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

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

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

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

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

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

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

VDZ
leden 10% korting op

voetbalkleding en voetbal-
schoenen 

Voetbalcenter OLBVoetbalcenter OLB
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VAN DE VOORZITTER
Voortgang beleidsplan
In het beleidsplan 2006/2010,

zoals dat in de Algemene Leden

Vergadering (ALV) van vorig jaar

november is goedgekeurd, is bena-

drukt dat dit plan van de leden is,

voor de leden en door de leden.

Inmiddels zijn wij een jaar verder

en is het een goede zaak een

inventarisatie te doen welke

beleidsonderdelen ter hand zijn

genomen, wat gerealiseerd is,

waar VDZ staat. Alvorens een

opsomming van gerealiseerde doe-

len te noemen, in de komende ALV

worden daar nog zeker mededelin-

gen over verstrekt, lijkt het mij een

goed idee nog eens te memoreren

waarom het bestuur het zo nood-

zakelijk achtte een dergelijk

beleidsplan op te stellen. 

In opdracht van het bestuur heeft

begin 2006 Jaap van Bunschoten

(VDZ kaderlid en marketingdeskun-

dige) een marktonderzoek verricht

naar de groei van VDZ op basis

van demografische ontwikkelingen

in Arnhem Noord. Een van zijn

conclusies was dat de ledengroei

een structurele gebeurtenis is,

vooral bij de jeugd. Bij ongewijzigd

beleid zouden bestaande knelpun-

ten belemmerend werken en groei

in de weg staan. De indertijd

gesignaleerde knelpunten (tekort

kaderleden, achterblijven van inter-

ne organisatie, te trainingsfacilitei-

ten en kleedaccommodatie, stij-

gende kosten met name veldhuur)

zijn in het beleidsplan omschreven

met daaraan gekoppeld de plan-

nen op welke wijze VDZ de

bestaande problemen wil bestrij-

den en hoe de ledenaanwas

gecontroleerd en kwalitatief

verantwoord kan plaatsvinden.

Dit seizoen nemen wij met

maar liefst bijna 50 teams deel aan

de competitie. Niet zo verwonderlijk

dat het bestuur in het achterlig-

gende jaar prioriteit heeft gegeven

aan een van de belangrijkste pijlers

uit het beleidsplan: het versterken

van de verenigingsorganisatie,

verenigingsleven en verenigings-

gevoel. De titel van het beleidsplan

'Van de leden, voor de leden en

door de leden' laat daar geen

enkele twijfel over bestaan.

Clustervergadering en 
Algemene Leden Vergadering  
Op 9 oktober heeft de zogeheten

Clustervergadering plaatsgevon-

den, waar alle commissies medede-

ling hebben gedaan over de werk-

zaamheden waar zij mee bezig zijn

en de plannen die gemaakt wor-

den. Het bestuur heeft bij deze

gelegenheid een aantal beleids-

voornemens kenbaar gemaakt, die

tijdens de aanstaande Algemene

Ledenvergadering (ALV) aan de

leden worden voorgelegd. Elders in

de Volharder wordt hier-

van een kort ver-

slag gedaan.

De ALV wordt

op donderdag

8 november

2007 gehou-

den. Over-

eenkomstig

artikel 17 van

onze

Statuten heeft ieder lid toegang tot

de ALV en hebben leden van18

jaar en ouder stemrecht. Indien u

niet aanwezig kunt zijn, wijst het

bestuur op de mogelijkheid om uw

stem te doen uitbrengen middels

een verleende volmacht aan een

ander stemgerechtigd lid. De Sta-

tuten, huishoudelijk reglement e.d.

zijn te downloaden via onze websi-

te. Ik zal u niet vermoeien om uit-

gebreid te verwoorden wat in onze

statuten zoal vermeld staat over de

ALV. Dat het bestuur de vergade-

ring bijeen roept door mededeling

in het clubblad en website, met

gelijktijdige vermelding van de

agenda, mag als bekend worden

geacht. Tijdens de ALV wordt door

het Bestuur verantwoording afge-

legd over het gevoerde beleid en

worden beleidsvoornemens gepre-

senteerd en ter goedkeuring aan

haar leden voorgelegd. Met andere

woorden: aan de ALV komen in de

vereniging alle bevoegdheden toe.

