijden tegen

de Oosterparkers (Groningen),

W.W.V. (Winschoten) en D.O.S.

Denekamp. In de derby dat jaar

tegen Jonge Kracht uit Huissen

kwamen ruim 7000 toeschou-

wers kijken weet Jac. zich te

herinneren. Aantallen die

heden ten dage zelden nog

gehaald worden bij een

amateur-wedstrijd.

Inmiddels was Jac. afge-

zakt van de linksbuiten

positie naar de linksback

positie waar hij halverwege

het tweede seizoen in de

eerste klasse wegens

gezondheidsrede-

nen een

punt achter

het

eerste elftal moest zetten. De wed-

strijden tegen K.H.F.C. (Haarlem),

bekend van de Nieuwjaarswedstrijd

tegen oud Oranje, en D.C.G.

(Amsterdam) staan in zijn geheu-

gen gegrift vanwege de zeer pretti-

ge ontvangst en de warmte die

beide verenigingen uitstraalde.

Later is Jac gaan afbouwen in het

derde elftal met onder andere

Theo van Noesel om de doorstro-

mende jeugd te begeleiden in het

seniorenvoetbal. Uiteindelijk is hij

gestrand bij de veteranen, waar hij

nog jaren voetbalde met Theo van

Noesel, Wim Leenders en Loet

Pastoor. 

Naast deze actieve voetbalcarrière

heeft Jac. vele jaren diverse kader-

functies vervuld zoals jeugdtrainer

van de A-1, coördinator van de C-

jeugd en pupillentrainer. Ook voor

andere werkzaamheden kon een

beroep gedaan worden

op Jac. Zo zijn alle

verhardingen

rond ons

clubhuis

door

hem

EEN INTERVIEW MET DE FAMILIE DE WINTHER
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aangelegd, uiteraard met hulp van

anderen. En altijd op de fiets van

Presikhaaf naar Cranevelt want zijn

autorijbewijs haalde Jac. op 56-

jarige leeftijd. Op het moment dat

Jac. in de VUT belande benaderde

Jan Eikens hem om toe te treden

tot het bestuur van VDZ met de

portefeuille accommodatie. Dit

heeft hij jaren met veel plezier

gedaan en een leuke anekdote uit

die tijd is dat de hoofd opzichter

van de gemeente Arnhem, dhr. van

de Hoorn, één keer per jaar de

accommodatie en velden kwam

schouwen. In gesprek rakend met

Jac. vertelde hij aan dhr. Van de

Hoorn dat er jaarlijks vele voetbal-

len lek raakte door de doornen-

haag rondom het hoofdveld. Dat

kon niet volgens de hoofd opzich-

ter, en in no-time stond er een

prachtig hek voor. De huidige

onderhoudsploeg (waarvan elders

in dit nummer een kennismaking)

stamt ook uit die tijd. Namen van

het eerste uur zijn Ge Jansen, Ben

Roelofs, Ben Wouters, Ben Verbeek

en uiteraard Jac. zelf. 

Jeroen & VDZ
Jac. De Winther is 73 jaren jong

en in 1963 getrouwd met M.A.Tie-

bosch. Jac. heeft haar leren ken-

nen tijdens het carnaval in Oetel-

donk na een vriendschappelijke

voetbalwedstrijd van VDZ tegen

sportclub Schijndel. Tegen het

einde van 1963 kwam er een doch-

ter, Mieke genaamd, ter wereld

gevolgd door Jeroen in 1966.

Jeroen is op 8-jarige leeftijd gaan

voetballen bij VDZ. Hij mocht kie-

zen van zijn vader tussen Een-

dracht ( 100 meter van huis) en

VDZ (7 kilometer met heuvels van

huis) en zoals we allemaal weten is

het onze club geworden, waar Jac.

uiteraard erg blij mee was. Ook

dochter Mieke vond haar geluk bij

VDZ want zij trouwde met een

VDZ-er, namelijk Hans van der

Kooij. Jeroen doorliep alle jeugdelf-

tallen en zijn herinneringen begin-

nen bij de C1. Twee keer in de

week trainen en in het weekend de

wedstrijd, altijd met de fiets door

weer wind samen met onder ande-

re Errol Lentjes en later Guido van

Manen. Leider in die tijd was Nico

Valen waarmee buiten het voetbal

altijd meerdere leuke activiteiten

georganiseerd werden. Zo werd er

bijvoorbeeld meegelopen in de Air-

borne wandeltocht in Oosterbeek

en het feest weekend ter gelegen-

heid van het vijftig jarig bestaan

van onze vereniging. Alle jeugd elf-

tallen bleven in de kantine over-

nachten en van slapen kwam

natuurlijk weinig terecht, zodat de

meeste het bezoek de volgende

dag aan Ponypark Slagharen slape-

rig beleefd hebben. Nu nog actief

spelende spelers zijn eigenlijk nog

Marco Zwartkruis en Jeroen Pol-

man. Bij de senioren voetbalde

Jeroen in het tweede, derde en

vierde elftal voordat hij benaderd

werd door het zaterdag team waar-

in hij inmiddels alweer een jaar of

tien speelt. Dit jaar is hij voor het

eerst in zijn loopbaan topscoorder

geworden met zes treffers. Jac.

vult aan dat als Jeroen het karak-

ter van zijn vader zou hebben

gehad hij zeker meer wedstrijden

in het eerste elftal zou hebben

gespeeld dan zijn vader. Volgens

ons is Jeroen het hiermee eens….

Hobby's
Hobby's van Jac. buiten het voet-

bal zijn biljarten,wandelen en fiet-

sen. En niet te vergeten het oppas-

sen op zijn twee kleindochters,

Fieke en Mirthe. Ook mogen we

het bezoeken van de wedstrijden

van VDZ en het bijbehorende bor-

reltje en napraten niet vergeten.

Hobby's van Jeroen zijn uiteraard

zijn vrouw Astrid (waarmee hij in

2003 trouwde), dochter Mirthe en

het verzamelen van sleutelhangers.

Verder is Jeroen een groot strip-

boekfanaat. Op de vraag wat VDZ

nou zo bijzonder maakt antwoordt

Jac. dat VDZ een vereniging is met

heel veel leuke herinneringen en

ondanks dat VDZ een grote vereni-

ging is ontbreekt het niet aan

sfeer. Jeroen vult aan dat VDZ wel

verandert en met de tijd mee gaat,

maar dat dit niet ten koste gaat

van de gezelligheid en het echte

verenigingsgevoel. Beiden sluiten

gezamenlijk af met de hoop nog

lang bij VDZ te mogen komen en

dat VDZ altijd een sportieve vereni-

ging blijft met sfeer en gezellig-

heid.         

Jan Tenback

Jessica van den Adel
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De OVDB, het kenniscentrum voor leren in de

praktijk in de sectoren Gezondheidszorg,

Welzijn, Sport en Dienstverlening heeft de

jeugdopleiding van VDZ opnieuw erkend als leer-

bedrijf en in haar register opgenomen. Dat was

enkele jaren geleden ook al gebeurd. Deze nieuwe

erkenning geldt voor een periode van vier jaar.

Wat betekent dit nu? Studenten die bij het OVDB

een opleiding volgen lopen voor het praktijkgedeelte

stage bij de VDZ-jeugd. Dit zijn de CIOS-studenten

die trainingen voor de jeugd verzorgen. Zij worden

begeleid door de technische staf van de jeugd-

afdeling van VDZ. In de praktijk is het vooral Jan

Schmitz die deze stagiaires begeleidt en beoor-

deelt.

Voor de VDZ-jeugd betekent dit dat, omdat er

aan de stagiaires bepaalde eisen worden

gesteld, de kwaliteit van de jeugdopleiding een

goed niveau kent. De erkenning is niet alleen

verleend voor de opleidingen SB-begeleider,

niveau 2, maar ook voor SB-leider, niveau 3,

SB-coordinator, niveau 3 en 4, en SB-coordi-

VDZ-JEUGDOPLEIDING WEER

ERKEND ALS LEERBEDRIJF

natornator, tr, trainerainer-coach. Dez-coach. Deze bre brede erkede erkenning geeftenning geeft

aan dat het met de begeleiding vaan dat het met de begeleiding vanuianui t VDt VDZ welZ wel

goed zigoed zi t. Een geweldige pluim vt. Een geweldige pluim voor de technioor de techni --

sche staf vsche staf van onzan onze jeugdafdele jeugdafdel ing. De geheleing. De gehele

VDVDZZ-jeugd pr-jeugd profiofi teert hiervteert hiervan.an.

Wij hebben er het vWij hebben er het volste volste vertrertrouwen in dat diouwen in dat di tt

de kde komende jaromende jaren met sucen met succes zal worces zal worden vden voortoort --

gezgezet. De begeleiding zal daarbij woret. De begeleiding zal daarbij worden vden verer --

zzororgd door Pgd door Peter Preter Propperopper, samen met Jan, samen met Jan

SSchmichmi tz. tz. 

Geert RGeert Rasingasing

Foto:Foto: Jan Schmitz begeleidt (samen metJan Schmitz begeleidt (samen met
Peter Pröpper) de CIOS stagiairesPeter Pröpper) de CIOS stagiaires

GEACHT BESTUUR,

De laatste tijd komen de Arnhemse clubs negatief in

de kranten of TV. Ik wil van mijn kant VDZ een grote pluim geven en

zeker het 5e elftal. Bij uw vereniging zijn wij zeer netjes ontvangen

en afgelopen zondag heeft het 5e elftal in Loil gespeeld. 

Ondanks dat het 5e elftal onderaan staat was er geen ene wanklank

maar zeer sportief gespeeld. Na de wedstrijd hebben deze spelers

het kleedlokaal netjes opgeruimd en spullen terug gebracht in de

kantine.

Dit is toch een voorbeeld dat er ook elftallen zijn die een zeer grote

pluim verdiend hebben.

Gerrie Nass  leider 3e elftal Loil en bestuurslid 

Gerrie Berendsen leider 3e elftal Loil 

Erwin Stinissen aanvoerder 3e elftal Loil
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Op 25 april was het weer vriendjesdag. 

De JeugdActiviteitenCommissie (JAC) 

organiseert dit evenement twee keer per jaar. 

Drie studenten van het CIOS, Michiel Hulshof, 

Nicky Lopez en Mariette Verburg waren dit 

keer gemoeid met de organisatie. 