U kunt op de ALV kenbaar maken

wat u wenst, wat u ervan vindt. U

kunt uw stem laten horen en

gebruik maken van uw stemrecht.

Achteraf het niet eens zijn met

een democratisch genomen

besluit, tja, daar kun je als

bestuurder niets mee. 

Verenigingsbelang boven indi-
vidueel belang 

Een besluit wordt wel-

overwogen en zorg-

vuldig genomen,

waarbij, zover

en zoveel

mogelijk

rekening

wordt

gehou-

den

met



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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Na een natte zomer met veel

minder zon dan we wilden,

is nu het herfstseizoen

begonnen. De bladeren kleuren

prachtig bruin rood en zullen lang-

zaam gaan vallen. Ook de omge-

ving van ons sportpark is schitte-

rend gekleurd en zowaar is het

hoofdveld groen. Het gras komt op

maar het wordt zeker na de

winterstop voor er weer op

gespeeld kan worden.

De bal rolt weer volop op de Gel-

derse velden en met goede resul-

taten voor verschillende rood zwar-

te teams. Zo zijn er bij de senioren

goede uitslagen te noteren bij het

eerste, tweede en zevende elftal.

Ook dames een en twee doen het

erg goed. Weinig gewonnen is er

het zesde elftal, zie elders in deze

Volharder, het D6, F1, MB1 en de

B1. Deze teams hebben echter nog

veel wedstrijden om de resultaten

te verbeteren. Iets waar we hen

veel succes bij wensen. 

Deze Volharder is weer een dikke

editie geworden en staat vol met

het individuele belang van de

leden. Het collectieve verenigings-

belang gaat boven het individuele

belang. Net zo als dat teambelang

boven het individu gaat en clubbe-

lang boven teambelang. Beleidsre-

gels worden niet voor niets opge-

steld. Als een maatregel wordt uit-

gevaardigd (bijvoorbeeld een

schorsing omdat de contributie,

ook niet na vele verzoeken daar-

toe, niet wordt voldaan met daar-

aan gekoppeld een mededeling op

het publicatiebord) dan is dat een

besluit waar uitvoering aan dient te

worden gegeven. Een dergelijk

besluit wordt democratisch geno-

men en dient door alle leden te

worden gerespecteerd. 

Tenslotte
Niet onbelangrijk te vermelden dat

wij zowel bij de Heren selectiete-

ams 1, 2 en 3 als bij de Dames 1

in de competitie goed van start zijn

gegaan. Naast de sportieve presta-

ties constateren wij ook een goed

gedrag op en langs de velden. Mijn

complimenten. Vanzelfsprekend

rekent het bestuur erop dat deze

ingezette ontwikkeling zich voort-

zet, mogelijk met een bekroning

van een kampioenschap of promo-

tie. Jammer dat het nieuwe hoofd-

veld nog niet in gebruik kan wor-

den genomen en naar het zich nu

laat aanzien dat in de nabije toe-

komst ook niet gaat gebeuren. Het

Sportbedrijf van de Gemeente Arn-

hem heeft nog eens benadrukt dat

een te vroege ingebruikname veel

schade voor de toekomst kan bete-

kenen. En dan spelen wij weer

binnen de kortste keren op een

kwalitatief slecht veld. Een heel

seizoen niet op het hoofdveld is

artikelen die beslist de moeite

waard zijn om te lezen. Naast alle

vaste rubrieken, hebben we een

prachtig verhaal van een moeder

van een ‘pupil van de week’ die

schrijft over de ervaringen van

haarzelf en haar zoon. De dames-

afdeling van VDZ is enorm uitge-

breid (2 juniorenelftallen, 1 pupille-

nelftal en 4! seniorenelftallen),

vandaar dat we de damescommis-

sie eens uitgenodigd hebben voor

een gesprek. 

In de spotlights staat dit keer het

zesde elftal van VDZ en de keeper

niet ondenkbeeldig, zo hebben de

grasspecialisten al hun mening

geventileerd. Bovendien stelt het

Sportbedrijf nog gebruiksrichtlijnen

op, teneinde overbelasting van het

hoofdveld te voorkomen. Het

bestuur heeft besloten dat ons eer-

ste heren team de primeur krijgt

het nieuwe veld te bespelen en dat

de ingebruikname op een feeste-

lijke manier gaat gebeuren. Geduld

is een schone zaak, maar ja, als

wachten wordt beloond met een

prachtige grasmat waar wij de toe-

komst mee in kunnen…

Ik zie u graag allemaal op de Jaar-

vergadering, 8 november 2007.

Uw voorzitter,

Willem 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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N STALEN NEUZEN

Dit najaar heeft VDZ negen F teams. De eerste competitie-

wedstrijd op zaterdag 8 september. Ik bevind mij in een

kleedkamer met negen jongentjes van zes jaar. Veilig tegen

elkaar geschoven op de lange kleedkamerbank. Onbevangen,

enthousiast, enigszins gespannen. Zittend in het shirt -

gekregen van hun club - schoon voetbalbroekje, dito 

kousen en fonkelnieuwe voetbalschoentjes.

Voetbalschoenen. Tien jaar was ik toen ik mij eerste paar

kreeg. Niet nieuw, maar tweedehands. Gekregen van een

kennis van mijn ouders. Maat 42 met stalen neuzen.

Afschroefbare noppen. Zwart met een rode streep. Het

merk is mij ontschoten.

'Neem een krant mee' riep mijn moeder mij na toen ik op

de fiets de straat uitreed.'Ik lees géén kranten!' schreeuwde

ik wanhopig. 'Nee, om in de neus van je voetbalschoenen

te doen anders passen ze niet' galmde het tussen de huizen

door. Daar ging ik op weg naar mijn eerste wedstrijd. Alléén

op de fiets. Met de door mij met zorg gepoetste lederen

voetbalschoenen meeliftend onder de snelbinders. 

De verwachtingen van mijn ouders in mijn voetbalkunde

was niet groot. De uitslag van mijn eerste wedstrijd is mij

ontschoten. Ik herinner mij, dat ik de bal - getoucheerd

door de stalen neuzen en gedragen door de wind- de

meeste snelheid meegaf. 

Op de fiets in voetbalkleren naar huis -douches en verwar-

ming waren vaak niet in een kleedkamer aanwezig. De

voetbalschoenen met veters aan elkaar geknoopt als een

trofee om mijn nek. Thuisgekomen de eerste (en meestal

enige) vraag: 'gewonnen?'. Daarop volgde -afhankelijk van

mijn antwoord - 'goed zo jongen' of 'volgende keer beter'.

Wat een verschil met tegenwoordig. Deze kleedkamer

gevuld met spelers, begeleiders, ouders, broertjes, zusjes

en -niet te vergeten - de waterzak met spons en bidon.

Jaloezie komt in mij op.

'Kom op jongens, we gaan ervoor!' zegt de leider. Ik hoor

de nieuwe voetbalschoentjes op de tegels in de spelersgang

kletteren. Mooie schoentjes dat wel, maar niet het geluid

van stalen noppen en géén lederen voetbalschoenen. Nee,

schoenen van geplastificeerd leder! Opgelucht door deze

constatering loop ik als laatste de kleedkamer uit. Mijn

jaloezie is plotsklaps minder.

NotaBene

van het eerste elftal wordt even-

eens aan de tand gevoeld. 

Het trainersduo van het eerste

krijgt de kans om hun visie over

het voetbal te vertellen in een

mooi artikel. Dit is een nieuwe

rubriek in de Volharder en wellicht

keert dit item vaker terug. Verder

nog een onderwerp over het plat-

teland; aangezien de KNVB het een

prima idee vindt om de stad en het

platteland meer te mengen, bete-

kent dat voor de ouders van onze

jeugdleden dat ze 's morgens

vroeg al vroeg uit de veren moeten

om de jongens en meisjes naar

plaatsen ver in de Achterhoek te

brengen. Uiteraard is niet iedereen

hier even gelukkig mee.  Dames 4

stelt zich voor, een onderwerp dat

al op de rol stond voor de vorige

Volharder maar dat er bij in is

geschoten. Het is een compleet

nieuw elftal dat is overgekomen

van Ostrabeke. Zoals eerder geme-

moreerd is de damesafdeling flink

gegroeid. We hebben nu zelfs een

meisjes A1. Dat was landelijk ook

al opgevallen, we hebben in dit

nummer een stuk opgenomen dat

eerder is verschenen in Vrouw &

Voetbal.