Vooraf schreven zij een plan, dat er goed ver-

zorgd uitzag. Om 13.00 zetten de studenten 

samen met de leden van de JAC de velden en 

spellen uit voor de vriendjesdag, die om 14.30 

zou beginnen. Het was mooi weer. Zouden er 

veel kinderen komen?

14.15 Naar schatting zo’n 80 kinderen

14.20 Naar schatting zo’n 100 kinderen

14.25 Naar schatting zo’n 130 kinderen

14.30 Naar schatting zo’n 160 kinderen

‘Marcel, deel jij ze even in………..’ Geluk-

kig zijn er dan altijd de aanwezige trainers 

en ouders die hun steentje bijdragen bij de 

opstart van de middag en de assistentie bij de 

verschillende onderdelen. Daarvoor dank!

Hieronder een verslag van de vriendjesdag 

door Michiel Hulshof.

Wij hebben op 25 april de vriendjesdag ge-

organiseerd voor de f-pupillen. Alle pupillen 

mochten een vriendje of vriendinnetje meene-

men. Het was erg mooi weer en we hadden er 

allemaal veel zin in. Toen we eenmaal klaar 

waren met de voorbereiding begon het al vol 

te stromen. Enkele minuten voor de start zat 

de hele tribune al vol met deelnemers. Er was 

een grandioze opkomst (ongeveer 160 deelne-

mers) en alle deelnemers waren super enthou-

siast en hadden er veel zin in. We deelden de 

groepen in, zodat we konden beginnen.

We hadden heel veel verschillende oefeningen 

neergezet op het hoofdveld en op het kun-

stgras waren 2 partijspelen. De spellen ver-

liepen goed en iedereen vond het erg leuk om 

te doen. Het was wel verschrikkelijk warm en 

de deelnemers hadden het zwaar te verduren. 

Maar ondanks dat hebben ze toch allemaal 

goed gepresteerd en hebben we veel talenten 

gezien. De spellen waren best moeilijk om te 

doen en waren fysiek heel zwaar. Maar daar 

hebben we bij de deelnemers niks van ge-

merkt. Er was sprake van een heuse strijd en 

iedereen wou graag winnen.

Toen het toernooi eenmaal afgelopen was heb-

ben we iedereen bedankt voor hun inzet en 

hebben we de kinderen beloond met een lek-

ker ijsje. We kunnen tevreden terug kijken op 

deze vriendjesdag.

Verpletterend record 
Vriendjesdag

25 april 2007

vriendjesdag!
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Nu bij VDZ de vrijwilligersregeling
een jaar geleden zijn intrede heeft
gedaan is dit een mooi moment
om eens te kijken wat de vrijwilli-
gers die bardiensten draaien van
deze regeling vinden.

In de afgelopen periode zijn een

aantal personen gevraagd hoe

zij de vrijwilligersregeling en de

bijbehorende barwerkzaamheden

vinden. 

De meeste reacties waren dat de

mensen er geen moeite mee heb-

ben en als zij er over nadenken dit

ook wel een logische en goede

regeling vinden.

De mensen vinden het leuk om te

doen en vinden het leuker om te

doen als dat zij vooraf verwacht

hadden. Zo zijn er een vader en

moeder van een jeugdspeler die

samen een bardienst draaien en op

deze manier al twee van de drie

diensten samen in één keer heb-

ben kunnen doen. 

Er waren ook wel wat

(beginners)problemen zoals

- hoe moet ik een biertje tappen

en dan helemaal als ik die spe-

ciale biertjes moet tappen. 

- de koffieautomaat is leeg, hoe

moet hij nu bijgevuld worden. 

- ik heb net de limonade neerge-

zet en nu is hij alweer op (er

stoppen dan een heleboel elftal-

len tegelijk met trainen en die

komen allemaal een bekertje

limonade halen). 

Na het nu drie keer gedaan te heb-

ben merken de meeste toch wel

dat ze al aardig de weg weten te

vinden.

Een ander probleem dat wordt

genoemd is dat het op sommige

momenten wel heel rustig is en

mensen elkaar dan met zijn twe-

een staan aan te kijken wat te

doen.  De motivatie verdwijnt dan

natuurlijk snel. 

Al met al blijkt uit de reacties dat

de regeling behoorlijk werkt en dat

de komende jaren alleen nog maar

beter kan worden als de kinder-

ziektes waarmee je met elke ver-

andering te maken krijgt zijn opge-

lost en de vrijwilligers meer erva-

ring hebben opgedaan.

Albert van Daalen

DE VRIJWILLIGERSREGELING IN DE PRAKTIJK

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK



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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aantal wedstrijden moeten mis-
sen door een blessure. Vooral
aanvallend hebben we te weinig
gedaan met de kwaliteiten die we
hebben. 

Uiteindelijk hebben we de 8e
plaats in de competitie behaald,
een competitie die toch erg leuk
was (ondanks de aanwezigheid
van NEC). De wedstrijden waren
vaak erg spannend, daarnaast
waren de scheidsrechters overal
van een goed niveau. Op het
moment van schrijven van dit
stuk wacht VDZ D1 nog de wed-
strijd in de tweede ronde van de
Arnhem Cup tegen AVW'66. Bij
winst zal

er in de kwart-
finale een
leuke uitda-
ging liggen.
Daarnaast
hebben we
nog een
toernooi ook bij AVW'66 en gaan
we met het pinksterweekend
deelnemen aan het internationale
toernooi in Esjberg te Denemar-
ken alwaar het seizoen ook wordt
afgesloten.

Bij deze willen wij de spelers
alvast veel succes wensen in het
nieuwe elftal waar ze volgend
jaar in gaan voetballen (of korf-
ballen).

Leiding VDZ D1

De competitie zit erop voor
VDZ D1. Na een goede
voorbereiding waarin er in

het bekertoernooi en tijdens het
Commandeurtoernooi goede
resultaten werden behaald. In
het verloop van de competitie
waren onze resultaten niet
geweldig en was het voetbal heel
wisselvallig. We hebben ook wel
wat pech gehad door de zware
blessure die Mischa opliep
waardoor hij weinig heeft kunnen
voetballen terwijl hij toch een
belangrijke speler is in onze
ploeg. Daarnaast is Simon onze
keeper een aantal wedstrijden
geschorst geweest en heeft hij
daarnaast ook nog een

VDZ D1

Nadat we in het najaar 2006
onderaan de middenmoot zijn geëin-
digd hebben we in 2007 een frisse start

gemaakt. We kregen gelukkig versterking van Roman en Joep S.  Van
de 10 gespeelde wedstrijden ging er maar één verloren, zijn er twee

gelijkgespeeld waardoor we uiteindelijk op een keurige derde plaats zijn
geëindigd.
Cruciaal was de wedstrijd tegen de koploper DVOV. We moesten uit spelen
en de jongens waren tot op het bot gemotiveerd om te winnen. We starten
in onze sterkste opstelling met Ian de penaltykiller in de goal, Frank en
Roman als robuuste en niet te passeren verdedigers in de achterhoede, de

ranke loopwonders Marc, Joep C en Nicolas op het middenveld en de supersnelle
aanvallers Freek, Mohammed en Joep S in de voorhoede.

DVOV moest winnen en ging vol op de aanval. Nadat er enkele hachelijke momenten
voor onze goal waren geweest scoorde Joep S uit een snelle counter. De ruststand was 0-1

voor VDZ. Na de rust gooiden DVOV nog meer fysiek in de strijd en werd het 1-1. Vijf minuten voor tijd
ging Speedy Joep S er weer alleen vandoor en maakte 1-2. Helaas scoorde DVOV in de laatste minuut 2-2.

Onze jongens en ouders waren na afloop reuze trots dat ze al enig team
(op inzet) de koploper DVOV een puntje hadden weten af te

snoepen. De kinderen hebben voor hun derde plaats alle-
maal een mooie beker gekregen en een DVD van een

aantal door hun zelf gespeelde wedstrijden Op
21 juni sluiten we het seizoen af door te

gaan kijken naar de wedstrijd Tsjechië -
Engeland in het Gelredome.
Van mijn kant wil ik de kinderen
bedanken voor het mooie voetbal
dat ze ons hebben laten en alle

ouders voor hun enthousiasme,
hulp en ondersteuning.

René Chaigneau
Leider F2

VDZ
F2, EEN

GOED STEL

GASTEN
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VDZ F3 KAMPIOEN
We are the champions'' schalde
het zaterdag 12 mei door de VDZ-
kantine. F3 Kampioen!!! Dolblije
spelers, van tevredenheid glim-
mende coaches, en beretrotse
ouders. Bloemen, taart, champag-
ne en voor iedereen een beker. Ko,
Rens, Pieter, Noald, Nathan, Bart,
Lukas, Yoes en Jelmer konden
hun geluk niet op. Gespannen ver-
schenen ze zaterdagochtend op
een even fraai als winderig sport-
complex van Bemmel aan de
aftrap. Nog een keer winnen en ze
bleven lijstaanvoerder. 

Twee weken daarvoor werd

thuis directe concurrent ESA

F7 in een ware thriller op 2-

2 gehouden. Met in de eerste helft

een beter VDZ dat snel op 1 - 0

kwam, maar de voorsprong net

niet kon uitbouwen. In plaats daar-

van keken onze jongens in de

tweede helft naar een 1-2 achter-

stand. Met onwaarschijnlijke inzet

werd de stand tegen de stadgeno-

ten uit Zuid in een ongekend span-

nend duel weer gelijk getrokken.

Na ESA restte F3 nog twee wed-

strijden. Twee keer uit in Bemmel.

Bemmel uit. Altijd lastig. Bemmel

F4 werd echter gemakkelijk met 1

-  5 verslagen. Zaterdag volgde

opnieuw de reis naar de Betuwe.

Ditmaal tegen Bemmel F6.  Gelijk

na de aftrap kregen de Betuwnaren

van een ietwat nerveus, maar

supergemotiveerd F3 aanvalsgolf

na aanvalsgolf te verwerken. Bem-

mel verdedigde met man en

macht, maar kon uiteindelijk niet

voorkomen dat VDZ zeven maal

doel trof. Negen jongetjes uit Arn-

hem-Noord renden luid zingend jui-

chend rond. Onder groot applaus

van een volle kantine en met de

voetbalhymne van Queen op tien

werden de helden feestelijk bij VDZ

onthaald.

Dit F3 was een genot om naar te

kijken. Schitterende acties werden

afgewisseld met prachtig samen-

spel en dat leverde geregeld won-

derschone doelpunten op. Maar

ook fysieke strijd werd niet

geschuwd. 

De prachtige bal- en passtechniek

van middenvelder Ko Snel. De

weergaloze passeerbewegingen

van zwervende spits Rens Snel.

Yoes van Gelder als technische

linksbuiten met overzicht. Het

heldhaftige verdedigen van Bart

Lengkeek (ook een goede keeper).

Het stoere, uitmuntende keepers-

werk van Pieter Canon. De onpas-

seerbare, opstomende en scorende

libero Lukas Jungen. Noald Roze-

ma, F3's supersnelle rechtsbuiten

met verwoestend afstandschot.

Supergoaltjesdief Natan Mulder. De

balvaardige, doelgerichte Jelmer

Seinen. De eerste drie spelen vol-

gend jaar nog F. De vijf anderen

gaan verder in de E-tjes.

Sportief succes is geweldig. Veel

mooier is dat F3 uitgroeide tot een

hechte vriendenploeg. Op zater-

dagmiddag werd vaak onderling

gespeeld. Meestal werd er dan

gewoon doorgevoetbald.

Nog meer succesgeheimen van

F3? De gezelligheid langs de lijn

met geweldig betrokken ouders die

altijd kwamen kijken en positief

aanmoedigden. Trainer Arjan Snel

die F3 elke woensdagmiddag fana-

tiek trainde. Moeder Marjan Snel

als F-coördinator. Hugo Jungen als

scheidsrechter. Leo Canon vaardige

verzorger van de tas met wonder-

water. Met zo'n selectie supervoet-

ballers, een uitstekende technische

staf en vaste supportersschare kun

je als coaches alleen maar dank-

baar zijn. Nu al overheerst wee-

moed. 

Helmer Rozema

Henk van Gelder

leiders F3

Bloemen voor de kampioenen van
VDZ F3 na de 0 -7 overwinning in
en tegen Bemmel F6. 
Van links naar rechts: 
Ko Snel, Noald Rozema, Lukas
Jungen, Pieter Canon, Rens Snel,
Yoes van Gelder, Bart Lengkeek,
Natan Mulder, Jelmer Seinen. 
(Foto: Jacqueline Mulder)
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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, kleur-

potlood, beplakken met
gekleurd papier etc. Onder de
mooiste inzenders verloten wij

een leuke verrassing. Inle-
veren in de kopijbus in

het clubhuis.

De
winnaar van de
vorige keer is

Nina Polman (4 jaar!)
geworden. Zij heeft

inmiddels een leuke
attentie ont-

vangen
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Cisca Veldkamp was de afge-

lopen 7 jaar hét bekende en

vertrouwde gezicht op elke

zaterdag in de bestuurskamer van

VDZ. Zij zat daar vanaf 08.00 tot

ongeveer 18.30 uur! Mensen wer-

den ontvangen, telefoontjes aange-

nomen, kleedkamersleutels

beheerd, koffie geschonken, wed-

strijdformulieren ingevuld, uitsla-

gen doorgegeven, koffie voor

scheidrechters, kleding gewassen,

fluitjes beheerd en ook het beheer

van een hele lading gevonden spul-

len van voetbalbroekjes, keepers

handschoenen, tassen en nog veel

veeeeeeel meer. En niet te verge-

ten het gevulde koekjes schaaltje

en de heerlijke chocolaatjes!

Wij zullen Cisca, de warmte en

gezelligheid en haar gedrevenheid

en vakmanschap, want dat is het,

zeer zeker missen!

Haar laatste wedstrijddag laten we

niet zomaar voorbij gaan vandaar

dit interview en foto's.

Voordat ik mijn vragen kon stellen

was Cisca weer druk aan het bel-

len. Gelukkig was het chocolade-

schaaltje weer goed gevuld.

Hoe ben jij erin gerold?
Ongeveer zeven jaar geleden haal-

de de penningmeester Dick Bos mij

over om jeugdcoördinator te wor-

den. Ik deed eerst bardienst want

mij kinderen waren lid van VDZ en

ik wilde ook wat voor de club

doen. Zo is het gekomen.

Iedereen kent jou als jeugdcoördi-
nator, maar wat is je eigenlijke
beroep?
Ik ben secretaresse in het Rijnstate

Ziekenhuis op de kraamafdeling.

Jij heb hier een hele tijd een mar-

kante functie bij VDZ vervuld.

Wat is er de afgelopen tijd het
meest veranderd?
De club is enorm gegroeid. Ik

kende vroeger ieder kind, dat is nu

niet meer het geval. Toen ik begon

had VDZ ongeveer 350 leden. Nu

zijn dat er bijna 900 met bijna 400

jeugdleden! Dat is nogal een ver-

schil!

Waarom ben jij gestopt?
Na zoveel jaar wil ik op de zater-

dag wel weer eens wat anders

doen. Het lijkt mij heerlijk om een

zaterdag gewoon in de tuin bezig

te zijn. Hoewel ik denk dat ik dit

hier ontzettend zal gaan missen.

Wie gaat het van je overnemen?

Gelukkig is de opvolging, bijna,

goed geregeld. Het is de bedoeling

dat vier mensen, waaronder Karin

Kalthoff mijn taken zullen overne-

men.  Zodat er een poule is van

mensen die ieder maar een keer in

de maand hier hoeven te zitten.

Zeg je VDZ vaarwel?
Nee beslist niet! Ik zal hier nog

vaak te vinden zijn! Mijn zonen

voetballen hier. Thom in de A1 en

Max aankomend seizoen in een van

de seniorenelftallen. Volgend sei-

zoen zal ik me bezig gaan houden

met de aankleding van alle jeugd-

elftallen als kledingcoördinator. Dus

wees gerust ik ga niet weg!

Wat wil je nog kwijt?
Ik heb het hier ontzettende naar

mijn zin, maar ik kijk ernaar uit om

het in de toekomst wat rustiger te

hebben. Het voelt ook wat dub-

bel… opgelucht om de toekomstige

vrije tijd, maar ook een beetje

raar, ik zal de gezellige zaterdagen

zeker gaan missen.

Nadat ik Cisca hartelijk gedankt

had voor het interview nam ik het

laatste chocolaatje uit het schaal-

tje… Hopelijk verandert dat niet.

Frank Ritmeester

CISCA VELDKAMP´S LAATSTE DAG ALS ALGEMEEN JEUGDCOÖRDINATOR EN WED-
STRIJDSECRETARIS OP ZATERDAG 11 MEI 2007.

TIJD OM WAT ANDERS TE GAAN DOEN
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huisnummers, naamborden, straatnaamborden    

Beekstraat 67
6811 DW Arnhem
tel. 026-4427463
e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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Hij mocht op voetbal!

Als Paasberger is het dan toch vrij

logisch om voor de club van

de wijk te kiezen. Maar

nee, voor het gemak

werd er gekozen voor

een club iets verder

weg. VDZ. Dit zou een

veel leukere club zijn.

Natuurlijk kon het jonge voet-

ballertje daar nog niet zelfstandig

heen fietsen vanwege de gevaar-

lijke route en dus pendelde ik

samen met een buurvrouw -die op

dezelfde wijze dezelfde beslissing

voor haar zoon had

genomen- 2x per

week naar Alte-

veer.

Nu, ongeveer 2

jaar later, moet

ik zeggen dat het

inmiddels een waar

genoegen is om samen

met VDZ te zorgen voor het voet-

balgenot van mijn zoon. Ik sta zo

mogelijk elke zaterdag langs de lijn

als één van die fanatieke aanvoer-

ders waar wij ouders zo bekend

om staan. Zelfs mijn echtgenoot

probeert 'altijd' in ieder geval de

tweede helft mee te krijgen. Van

de meeste voetbalregels snap ik

nog steeds niets, maar gelukkig

leer ik elke wedstrijd bij. Zelfs bui-

tenspel begint me een beetje te

dagen.

Nog steeds zijn we geen vereni-

gingsbeesten en bezoeken we niet

de vergaderingen en diverse feest-

jes, maar VDZ hebben we in ons

hart gesloten niet in de laatste

plaats vanwege de prettige

sfeer en de naar onze

mening verantwoorde en

positieve manier van

coachen van onze jong-

ste voetballer/zoon.

We gaan graag nog een

paar jaartjes zo door.

Mirjam Rohn

moeder van Kay D3

administratief teamleider D3

VDZ TREKT ZELFS VOETBALHATERS OVER DE STREEP

Wat had ik vroeger een

hekel aan voetbal of

eigenlijk alle teamspor-

ten. Ik zag mezelf met onze drie

jongens al hele zaterdagen

en zondagen verplicht voor

taxichauffeur spelen en in

de regen langs de lijn

staan samen met moppe-

rende en vloekende ouders.

Van mijn geliefde hoefde ik al hele-

maal niks op dat vlak te verwach-

ten want die had een nog grotere

hekel aan voetbal met alle bijbeho-

rende verplichtingen. Als kind had

hij al moeten lijden onder het

voetbalfanatisme van zijn eigen

vader. Alle wedstrijden werden

bekeken het liefs 2x om vooral alle

zetten goed te kunnen beoordelen.

In onze jonge jaren toen het nog

normaal was dat er maar één tv in

huis was, had dat dus grote invoed

op het televisiegedrag van het hele

gezin.

Toen mijn man en ik ons eigen

gelukkige gezinnetje startten,

stond voetbal absoluut niet op ons

lijstje. Bij de eerste twee zonen

verliep alles vlekkeloos. Zij hadden

totaal geen interesse in voetbal of

iets wat daarop lijkt. Soms wilde ze

wel uit goedigheid een belangrijke

wedstrijd met opa bekijken maar

meer ook niet. Met de komst van

onze jongste boy veranderde een

en ander. Hij was altijd buiten aan

het voetballen met de jongens uit

de buurt en zodra er een groen

vlak op de tv verscheen zat hij

direct in de wedstrijd zonder vaak

te weten wie tegen wie speelden.

Uiteindelijk was het voor ons niet

meer verantwoord dit lieve kind

het echte voetballen te onthouden. 

ALBERT MAASSEN

Albert, bij VDZ beter bekend als Ap, Maassen is jaren-
lang grensrechter en materiaalman bij het eerste elftal
geweest. Daarnaast heeft familie Maassen jarenlang de
bar beheerd.