Uiteraard hebben we niet de gehe-

le inhoud weergegeven, daarvoor

verwijzen we u naar de rest van de

Volharder.

Kortom, veel leesplezier!

De redactie
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 NOVEMBER

HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT TOT HET BIJWONEN VAN DE JAAR-
LIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV), TE HOUDEN OP

DONDERDAG 8 NOV. 2007 OM 20.00 UUR IN ONS CLUBHUIS.
Overeenkomstig artikel 17 van onze Statuten heeft ieder lid toegang tot de ALV en hebben leden van 18 jaar
en ouder stemrecht. Indien u niet aanwezig kunt zijn, wijst het bestuur op de mogelijkheid om uw stem te
doen uitbrengen door middel van een verleende volmacht aan een ander stemgerechtigd lid.
De Statuten, huishoudelijk reglement e.d. zijn te downloaden via onze website: www.vdz-arnhem.nl)

AGENDA

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Ingekomen post en mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de op 2 november 2006 gehouden Algemene

Ledenvergadering

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

5. Jaarverslag van de penningmeester, deze ligt vanaf vrijdag 2 november 

a.s. ter inzage in het clubhuis

6a. Verslag van de kascontrolecommissie

6b. Benoeming kascontrolecommissie 2007/2008

7. Goedkeuring van Tuchtreglement en Toelatingsbeleid

8. Jubilaris en voordracht lid van verdienste

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Willem Meijer en Steef Brinkhoff.

Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen als volgt worden ingediend:

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

aan het secretariaat, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden.

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

kandidaat dat een eventuele verkiezing wordt geaccepteerd.

PAUZE (afhankelijk van de voortgang van de vergadering)

10. Jeugdbeleidsplan

11. Rondvraag en sluiting

Het bestuur
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foto - film - video

Oremusplein 85
6815 DV Arnhem
Tel. 026 - 4451736

HOMMELSEWEG 420, 6821 LW ARNHEM, TEL. 026 - 4425596

OPENINGSTIJDEN: 
DI. T/M VR. 8.30-18.00 UUR

ZA. 8.00-16.00 UUR

Speciaalslagerij

BEN ALBERS
www.slagerijbenalbers.nl 

Groots in het Fijne!
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VDZ MEISJES A1 LANDELIJK IN DE PICTURE
Het blad Vrouw & Voetbal heeft in haar septembernummer aandacht besteed aan Meisjes A1 elftal van

VDZ. Speelster Nicol Saaltink werd geinterviewd. Omdat niet iedereen het blad op de mat krijgt druk-

ken we het hier nogmaals af.
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Eerlijk gezegd heb ik geen
verstand van voetbal en om
het nog erger te maken: ik

zie er de lol ook niet van in. Onze
zoon Teun, die in de zomervakan-
tie zes jaar is geworden denkt
daar echter
heel anders
over. Hij is
vorig jaar lid
geworden van VDZ en
heeft een seizoen
getraind onder leiding
van Marcel Broecks.
Teun heeft in die tijd
veel geleerd. Zo weet
hij inmiddels dat je
teamgenoten niet moet
aanvallen en begrijpt dat een
eigen doelpunt opgeteld wordt
bij het doelsaldo van de
tegenpartij wat gezien
het woord niet eens zo
voor de hand ligt. Als een zoon
zo volhardt in zijn enthousiasme,
slaat bij een moeder de twijfel
toe en voor je het weet bezoek
je een wedstrijd van het eerste
elftaal van VDZ, omdat je moe-
der bent van de 'Pupil van de
Week'.