VDZ wenst zijn naasten alle sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

IN MEMORIAM
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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 920 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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Juni

Tim Joosten 1

Mustafa Harrak

-Gharafi 1

Jelle Medendorp 1

Serge Pothof 2

Bart Combee 3

Isyan Thijssen 3

Thijs Bouwman 4

Bart Broekhuijsen 5

Tom Niessen 5

Emil Dekker 7

Henk Klein Teeselink 8

Najib Muslem 8

Jolan Keijzer 9

Inge Keuben

-v.d. Kamp 10

Ferry Euverman 10

Jaenet v.d. Zande 11

Erik Westerbaan 11

Costas Theodoulu 11

Monique Turk 11

Lois Werner 11

Bart Wentink 11

Charlotte Ros 12

Tim Harmeling 13

Renée Combé 16

Stefan Veerman 16

Stijn Chaigneau 17

Erik Fransen 18

Steven Vaughan 18

Mitchell Driessen 19

Leonard Bolt 20

Jan Smit 21

Ron Huisman 21

Corinne Roelofsen 21

Desney Jansen 21

Werner Konings 21

Rene Chaigneau 22

Mark Lange 22

Paul Bekker 22

Djinn Hoogveld 22

Niels Gertsen 22

Joep Schiffelers 24

Paulo Mulder 25

Thomas de Roos 25

Stephan Turk 26

Irene Smeltink 26

Nesrin Menkutas 26

Ruben Jansen 27

Stefan Wildekamp 27

Dario Zeppenfeld 27

Ben Peters 28

Robin Verpoort 28

Ruud Hagedoorn 30

Juli

Bart v.d. Leij 1

Jamshid Nabat 1

Josje v.d. Schaaf 1

Gideon Tammeling 2

Jorn Donders 2

Peter van Peer 3

Dorian Stolk 3

Bart Miggelenbrink 3

Clemens Berntsen 5

Jacco Rietman

-Ganzeboom 5

Wil van Daalen 6

Chris Schreeven 6

Coen van Eden 6

Youri Wigt 7

Steef Brinkhoff 10

Rogier Gilkes 10

Ischa Speldenbrink 10

Dominique Flynn 10

Jesse Korn 10

Stan Westerbaan 10

Cedric Schols 10

Robert Fokkens 11

Rashed Muslem 11

Bo van Wijngaarden 12

Pepijn Fokker 13

Jorgis Theodoulu 13

Romen Korn 13

Luca Poljakovic 14

Gonny Regterschot 15

Rob van Buuren 16

Marcel Leenders 16

Jeroen de Winther 16

Robert Berkhout 16

Max Mossel 16

Robert Mossel 16

Jesse Post 16

Mink Bugter 16

Freek Salemink 17

Tom Witjes 17

Lisanne Bosveld 17

Jaques de Winther 18

Robin Rudolphie 18

Hennie Holtus 19

Mieke v.d. Mee-Sark 20

Mark Egging 20

Nicol Saaltink 20

Luca Tubio-Tubio 20

Thomas Heijnen 23

Willem van Eijl 23

Noald Rozema 23

Nico Logtenberg 24

Renzo Karol 24

Mike Rombout 24

Wim Starink 25

Geert van Gessel 25

Mario Berendsen 25

Marcel Hoekstra 25

Jair Vermij 25

Noah Vermij 25

Jan Peters 26

Peter Pröpper 26

Addy Zwartkruis 26

Doris Vredegoor 26

Charles le Poole 27

Frank Rouweler 27

Janine Mooij 27

Toby Ormel 28

Bettina Burgers

-v Embden 29

Mario Vigilante 29

Augustus

Jos Theunissen 1

Matthijs Holtackers 1

Jasper Pol 2

Marlous Jansen 2

Wim Daniëls 3

Ad v.d. Bos 3

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
JUNI, JULI EN AUGUSTUS

Vervolg pagina op 33



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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Gert-Jan Mark 3

Loet Berrevoets 5

Noa Souisa 5

Willie Schemkes 6

Rob Hartemink 6

Tim Turk 6

Jan Schmitz 8

Maurice Freijters 8

Marco Zwartkruis 9

Leo v.d. Meer 11

Richard de Ruiter 11

Cas Geurtzen 12

Henny Singendonk

-Stinissen 13

Hans Zwartkruis 13

Remco Kolkman 13

Robin Maas 13

An Winters-Verkerk 14

Hans Venema 14

Wout Maat 14

Carla Veraert-Bakx 15

Ben Balk 15

Britt Jansen 15

Doddy Weber 17

Edwin Pfeil 17

Karin Kalthoff 18

Vanja Saric 18

Luuk ten Vel 18

Kees van Eijl 19

Diederik Scholts 19

Rik van Hardeveld 19

Nick Diepenbroek 19

Olivia Fokke 19

Gé Jansen 20

Stan Daams 20

Edo Herfkens 20

Leo Klein Teeselink 20

Jeroen Westen 21

Stijn Uittenboogaard 21

David Windt 21

Martin Taat 22

Henk van Gelder 22

Duco Joldersma 22

Lian Oomen 23

Rob van Rooyen 24

Roland van Gessel 24

Pieter Canon 25

Leo Keuben 27

Kars Rasing 27

Jourean van Beek 28

Eddy Drent 29

Eline Sterk 29

Zoe Boven 30

Willem van Mierlo 31

Stijn van Gent 31

Mohammed Yildiz 31
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HELGA DE LANGE TOERNOOI
GROOT SUCCES

Op 19 en 20 mei heeft het toernooi voor dameselftallen plaatsgevon-
den. Zestien elftallen zouden aan het toernooi beginnen, maar in een
aantal dagen voordat het toernooi begon hadden 3 elftallen van het

dames 1 toernooi zich afgemeld. Dat was een tegenvaller maar het wed-
strijdschema kon nog worden aangepast. Op zaterdag kwam 1 ploeg van het
dames 2 toernooi helemaal niet opdagen. Dit waren dan ook de enige smet-
jes op het toernooi.
Voor de rest was het een groot succes. De sfeer was goed en vooral zeer
sportief. Zo sportief dat de scheidsrechters eigenlijk geen sportiefste team
konden kiezen. Op zaterdag werden de eerste poulewedstrijden gespeeld
met aansluitend een bbq. Bijna 120 personen deden hieraan mee. Rond

20.00 uur gingen de meeste ploegen naar huis, maar barstte het
feest los in de kantine. Drie ploegen bleven op de accommoda-

tie overnachten en samen met het organiserende 1e dame-
selftal werd een leuk feestje gebouwd. 

Op zondag konden teams aansluiten aan het geza-
menlijke ontbijt verzorgd door de kantinecom-
missie, voordat het toernooi weer een vervolg
kon krijgen. Ook op zondag kwam er een team gewoon niet opdagen. Gelukkig
veroorzaakte dat niet veel ergernis. Om 16.30 uur werd de prijsuitreiking gedaan

door Johan de Lange en Roel vd Leij en gingen de teams met een voldaan gevoel naar huis.
Afgezien van de afmeldingen van teams kan de organisatie terugkijken op een geslaagd toernooi. Het weer was
perfect en alle vrijwilligers hebben zich fantastisch ingezet en ervoor gezorgd dat alles op rolletjes liep. Daar-
naast heeft iedereen ook nog veel plezier gehad. Dames 1 wil hierbij dan ook iedereen die een rol heeft
gespeeld bij de uitvoering van dit toernooi hartelijk bedanken. 

Resultaten VDZ teams:
Dames 1: 4e plaats
Dames 2: 6e plaats
Dames 3: 3e plaats
Beste keeper: Priscilla Engelhard (dames 1)

Rectificatie:
In de vorige Volharder is er bij
de aankondiging van het Helga
de Lange toernooi een storende
fout geslopen.  Er stond ver-
meldt dat zij op het voetbalveld
zou zijn overleden. Dat is niet
juist. 
Helga was met 'griep'-verschijn-
selen van haar baantje naar
haar huis (ze woonde pas een
paar weken op een eigen
kamer) gegaan en is daar later
overleden. Naar later bleek aan
het syndroom van Waterhouse-
Friderichsen, welke zich bij een
hersenvliesontsteking kan 
manifesteren.

Helaas waren er bij het perse gaan van deze
Volharder nog geen foto’s van het toernooi
beschikbaar
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in-wax-out) opgestoken bij zijn

karatelessen werden opgelegd aan

de selectie. Veel rondjes rennen

met intussen armspieroefeningen

en dus commentaar van andere

teams: 'Zijn jullie het juichen aan

het oefenen, weet je zeker dat je

het nodig hebt'? Ja, het was niet

makkelijk, maar het betaalde zich

wel uit. De eerste wedstrijden wer-

den gewonnen, vooral in het laat-

ste half uur bleken we conditioneel

de betere. De competitie zelf bleek

een vreemde met ploegen die zich

terugtrokken: FC Presikhaaf ,

Vitesse 1892, Cranevelt en AZ

2000. Niks nieuws onder de zon,

want dat gebeurde de afgelopen

jaren ook al steeds, nog een extra

motivatie om te promoveren. 

Na enige wedstrijden stonden

Westervoort, Jonge Kracht, Rheden

en VDZ aan kop. Onze wedstrijden

tegen deze clubs eindigden voor de

winterstop in gelijke spelen of ver-

liespartijen, maar door goede

resultaten tegen de mindere ploe-

gen bleven we meedoen.

Ondertussen had het 'spelerspro-

bleem' zich ook enigszins opgelost.

Bij de start van het seizoen

moesten we nog vaak spelers van

het tweede opstellen en eigen jon-

gens teleurstellen. Door het weg-

blijven van een aantal spelers en

blessures/schorsingen bij het eer-

ste en tweede elftal was dat pro-

bleem verleden tijd en moesten we

soms zelfs weer ouderwets zoeken

naar spelers op vrijdag en zater-

dag. 

Na de winterstop raakte dit team

echt op elkaar ingespeeld. We ble-

ven winnen tegen ploegen onder

VDZ 3: `EEN GEWELDIG SEIZOEN`

Aan het begin van het sei-

zoen nu eens niet de gebrui-

kelijke spelerskrapte, maar

een surplus aan spelers waar

BVO's jaloers op zijn. Op enig

moment telden we dertig spelers.

Geen trainers echter en dat was

toch wel een grote wens bij de

spelers. Daarom besloten wij (Jon

Wittendorp en Pouwel Inberg, red.)

deze taak gezamenlijk op te pak-

ken. Direct ook het spelersover-

schot aangepakt, iedereen tevre-

den. Jorg de Lange als leider en

Dik van Veldhuizen als grensrech-

ter, een aardige staf al zeggen we

het zelf.

Tot Jon daadwerkelijk de eerste

trainingen gaf. Oefeningen ( wax-

De elftalfoto's tonen de situatie
voor en na:

Voor (links): een elftal dat de afge-
lopen jaren meesukkelde in de
reserve vierde klas, maar nu met
aanvulling van diverse nieuwe spe-
lers hoopte op betere tijden

Na (onder): een hechte ploeg die
de hoop op betere tijden ruim-
schoots heeft ingelost.

Jeroen van den Berg laat alweer
een tegenstander zijn hielen zien
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ons, speelden nog eens gelijk tegen Westervoort en

wonnen tegen Rheden. Drie wedstrijden voor het

einde een heroïsche wedstrijd tegen Jonge Kracht.

Zij aan kop, wij zes punten achter met één wedstrijd

minder gespeeld én 11 doelpunten achter. We ken-

den Jonge Kracht

als een vervelen-

de ploeg met

veel overtredin-

gen en gezuig

richting scheids-

rechters en

tegenstanders.

Dankzij goed

optreden van de

scheidsrechter

bleef de wed-

strijd leuk en

behaalden we een 3-0 overwinning. Nog maar 5

doelpunten achter op Jonge kracht en dat werd de

wedstrijd daarop al rechtgezet door een 5-0 over-

winning op Arnhemia.

Laatste speelronde en 'alles aan de hang': zowel in

punten als in doelsaldo helemaal gelijk met Jonge

Kracht. Zij tegen Rheden, wij thuis tegen SDOO. Alle

voorwaarden aanwezig voor een mooie, mooie dag.

Ga maar na, veel publiek, zonnetje, fitte selectie en

spanning, veel spanning. Wij wonnen met 3-0 en

Jonge Kracht verloor uiteindelijk met 4-2. Kampioe-

nen! We hebben een heel mooi feestje gevierd, dat

zult u begrijpen.

Wij hebben er erg veel plezier aan beleefd dit sei-

zoen en zien iedereen dan ook graag weer in

augustus bij de start van het nieuwe seizoen. Rest

ons nog iedereen te bedanken die bijgedragen heeft

aan dit succes. In willekeurige volgorde: Dik van

Veldhuizen, invallers als Stef van Campen en Niels

Emeis van het tweede elftal, Steef Brinkhoff (Let op:

er zijn nog steeds broekjes en kousen zoek, hij komt

binnenkort huis-aan-huis controles houden), sponsor

Jongejan en Tjakkes, het voltallige bestuur, de bar-

commissie, onze fans Pascale, alle gewéldige

scheidsrechters, Gijs Buddeke, de vrijwillige brand-

weer, familie en bekenden van betrokkenen en

natuurlijk de véle, véle anderen die we vergeten

zijn.

Jon Wittendorp, Jorg de Lange en Pouwel Inberg

Tim Harmelink in actie

Mag ik u voorstellen,

De gladiatoren van het derde
(van achter naar voren):

o Erwin Brakenhoff: keeper zonder vrees en in

het bezit van katachtige reddingen;

o Doddy 'kijk mij eens lekker bij jou wegdraaien'

Weber: onmisbare organisator van de achter-

hoede (maar tien tegendoelpunten dit sei-

zoen);

o Tim 'ze zijn geknak' Harmelink: rots in de

branding op de voorstopperpositie, aanvoerder

in woord en gebaar;

o Pim 'ik lees jou' Mulder: schakelt elke spits

lachend uit;

o Maarten 'de turbo' ten Dam: opkomende ver-

dediger inclusief (!) actie;

o Bas 'hidden sound system' van Donselaar:

kleeft aan een spits tot 'ie gek wordt;

o Ben 'gimme twenty' Brouns: man met een

ijzeren conditie en wilskracht;

o Ruud 'de horzel' Hagedoorn: heeft al balbezit als

de tegenstander zich nog om moet kleden;

o Jeroen 'waar wilt u hem hebben' van den Berg:

puntgave traptechniek en dito spelinzicht;

o Maurits 'goedschiks of kwaadschiks' Kleijn:

loopvermogen gepaard aan techniek gepaard

aan mentaliteit = kampioen;

o Joris 'pré-après-ski-borrelkoning': scoort alleen

met een hakje, kan heel diep gaan;

o Bart 'ijs en weder dienende' Broekhuizen: een

jaar niet gespeeld maar na één wedstrijd

alweer onmisbaar;

o Marco 'de sluwe vos' Berends: bepaalt het

tempo, stuurt de ploeg, maakt goals;

o Martijn 'als ik het wil speel ik je zoek' Brug-

man: magistrale actie en versnelling;

o Frank 'Der Bomber' Rouweler: moeilijke hoe-

ken bestaan niet, no goals no glory;

o Peter 'Samba ' Heijnen: wanneer is het geen

carnaval voor die jongen?;

o Sjoerd 'Kortjakje' ten Dam: als 'ie er is onna-

volgbaar;

o Diederik 'zou maar eens schieten jongen'

Scholts: blijft maar gaan, kogelhard, loepzui-

ver schot;

o Jos 'neusje voor de goal' Theunissen: van bal

van de voet naar dreh-und-angelpunkt in twee

weken. Het is mogelijk. Hij bewees het.



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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zich kunnen ontwikkelen, als zij

merken dat het steeds iets beter

gaat. Jeugdspelers ontwikkelen

zich het beste als zij met medespe-

lers en tegen tegenstanders spelen

die min of meer van gelijk niveau

zijn. Er moet dus een bepaalde

selectie toegepast wor-

den bij de indeling van

de teams.

Bij het samen-

stellen van de

teams spelen leef-

tijd, technische

vaardigheden en de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling een belangrijke

rol. Aan het einde van elk seizoen

moet de Jeugdcommissie inzicht

krijgen in: 

o Het aantal spelers in elke leef-

tijdscategorie dat voor het nieu-

we seizoen is ingeschreven;

o Het aantal teams dat moet wor-

den ingeschreven;

o De technische kwaliteiten en ver-

dere ontwikkeling van de spelers.

Het teamverband speelt een

belangrijke rol bij het met plezier

voetballen van

jeugdspe-

lers. Daar-

om worden

de samen-

stellingen van

de teams in

principe eenmaal

per seizoen vastge-

steld met een

evaluatie-

moment in

de winterstop.

Op dat moment

(eerder bij urgente gevallen) kun-

nen er eventueel aanpassingen

gedaan worden in geval spelers

'verkeerd' zijn ingedeeld (te hoog,

te laag of sociaal niet in het goede

team). Dit gebeurt altijd in overleg

met speler en ouders.

Procedure indeling
o d.m.v. beoordelingsformulieren

komen tot een voorlopige inde-

ling

o d.m.v. indelingswedstrijden de

voorlopige indeling toetsen en

bijstellen

o na overleg in technische com-

missie met inbreng van trai-

ners/leiders komen tot indeling

teams start seizoen

Wij vertrouwen erop dat deze pro-

cedure een goede waarborg biedt

om alle spelers in de jeugd op hun

eigen niveau en met veel plezier

bij VDZ te laten spelen!

Vanaf 17 juni kunt u de indeling

vinden op de website van VDZ:

www.vdz-arnhem.nl

Namens de Jeugdcommissie;

Peter Pröpper

INDELING TEAMS NIEUWE SEIZOEN

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Aan het eind van het seizoen
wacht er altijd nog een schone
taak voor de Jeugdcommissie om
alle spelers in het nieuwe seizoen
weer een plekje te geven in een
team. Spannend voor alle betrok-
kenen, maar ook spannend voor
de Jeugdcommissie om ervoor te
zorgen dat velen (liefst allemaal)
een plek vinden waar ze met ple-
zier een jaar kunnen voetballen.
Door de groei van het aantal
jeugdteams is dit een hele klus.
Helaas kunnen we daardoor niet
altijd aan alle wensen voldoen.

Een van de

doelstellin-

gen van

VDZ is, dat

iedereen op

zijn eigen

niveau kan

spelen bij de ver-

eniging. Dit houdt in dat zowel een

getalenteerde als een minder geta-

lenteerde speler of speelster een

plaats moet krijgen binnen het

team dat het beste bij hem of haar

past. Voetballen is het leukst - en

blijft het langste leuk - als spelers

Uitgangspunten selectie
o indeling geschiedt op basis van niveau

en leeftijd

o in individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken

o per leeftijdscategorie wordt een aantal selectieteams vastge-

steld (in de F- 2; E- 3; D- 2; C- 2; B- 1; A- 1)

o in principe gelden de indelingen voor een heel seizoen; m.n.in

selectieteams kan daarvan worden afgeweken

o half juni moeten de teams bekend zijn bij speler en ouders

o uiteindelijke beslissing ligt bij de Alg. Technisch Coördina-

tor in samenspraak met Technisch Coördinator en Alge-

meen Jeugdcoördinator.
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KINDERKINDER

In de Volharder 
is rekenen 
veel leuker 

dan op school!

Vind jij 
rekenen 
geen bal 

aan!?
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voetbalwijsheden van de grote meester!

Jantje is aan het voetballen 

en schopt per ongeluk de bal 

door de ruit van de buurman. 

Hij rent naar binnen en verbergt 

zich onder de bank. Vader komt 

thuis van het werk en hoort van 

de buurman wat er gebeurt is. 

Hij sleurt Jantje vanonder de bank 

vandaan en geeft hem een enorm pak 

voor de broek. Jantje stormt naar boven, 

gaat met zijn bips voor de spiegel 

van zijn moeder staan en laat zijn 

broek zakken. Hij kijkt achterom:

 “Dacht ik het niet. Gebarsten!

Jantje komt thuis ineens de 

woonkamer binnenstormen. 

Jantje: “Pa! Pa! Ik heb 

zojuist een konijn vermoord...! 

Vader: WAAAT???!!!!!!!!” 

Jantje: “Eh, ik heb zojuist een 

konijn vermoord...” 

Vader: “Oh dan is het goed, ik 

dacht dat je zei: ik ben voor 

Feyenoord!”

Waarom leest een NEC-

supporter de krant 

ondersteboven?

Dan denkt ie steeds dat 

ze bovenaan stan

... en een zooitje moppen!