Het sympathieke aan het feno-
meen Pupil van de Week is dat
het geen speciale vaardigheden
of kwaliteiten vereist. Op een
dag ben je aan de beurt en dan
heb je mooi mazzel. Negen sep-
tember werd Teuns dag! Om tien
uur was hij er klaar voor; na de
middag werd hij pas verwacht.
Hij werd verwelkomd met een
drankje en voorgesteld aan de
trainers, nam deel aan de wed-
strijdbespreking en het warm-
lopen en ging eindeloos op de
foto. Aanvankelijk was hij spra-
keloos ("Ik ben niet zenuwachtig,
maar ik vind het wel heel span-

nend!"), maar door de hartelijke
ontvangst ontdooide hij al snel.
"Het eerste" speelde tegen man-
nen in het blauw en de wedstrijd
werd ruim gewonnen door onder
andere door een spectaculaire

omhaal van
nummer elf.
Teun vond de
winst achteraf

heel voorspelbaar:
"Die mannen zijn

niet alleen veel
groter dan wij,
het zijn er ook
veel meer dan in

de F8 en ze heb-
ben een trainer die

voorzegt wie wat
moet doen!". 

De eerste helft
heeft Teun

aandachtig gevolgd, in de dug-out
werden zijn vragen geduldig
beantwoord door de wisselspe-
lers. Alleen een fikse regenbui
had de dag nog mooier kunnen
maken, want dan zat hij in elk
geval droog. Tijdens de tweede
helft heeft onze zoon voorname-
lijk eikels gezocht naast het veld
en trucjes gedaan met een rekje
bidons.

DE BALLEN VERSTAND VAN VOETBAL
EN TOCH ENTHOUSIAST

Voor Teun was het feest met de
glorieuze overwinning nog niet
afgelopen, want na de wedstrijd
mocht hij in de bestuurskamer
een enorme sporttas in ontvangst
nemen vol cadeaus. De bal, de
bokaal, de bidon, het was alle-
maal geweldig, maar het aller-
leukste was de verpakking van de
bokaal: een stukje knalplastic.
Thuis kregen we een nabeschou-
wing die minstens even lang was
als de wedstrijd zelf. Teun ver-
zuchtte dat dit mooier was dan
jarig zijn en toegegeven, dit was
ons leukste uitje sinds het Dolfi-
narium. De bal wordt goed
gebruikt, de bokaal staat op zijn
nachtkastje en de bidon wordt
schoolbeker. En de tas, die is
voorlopig niet te tillen, maar wel
heel geschikt als verstopplek!

Op negen september heb ik defi-
nitief een voetbalhart gekregen:
het klopt uitsluitend voor VDZ en
in het bijzonder voor de F8 en
het eerste team. Dank voor de
geweldige middag.

Hartelijke groeten van Teun 
(en zijn moeder)

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Inschrijvingskosten: € 3,- Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaartavonden: zie agenda

27 september 2007
Winnaar klaverjassen: Gert-Jan Esveld

jokeren: Karin van der Leij

18 oktober 2007
Winnaar klaverjassen: Alex Brinkhoff

jokeren: Inge Keuben
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Op zaterdag 13 oktober
j..l. presenteerde de C1-
selectie de nieuwe

inloopshirts. Dat gebeurde nota
bene tegen de koploper en
gedoodverfde favoriet voor het
kampioenschap NEC (C3). Omdat
de kleuren van de tegenstander
dit toelieten, konden de jongens
hun nieuwe shirts ook in de wed-
strijd aan het publiek tonen. Het
werd geen succes, althans de 

wedstrijd.
Kansloos werd
met 4-0 verloren
van de fysiek ster-
kere en individueel
slimmere tegen-
stander. Het leek
wel alsof onze jon-
gens geïmponeerd
waren door de
entourage van de
NEC-voetbalacademie. Het moet
gezegd: ze hebben het bij NEC
qua accommodatie perfect voor
elkaar en de amateurtak profi-
teert daar prima van mee.  

De inloopshirts zijn overigens wel
een succes, getuige het enthousi-
asme en de trots waarmee de
jongens het shirt dragen. SAB
adviesgroep, de werkkring van
Jos Schemkes, bleek naar ampele
overwegingen bereid om de
inloopshirts te sponsoren. SAB is
al op diverse fronten via sponso-
ring gelieerd aan VDZ.  