Hoe herken je een 

hele oude auto? 

Antwoord:

Er zit een sticker op met de 

tekst ‘Ajax kampioen’.

Een lekker snoepje gaat 

er altijd wel in. 

Wat is het verschil tussen 

een lekker snoepje en een 

penalty?

“Hallo trainer, ik wil even 

melden dat mijn zoon erg 

ziek is. Hij zal helaas niet 

op de training kunnen 

komen vandaag.”

“Oké, maar met wie spreek 

ik eigenlijk?”

“Euuh.. met mijn vader!” 

PAGINPAGINAA
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DE E4 IS KAMPIOEN

Al eerder in dit seizoen
werd melding gemaakt van
dit team. Na een geweldi-

ge achterstand bij AWC in de
rust werd er toch nog met 7-6
gewonnen.Vanaf dat moment werd
er steeds meer geloofd in een
eerste plek. Zeker toen een paar
weken daarna de echte concur-
rent Juliana uit Malden met 5-2
op hun lange terugreis werden
gestuurd. Dit gebeurde door een
zeer goed voetballend geheel. Na
een paar regelmatige overwinnin-
gen waarbij we een aantal wed-
strijden achterelkaar in Nijme-
gen en omstreken moesten spelen
verloren we onverwachts in de

laatste seconden op
een woensdag-

avond in het
verre
Boven-
Leeuwen
twee pun-
ten. Het

was de
schuld van

een groot
meisje volgens de

boys. Deze meid, weliswaar wat
groot maar dat zijn wel meer
keepers, stond geweldig te kee-
pen en de boys waren kennelijk
zo onder indruk dat ze na een 2-
0 voorsprong niet meer konden
scoren maar wel in de laatste
seconde een rare goal tegen kre-

gen. Dit zorgde er wel
voor dat Juliana nu
weer op kop kwam in de
competitie.

Toch lieten ze het er
niet bij zitten. Uitsla-
gen volgden van 6-1, 11-
0 en 12-1. Alhoewel…..,
niet iedereen kon bij
de wedstrijden precies
bijhouden hoeveel er nu

weer gescoord was. Sommigen
waren bij de rust de tel al kwijt.
Vooral de 12-1 overwinning op
Orion werd met extra gejuich
ontvangen. Concurrent Juliana
had gelijk gespeeld tegen AWC.
De E4 stond weer aan kop met 1
punt voorsprong en nog drie wed-
strijden te gaan. 
De eerste uit bij Union werd
moeizaam gewonnen met 5-2.
Onze stormram (weliswaar ver-

slapen zonder dat hij dat zelf
wist) was gelukkig door Caroline
gesommeerd om meteen te komen
en na een "kleine uitrusttijd" op
de bank, schoot hij er meteen
een paar in. Hún stormram lever-
de veel angst(ige momenten) op
en resulteerde in twee tegen-
doelpunten. De volgende thuis-
wedstrijd tegen Overasseltse
boys werd 16-1 of 17-1 of 18-1.
Uiteindelijk is er maar gemiddeld. 

De kampioenswedstrijd
Dus toen werd het 12 mei. Nog
één wedstrijd te gaan…tegen een
zwaar gesponsorde club (Oranje
Blauw wordt voorzien door Mar-
cel Boekhoorn van o.a. Ouwe-
hands Dierenpark). Deze tegen-
stander had de week ervoor maar
met 4-3 verloren van Juliana, dus
het beloofde wat. Hier en daar
werden zenuwen gesignaleerd of
toch niet?

EEN

MOOI TEAM,

EEN
MOOI

SEIZOEN
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Wie op donderdagochtend het clubhuis van VDZ binnenloopt, zal wellicht vol verwondering staan kij-

ken. Want wat is het geval? Enkele dames uit de buurt zijn heel enthousiast bezig met een potje tafel-

tennis in de kantine en dat al sinds oktober 2005. Dit clubje bestaat al heel lang, weliswaar in wisse-

lende samenstellingen. Zij hebben jaren geleden hun thuisbasis gehad in de Verrijzeniskerk en daarna in het

Noorderhonk. Toen die mogelijkheid ten einde liep hebben ze bij VDZ aangeklopt en een gesprekje gehad met

de voorzitter van destijds, John Holtackers. Uiteraard werd positief op hun verzoek om van onze faciliteiten

gebruik te maken gereageerd. VDZ wil immers meer zijn dan alleen een voetbalvereniging; we hebben ook een

algemene wijkfunctie. Hoe kun je die beter tot uitdrukking brengen dan open staan voor de ouderen e.a. in de

wijk. Aldus geschiedde !

De dames op bijgaande foto's slaan slechts bij hoge uitzondering een dagje over; zij willen de spieren wat los

houden en ……. ze willen de goede verzorging (koffie etc.) én de aandacht van de ook aanwezige onderhoud-

sploeg (VUT-ters) natúúrlijk niet missen. Dat is overigens wederzijds. Bijgaand de sfeerbeelden van de dames-

ploeg in actie tijdens het spel v.l.n.r. de dames Veraart, Winters, Spronk, Beers en Schemkes (inderdaad, van

Monique, Jos en Joris).

HM

TTAFELTENNISCLUBAFELTENNISCLUB VOELTVOELT ZICHZICH THUISTHUIS BIJBIJ VDZVDZ

Vele toeschouwers waren aanwe-
zig, veel beeldmateriaal ter her-
innering gemaakt....en het was
niet voor niets. Mike brak al snel
de wedstrijd open met een knal
vanaf links. Joerie, Jesse (met
een prachtig schot in de kruising)
en Rashed volgden in het scoren.
Coen, toch maar terug gekomen
uit Portugal, zorgde goed voor de
assists en de aansluiting. 4-0
voorsprong met de rust…zou het
nog mis kunnen gaan?
Met een prachtige aanval via
Miko en Noa mocht Mike de bal
beheerst in de goal schuiven.
Joost kreeg, zoals wel vaker in
het seizoen, weinig te doen. Eén
keer moest hij "vissen" omdat

zijn zicht werd versperd. Maar
verder stond de verdediging
weer als een huis met Joost,
Stijn en Joerie kregen ze maar
10 doelpunten tegen. Stijn,
ondanks zijn hoofdwond, heerste
zoals wel vaker ook bij de hoge
ballen. Verder scoorden in de
tweede helft Jesse en Tunahan
met schoten zodat het uiteinde-
lijk 8-1 werd. Het feest kon
beginnen!

Caroline had voor mooie shirts
gezorgd (het was een gok!): "E4
Kampioen 2006-2007". Na een
ereronde en douchen werden ze
in de kantine verwelkomd met
het lied wat die dag al drie keer

had geklonken (ook F3 en F8
werden kampioen): "We are the
champions". De friet en champag-
ne smaakten nu nog beter.

Namens de begeleiding van de E4
feliciteren wij nogmaals allen:
spelers, ouders en andere
belanghebbenden en zeggen dank
voor de ondersteuning van de
ouders bij de organisatie van het
team. Tevens wil ik hier speciaal
Caroline en Fred bedanken voor
het creëren van de omstandighe-
den waardoor dit team zo goed
kon gaan spelen.

Namens de E4 
Peter
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Het eerste jaar vrijwilligersregeling zit er 

bijna op. Half juni komt de nieuwe brief voor 

het volgende jaar alweer. Tijd om eens terug 

(en vooruit) te kijken. Conclusie is in ieder 

geval dat het meegevallen is. Dat het eigenlijk 

heel goed gaat. Maar dat gaat niet vanzelf.

Sjors van Leeuwen is de man in het bestuur die 

verantwoordelijk is voor de regeling bij VDZ. 

Sjors, die in het dagelijks leven zelfstandig 

marketing/organisatieadviseur is, heeft al een 

lange ‘VDZ-loopbaan’ achter zich. 

38 jaar lid. 15 jaar in het eerste. 3 jaar 

sponsorcommissie, leider, trainer van diverse 

teams. Mensen waar hij nu bij in het bestuur 

zit, waren er al toen hij nog voetbalde. 

Steef Brinkhoff bijvoorbeeld, was zijn leider 

bij de B-junioren en stuurde ‘m regelmatig 

van het veld. ‘Lig toch niet zo te etteren man, 

je kan zo goed voetballen!’ Zulke mensen zijn, 

al heel lang, heel belangrijk voor de club! 

‘Toen de club minder dan 400 leden had was 

het nog met de harde kern te behappen, maar 

nu er al 850 zijn, heb je gewoon meer handen 

nodig om al het werk dat verzet moet worden 

over te verdelen.’

Leiders van teams zijn meestal nog wel te 

vinden. Zeker bij de jeugd is er meestal wel 

een enthousiaste vader of moeder die zich 

opwerpt, maar een kantine 7 dagen per week 

open houden is niet niks. Geen kantine, ver-

pachten of de teams een sleutel laten halen 

al ze willen trainen, het zijn allemaal 

mogelijkheden die de sfeer er niet beter op 

maken. Zo’n kantine is toch heel belangrijk 

voor de sfeer binnen de club. Vandaar de 

vrijwilligersregeling. Door de vrijwilligers- 

regeling hebben we ook een aantal nieuwe 

clubscheidsrechters en hebben diverse com-

missies de broodnodige versterking gekregen.

Dat is niet vanzelf gegaan en gaat het nog 

niet. De eerste brief die naar de leden is ver-

 1 JAAR 
VRIJWILLIGERSREGELING!

Interview 

met 

Sjors van 

Leeuwen
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een eerder uitgevoerd marktonderzoek. ESA 

weg uit Arnhem Noord. Arnhemse Boys weg. 

VDZ is een populaire club. Mede omdat het 

dus zo goed geregeld is allemaal. Mensen 

willen ook graag bij een goed georganiseerde 

club horen. Wie wil er nu lid zijn van een 

vereniging waar het een rommeltje is? Als je 

aan nieuwe leden vraagt waarom ze naar VDZ 

komen zeggen ze steeds vaker “vanwege de 

vrijwilligersregeling, jullie zijn tenminste een 

echte vereniging”. De vrijwilligersregeling is 

nu al een visitekaartje van VDZ geworden en 

daar mogen we met zijn allen best trots 

op zijn.

Net als ik de foto van Sjors ga maken, komt 

Coen van den Bos langslopen. “Kom er even 

bij staan” zegt Sjors. En even later tegen mij: 

“Op Coen moeten we zuinig zijn, want dat is 

zo’n vrijwilliger waar we niet buiten kunnen. 

Hij is namelijk clubscheidsrechter en fl uit 

iedere week wel een paar wedstrijden. En dat 

doet die al jaren naar ieders tevredenheid. 

Die verdiend wel een pluim!”

Want als 600 mensen een brief krijgen die ze 

niet begrijpen hebben je pas echt een probleem.

Met zo’n regeling krijg je maar een keer 

de kans om het goed te doen Niet iedereen is 

natuurlijk enthousiast over het idee dat je ver-

plicht wordt verenigingswerk te doen, maar 

uiteindelijk lijkt het heel goed uit te pakken.

Zo was er het weekend van 19 mei een 

damestoernooi. Op eigen initiatief georgani-

seerd door de dames zelf, in het kader van de 

vrijwilligersregeling. Hartstikke leuk. Maar 

vergeet niet dat dan ook het hele weekend de 

kantine op volle toeren moet draaien, broodjes 

smeren etcetera. Sowieso kost de regeling 

natuurlijk, naast dat ie veel tijd oplevert, ook 

veel tijd.

600 gepersonaliseerde brieven moeten er 

weer de deur uit. Alle reacties moeten worden 

geregistreerd. Wie wil en gaat er wat doen, 

wie koopt het af en wie controleert of dat ook 

gebeurd en stuurt in het slechtste geval de 

herinnering enzovoort enzovoort. En al die 

vrijwilligers moeten ook begeleid. Iemand die 

nog nooit een biertje getapt heeft, moet even 

op gang geholpen worden. Dat moet de bar-

commissie er bij doen. 

Maar de regeling lijkt dus een succes. Dat 

zie je ook aan de interesse van andere vereni-

gingen, die bellen en de documenten over 

de regeling downloaden. Alle verenigingen 

hebben een vrijwilligersprobleem, maar de 

meeste durven niet zo’n regeling in te voe-

ren vanwege mogelijke weerstanden bij de 

leden. In het voetbal gebeurt dit dan ook nog 

nauwelijks. Gemeentsraadslid Dick Tiemens 

noemde bij zijn bezoek aan VDZ de vrijwil-

ligersregeling niet voor niets revolutionair en 

innovatief. Nieuwe leden lezen gewoon bij hun 

aanmelding dat er een vrijwilligersregeling is 

en weten dus niet beter dat je mee moet hel-

pen als je lid wilt worden en ook de mensen 

die al lid waren voor de regeling lijken er nu 

al redelijk aan gewend te zijn.

VDZ is gewoon een te groot bedrijf geworden 

om met een paar mensen te trekken. Al die 

wetten en regelgeving over de meest uiteenlo-

pende zaken. Neem de hygiëne in de kantine, 

milieuvoorschriften, onderhouden en schoon-

maken van het clubgebouw of de invulling 

van alle kaderfuncties. Dat kun je niet meer 

met een paar mensen doen. En als iedereen 

een handje helpt is het ook leuker om te doen 

en zien we geen sjaggerijnige gezichten meer!

De club zal nog wel verder groeien. 1000, 

1100 leden voorziet het bestuur op basis van 

Sjors met 

club-

scheidsrechter 

Coen van 

den Bos



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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Vandaag zaterdag 12 mei is
het dan zover: de laatste
wedstrijd van de voorjaar-

scompetitie en bij winst het kam-
pioenschap. Onze boys moeten
om 8.45 uur thuis tegen SKV F8
spelen.  Eén voor één komen ze
binnen druppelen Simon, Abas,
Julian, Pelle, Faruk, Frits, Bram,
Gijs, Marien, Jeen,  en Niek ,
allemaal vol verwachting en toch
ook wel spanning………voor de eer-
ste keer meedoen in de voetbal-
competitie en meteen al kampioen
kunnen worden……dat is niet niks.
Er zijn ouders, oma's, broertjes,
zusjes, ooms, nichtjes, neefjes,
een echte fotograaf en Niels,
hun trainingsmaatje met een
zelfgemaakt spandoek, geweldig
allemaal.

Om 8.30 uur omkleden en het
veld op en toen was het wachten

op de tegenstander en wachten
en wachten………………ze kwamen
niet!!!!! Wat een teleurstelling
voor onze jongens, hoe kan dat
nu, we moeten toch een wed-
strijd voor de competitie spe-
len??? Bij navraag bleek dat SKV
F8 zich had ingeschreven voor
een toernooi en daar dus naar
toe is gegaan.

Dit betekent voor ons dat we
kampioen zijn, maar op deze
manier is dat niet leuk, niet voor
de jongens maar ook niet voor
alle toeschouwers. Omdat alle 11
spelers er waren en Niels, heb-
ben we besloten om onderling een
wedstrijdje te voetballen, want
daar waren we in eerste instantie
voor gekomen toch?! Daarna was
de officiële prijsuitreiking met
voor iedereen een heuse beker
en toen waren ze helemaal kampi-

oen, ieder-
een zo
trots als
een pauw
………….
MOOI! 

In de kanti-
ne was een

tafel gereser-
veerd was voor de

kampioenen. Compleet
met een grote bos bloemen, (kin-
der)champagne, discobal, "we are
the champions"-muziek, frietjes
en een drankje naar keuze. Als je
al die gezichtjes zag glunde-
ren………genieten hoor! De trainer
en leiders kregen ook nog een
heerlijke fles wijn als dank voor
hun inspanning het afgelopen sei-
zoen. Echt een mooi kampioens-
feest, bedankt VDZ, fantastisch
geregeld.

Verder wil ik iedereen bedanken
die hebben meegeholpen de afge-
lopen periode: trainer Marco, lei-
der Bert, leider Oscar, alle
ouders voor hun enthousiasme,
voor het rijden bij uit-wedstrij-
den, het wassen van de shirtjes
en, wat al snel een traditie werd,
de daarbij behorende kan koffie
met koekjes en drinken voor de
jongens. Ik heb genoten van het
leidster-zijn bij deze leuke groep
jongens en een net zo leuke
groep ouders, beter had ik het
niet kunnen treffen. BEDANKT.

Jacqueline Meijer
trotse leidster van de F8

F8KAMPIOEN!!
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EEN SEIZOEN VDZ IN CIJFERS

Het seizoen zit er weer op, de
wedstrijden zijn gespeeld.
Daarom heb ik maar weer

een avondje “de VDZ statistieken”
bijgewerkt. Dat is een hele klus als
we bedenken dat 47 teams van
VDZ in competitieverband mee-
doen. Maar hier zijn de resultaten!

Kampoen van VDZ van het seizoen
2006-2007 is geworden het F8. Dit
team is bij elkaar gekomen na de
winterstop en is ook meteen kam-
pioen geworden. Het F8 is trou-
wens net boven VDZ Dames 1
geëindigd.  Zij moesten dit seizoen
de meeste wedstrijden spelen van
alle VDZ teams (24 stuks) en
deden dat wel erg goed. Ook zij
werden kampioen! Overigens is bij
VDZ dit seizoen 5 keer de kampi-
oensvlag gehesen. Naast het F8 en
Dames 1 zijn ook VDZ 3, het E1
(voorjaarscompetitie) en het E2
(najaarscompetitie) kampioen
geworden. Allen gefeliciteerd!

Met een schuin ook kijken we ook
even naar de verrichtingen van
VDZ 8. Nou, laten we dat niet te
lang doen want voor de gladiato-
ren waren de prestaties niet den-
derend…Daarom zijn we slechts
27e geëindigd in het “ VDZ klasse-
ment”. Volgens jaar hopelijk weer
een top 10 plek…

Tot slot, hoe was dit jaar in verge-
lijk met voorgaande jaren? Dit was
voor VDZ het beste seizoen sinds 5
jaar (tenminste voor de meeste
teams). Nog nooit speelde VDZ
zoveel wedstrijden en haalde het
zoveel punten. Ook hebben we
weer goede spitsen rondlopen bij
VDZ die gemiddeld meer scoorden
dan alle voorgaande seizoenen.
Dus met dit goede gevoel sluiten
we het seizoen af en hopen we dat
volgend seizoen nog betere resul-
taten zal opleveren.

Jeroen Polman, VDZ 8

Plaats 
competitie Elftal G P DPV DPT Winst %

1 1 VDZ F8 (vj) 11 30 73 10 90,91%
2 1 VDZ DA1 24 65 84 12 90,28%
3 2+1 VDZ E4 22 59 169 35 89,39%
4 3+3 VDZ E1 20 48 126 29 80,00%
5 3+2 VDZ F3 19 44 82 26 77,19%
6 2 VDZ B1 16 37 62 23 77,08%
7 1 VDZ 3 14 32 31 10 76,19%
8 2 VDZ 10 18 40 59 34 74,07%
9 1+6 VDZ E2 22 47 109 56 71,21%
10 2 VDZ DA1 (fs) 16 33 99 36 68,75%
11 6+3 VDZ E3 22 44 117 57 66,67%
12 5 VDZ DA3 20 37 72 47 61,67%
13 4+6 VDZ F4 20 36 114 70 60,00%
14 3+6 VDZ E5 22 38 106 77 57,58%
15 4+6 VDZ E6 22 37 94 80 56,06%
16 8+3 VDZ F2 20 33 76 50 55,00%
17 6+6 VDZ C3 22 33 95 48 50,00%
18 6 VDZ MB1 22 33 62 34 50,00%
19 7+4 VDZ D2 20 30 79 52 50,00%
20 7+7 VDZ D3 21 30 73 55 47,62%
21 7 VDZ C1 22 31 27 36 46,97%
22 5 VDZ 2 20 28 29 27 46,67%
23 6+6 VDZ F5 22 30 81 62 45,45%
24 6 VDZ 4 (fs) 22 29 128 129 43,94%
25 8 VDZ D1 22 28 35 38 42,42%
26 10+6 VDZ C2 20 25 42 64 41,67%
27 5 VDZ 8 16 20 25 47 41,67%
28 6+9 VDZ D4 19 23 52 68 40,35%
29 7 VDZ 4 18 20 38 59 37,04%
30 7+8 VDZ E7 21 23 72 81 36,51%
31 12+4 VDZ F1 21 21 51 105 33,33%
32 7 VDZ 2 (fs) 15 14 46 69 31,11%
33 10+6 VDZ F6 19 16 37 90 28,07%
34 11 VDZ A1 22 17 29 54 25,76%
35 12 VDZ 1 22 16 22 45 24,24%
36 12+6 VDZ E8 22 16 60 85 24,24%
37 7 VDZ DA2 14 10 15 43 23,81%
38 8 VDZ B2 16 11 27 75 22,92%
39 10 VDZ 7 22 15 43 79 22,73%
40 10 VDZ 6 18 12 23 60 22,22%
41 12 VDZ 3 (fs) 24 15 92 129 20,83%
42 10 VDZ MB2 22 13 11 109 19,70%
43 7 VDZ 9 18 8 25 75 14,81%
44 12 VDZ F9 (vj) 10 4 10 47 13,33%
45 11 VDZ 5 20 8 22 87 13,33%
46 11+11 VDZ E9 21 3 30 199 4,76%
47 12+12 VDZ F7 21 0 8 168 0,00%

Kijk voor de volledige statistieken op de VDZ website
onder het kopje Elftallen

1535489985800145983205423



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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Nieuw hoofdveld

VDZ krijgt tijdens de zomerstop

een nieuw hoofdveld. Het huidige

hoofdveld wordt in opdracht van

het sportbedrijf van de Gemeente

Arnhem afgegraven, geëgaliseerd

en voorzien van een beregenings-

systeem en nieuwe grasmat. Het

nieuwe hoofdveld moet in septem-

ber weer bespeelbaar zijn. Het

bestuur is blij dat het hoofdveld na

zo vele jaren vernieuwd wordt.