SAB adviesgroep (SAB) is een
onafhankelijk ontwerp- en
adviesbureau dat zich richt op
vraagstukken met betrekking tot

gens heeft de C1 nog behoefte
aan sponsoring. Onze trainings-
pakken zijn bijvoorbeeld verou-
derd. We hebben hiervoor al een
mogelijke sponsorkandidaat, maar
we zoeken nog een co-sponsor.
Ook zouden we graag de trai-
ner/coach uitrusten met een
oprolbaar tactiekbord. 
Neem gerust contact met de lei-
der van de C1 Ad Heijnen (06-
22913123) om de mogelijkheden
te bespreken.

Ad Heijnen

stedenbouw en ruimtelijke orde-
ning. Met haar brede kennis en
ervaring wil SAB een bijdrage
leveren aan de inrichting van de
openbare en private ruimte. Kwa-
liteit en haalbaarheid staan hier-
bij voorop.  

We zijn erg blij met de sponso-
ring. Daarmee krijgt het selec-
tieteam toch net iets meer
cachet. Prettige bijkomstigheid
is bovendien dat de gesponsorde
inloopshirts ook als 'uit'-shirts
gebruikt kunnen worden. Overi-

SAB ADVIESGROEP SPONSORT DE C1

VDC C1 in vol ornaat poserend met de nieuwe shirts van SAB

Helaas moesten wij kennis nemen van het overlijden
op 28 september 2007 van oud VDZ-lid en lid van de
VDZ-reünisten 

EDUARD (EDDY) VAN HEUMEN

Hij kwam uit een echte VDZ familie en was langdurig
lid en speler van VDZ in de 60-er en 70-er jaren.
Wij wensen zijn vrouw Gerda en zijn kinderen de
kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

VDZ bestuur, reüniecommissie en leden

IN MEMORIAM
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VDZ D1 presteert tot nu
toe prima, na zes wedstrij-
den staat de D1 op een

verdienstelijke 5e plaats. Van de
zes wedstrijden werden er 4
gewonnen en 2 nipt verloren. De
zevende wedstrijd werd met
ruime cijfers (14-2) van OVC'85
gewonnen. Dit was gelijk de laat-
ste wedstrijd van OVC'85 in
onze klasse, het niveau was dui-
delijk te hoog voor OVC'85. In
de zes wedstrijden werd 26 keer
gescoord en kregen we 13 doel-
punten tegen. Waabij het opvalt
dat de verdediging steeds beter
gaat presteren. 

Het was aan het begin van het
jaar toch wel even wennen met
de vele nieuwe gezichten. Zo
kwamen er spelers uit de D2, D4
E1 en E3 over terwijl er maar
drie jongens uit de vorige D1
over waren. Vooral in de wed-
strijden tegen de profclubs
Vitesse/AGOVV en NEC was de
beleving zeer goed en deze clubs
werden al snel op ruime achter-
stand gezet, zodat een goed
resultaat er voor hun niet meer
inzat. Tegen NEC werd ook de
eerste wedstrijd de nul gehouden
door de verdediging een compli-
ment voor Renzo, Renier, Stijn,

Sven, Gino,Sieuwerd en Thomas
is dan ook op zijn plaats. De
eerstvolgende wedstrijd is voor
de beker, in de tweede ronde
spelen we tegen hoofdklasser
Longa'30 uit Lichtenvoorde.

Daarna volgen de drie topwed-
strijden tegen de koplopers uit
onze klasse en kun wij kijken of
wij ook één van die toppers zijn.
Dit zijn de wedstrijden tegen
Beuningse Boys, RKHVV en De

Treffers. Inmiddels zijn de spe-
lers allemaal van mooie tassen
voorzien door de sponsor Dord-
recht Betonwerken BV. Bij deze
willen wij namens de spelers en
de begeleiding dan ook de spon-
sor hier hartelijk voor bedanken.

Albert van Daalen

Meer naamsbekendheid

voor onze club is natuur-

lijk nooit weg. Deze bus

rijdt rond in Arnhem om onze

vereniging te promoten. Wie de

eigenaar is dit vehikel is niet

bekend maar het moet wel een

grote fan zijn van ons voetbal-

cluppie. 

Onze fotograaf kiekte deze bus

toen deze geparkeerd stond op

de Geitenkamp. 