Meerjaren onderhoudsplan

De onderhoud- en schoonmaak-

commissie heeft een meerjaren

onderhoudsplan met kostenraming

opgesteld. Het onderhoudsplan laat

zien dat de komende jaren diverse

grote onderhoudswerkzaamheden

aan het clubhuis uitgevoerd moe-

ten worden. Voor de financiering

van enkele van deze werkzaamhe-

den moet nog een oplossing

gezocht worden.

Vertegenwoordiging VDZ

VDZ is de laatste maand aanwezig

geweest bij verschillende bijeen-

komsten voor Arnhemse verenigin-

gen. Onder meer tijdens de Geld-

erse Sportweek en op 7 mei bij de

Arnhemse verenigingsavond die in

het teken stond van het vrijwilli-

gersvraagstuk en de recente huur-

stijgingen van velden en zalen.

Kennisgeving toegangsverbod

VDZ heeft Paul Bekker wegens her-

haald wangedrag voor onbepaalde

tijd de toegang tot de accommoda-

tie en velden van VDZ ontzegd.

Milieuvoorschriften

VDZ voldoet aan de milieu-

voorschriften van de Gemeen-

te Arnhem. Dit blijkt uit een 

onlangs gehouden controle van de

gemeente. 

Ledengroei en

accommodatie

Het aantal leden,

teams en elftallen

groeit langzaam maar

gestaag. Dat betekent

dat er nog intensiever gebruik

gemaakt wordt van voetbalvelden,

trainingsvelden, kleedkamers en

kantine. Met name de krapte op

trainingsgebied wordt nijpend. In

de Craneveltcommissie wordt geke-

ken of VDZ meer tijd en ruimte ter

beschikking kan krijgen. Tot die

tijd blijft het enigszins behelpen en

wordt er van iedereen begrip

gevraagd voor de soms lastige

situatie.   

Nieuw toelatingsbeleid

VDZ heeft in haar beleidsplan

gekozen voor een gecontroleerde

en kwalitatieve groei. Om dat

mogelijk te maken is er een toela-

tingsbeleid opgesteld. Dit regle-

ment beschrijft onder welke voor-

waarden mensen lid kunnen wor-

den van VDZ. Het bijbehorende

aanmeldingsformulier is aangepast.

Het nieuwe toelatingsbeleid en

aanmeldingsformulier gaan per 1

juni (nieuwe) seizoen in. U kunt

het toelatingsbeleid nalezen op

www.vdz-arnhem.nl. 

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

VAN DE BESTUURSTAFEL

AGENDA

05 Juni 2007

Mei 2006

26 Geert Egging Toernooi  

28 Henk Evers Toernooi   

Juni 2006

1/2/3 Afsluitweekend   

3-06-2006 Minitoernooi  

Hou voor de agenda voor volgend

seizoen de website in de gaten!

Bestuursvergaderingen

04 juni 2007

Jeugdcommissie
vergaderingen

Algemeen
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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
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V D Z H O G E R O P
N I E U W S

Allereerst is het belangrijk dat

we als leden actief meeden-

ken of er bedrijven in uw

omgeving geïnteresseerd zijn in

sponsoring. We doen hierbij

uiteraard een oproep aan leden en

ouders van jeugdleden die een

eigen bedrijf hebben (er zijn al

veel van dit soort sponsors ) om

eens na te denken over het spon-

soren van VDZ. Ook als u bij een

bedrijf werkt is het goed eens te

kijken of u de werkgever kunt vra-

gen of hij geïnteresseerd is in

sponsoring van VDZ. 

Allerlei sponsormogelijkheden zijn

bespreekbaar maar we willen dit

als sponsorcommissie graag coör-

dineren. Het kan gaan om een

advertentie in ons clubblad maar

met een reclamebord ( vanaf 200

euro per jaar ) of sponsoring bij

VDZ Hogerop (300 euro per jaar )

zijn de mogelijkheden om er zake-

lijk rendement uit te halen veel

groter. Wij kunnen een potentiële

sponsor duidelijk maken wat de

voordelen zijn van sponsoring.

Er wordt soms gezegd dat een

bedrijf een binding heeft met de

vereniging, maar men wil toch

graag een zakelijk rendement

behalen door het sponsoren van

een vereniging.

Is het effect van naamsbekendheid

door het aangaan van een spon-

sorcontract te meten?

Dit blijkt niet zo eenvoudig te zijn.

De sponsor-

commissie

biedt in

ieder geval

bedrijven

de moge-

lijkheid om

met andere

bedrijven in contact

te komen. Wat hierdoor kan

ontstaan is moeilijk meetbaar,

maar er zijn diverse voorbeelden

van goede samenwerking tussen

sponsors. Wat makkelijker te

meten is dat leden veel bewuster

kunnen en moeten omgaan met

sponsors. Als je kijkt naar de lijst

van de sponsors van VDZ Hogerop

(zie de website, het sponsorbord in

het clubhuis en de Volharder) dan

is het vrij simpel om hier rekening

mee te houden bij het aankopen

van producten of diensten die we

allemaal wel eens nodig hebben.

Een aantal voorbeelden
Ik zal hieronder wat voorbeelden

noemen en ben daarmee zeker niet

volledig. 

U moet dan ook altijd vermelden

dat u lid bent van VDZ, want dan

weten de sponsors dat u gericht

het bedrijf bezoekt en mogelijk

krijgt u ook nog korting. 

- VDZ heeft een uitstekend reisbu-

reau. U kunt bij Star Travel Reis-

buro, hoofdsponsor van Dames 1

terecht voor al uw reizen.  

- Heeft u wat te verbouwen dan

Als voorzitter van VDZ Hogerop wil ik met dit
artikel nog eens benadrukken dat u als (kader)-
lid maar ook als ouders van jeugdleden actief 
kunnen bijdragen aan het in stand houden 
en uitbreiden van het aantal sponsors van
onze bloeiende vereniging.

LEDEN VAN VDZ,
DENK AAN ONZE CLUB

KOOPKOOP BIJBIJ ONZEONZE

SPONSORSSPONSORS!!



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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kunt u een aannemingsbedrijf

(Jager of van Amerongen) bellen

die sponsor zijn van VDZ . Dat

geldt ook voor het uitvoeren van

dakwerk, sanitair- en loodgieter-

werkzaamheden (Berkhout of

Klein Tuente ) 

- Het zal niet jaarlijks voorkomen

maar als een nieuw huis wil

kopen zal u toch op zoek gaan

naar een makelaar. We hebben 3

bekende Arnhemse makelaars

(Roel Willemsen Garantiemake-

laars, Makelaar Kuyk van Oldeniel

en Willemsen Makelaars Jans-

plaats) als sponsor bij VDZ dus

lijkt het niet zo moeilijk wie u

dan moet bellen. U moet dan

natuurlijk aangeven dat u lid bent

van VDZ en dan is dit een goede

uitgangspositie om te gaan

onderhandelen over de kosten. 

- Het voorjaar staat weer voor de

deur en de tuin moet weer vol

gezet worden met allerlei eenjari-

ge planten. Ik denk dat veel

leden vaak naar Intratuin gaan;

erg druk en ook duur. Wist u dat

VDZ een ambachtelijke kwekerij

als sponsor heeft (Kwekerij Over-

hagen) die prachtig achter op het

landgoed Biljoen in Velp ligt. De

rust, sfeer en persoonlijke aan-

dacht om daar u planten te gaan

halen winnen het zeker van Intra-

tuin en mogelijk bent u nog

goedkoper uit, zeker als u zegt

dat u lid bent van VDZ. 

- Ook voor goed advies over en

beheer van al uw verzekeringen

kunt u heel goed terecht bij

Assen Assurantiën of Glasz Assu-

rantiën. 

- Als laatste moet ik natuurlijk

onze hoofdsponsors niet verge-

ten. Voor al uw druk- en reclame-

werk is er natuurlijk geen betere

dan JP Tamminga, Voor hard-

en software producten en dien-

sten kunt u uitstekend terecht bij

Diabolo Total ICT Solutions
en voor goed advies op het

gebied van fiscale en administra-

tieve vraagstukken - zeker voor

de MKB bedrijven - is 

Jongejan & Tjakkes uw uitste-

kende en snel groeiende partner.

Leden, mijn boodschap is duidelijk. VDZ heeft onze sponsors nodig maar ook kunnen onze spon-
sors uw steun goed gebruiken. Hierdoor zal de continuïteit en groei van het aantal sponsors zeker
kunnen toenemen. Dus kijk eens op de lijst van sponsors in het clubhuis, op de website of in de
Volharder.

Evert van Amerongen

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1.Mieke v.d. Mee 59 punten

2. Elly v.d.Leij 72 punten

3. Jolanda Scholten 93 punten

Klaverjassen
1. Rob Heusinkveld 4.958 punten

2. Sjaan Zwartkruis 4.687 punten

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaartavon-

den: zie agenda

26 april 2007

De winnaars:

Links Mieke van de Mee

Onder Rob Heusinkveld



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