Een uitstekend initiatief. 

Zoals in de vorige Volharder ook

al was te zien is er ook een VDZ

bank (in Duitsland). Wie kent nog

meer voorbeelden van deze

onvoorwaardelijke liefde voor

onze vereniging?

VDZ TIMMERT

AAN DE WEG!

VAN NIEUWE TASSEN VOORZIEN DOOR SPONSOR DORDRECHT BETONWERKEN BV

VDZ D1 GOED VAN START!
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Op zondag 14 oktober stond

alweer de 7e competitie-

wedstrijd voor VDZ op het

programma en wel tegen Elistha uit

Elst. Door blessures en schorsingen

had Roberto weer wat aanpassin-

gen moeten doen. Zo waren Robin

vd Beek, Jeroen Westen, Jeroen vd

Berg, alle drie verdedigers, er niet

bij. Elistha stond voor de wedstrijd

op de vierde plaats waarbij vooral

de  nederlaag met 8-0 tegen Elde-

nia opviel. 

Op het gezellige veld van Cranevelt

werd er onder het genot van een

heerlijk zonnetje voor de vele aan-

wezige toeschouwers een leuke pot

voetbal voorgeschoteld. Waarbij

VDZ prima uit de startblokken

kwam en via Victor de Kok op een

1-0 voorsprong kwam. Niet veel

laten was het Kars Rasing die een

voorzet prachtig met het hoofd

binnenknikte 2-0. Het leek een

makkelijke wedstrijd voor VDZ te

gaan worden, maar Elistha wou

hier niet aan meewerken. De ploeg

gooide er een schepje bovenop wat

resulteerde in een viertal hele

goede kansen waarbij ze toch

zeker twee keer hadden moeten

scoren, maar Tom en zijn verdedi-

ging hadden het geluk vandaag

aan hun zijde. Vlak voor rust viel

aanvoerden Koen Middeldorp uit

met een liesblessure en was Mick

Loos zijn vervanger. Met een 2-0

voorsprong werd de wandeling

naar de kleedkamers gemaakt om

daar van een kopje thee te genie-

ten. 

Na de rust was het Elistha dat de

lakens uitdeelde maar echte kan-

sen leverde dit niet op dit in tegen-

stelling tot de eerste helft. VDZ

was de tweede helft met enkele

scherpe counters de gevaarlijkste

ploeg. Echter Mick Loos schoot de

bal na prima voorbereidend werk

van Victor hopeloos naast en zo

bleef het spannend, totdat Victor

zelf maar besloot op avontuur te

gaan en met een prima doelpunt

voor de bevrijdende 3-0 zorgde. 

Al met al een prima resultaat na

het puntverlies in voorgaande twee

wedstrijden. Gelukkig voor leider

Bas kan er ook gewonnen worden

als Bas erbij is. Heeft Sander van

de Drift vijf keer in VDZ 1 gespeeld

en werd er 5 keer gewonnen., dit

in tegenstelling tot Robin van de

Beek die twee keer in de basis

heeft gestaan en er 2 keer niet

werd gewonnen. Waar vorig jaar

het scoren een groot probleem was

heeft VDZ dit jaar het net al 17

keer laten bollen.

Albert van Daalen

VDZ 1 VERSLAAT ELISTHA

Een wedstrijdmoment uit het treffen tegen Elistha



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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Na een jaar afwezigheid is de E1
weer terug in de hoogste E-
pupillenklasse. Dat gebeurt met
het volgende team:
Keeper Joost: een redelijk uit de
kluiten gegroeide jongeman met
een FC Twente keepershirt aan.
Na het overwinnen van enkele
spanningen om in de hoofdklasse
te spelen is hij uitgegroeid tot
een betrouwbaar doelman die
steeds meer punten gaat pakken.
Richard is een echt "slot op de
deur". Hij gaat steeds beter
opgesteld staan en verdedigt met
volle inzet. "Happen" doet hij
tegenwoordig ergens anders.
Tevens kan hij af en toe mee
naar voren sluipen.
Youri kan ook heel veel en doet
ook steeds meer. Zelfs duels
gaat hij niet meer uit de weg.
Samen met Richard bewaakt hij
de achterste linie om af en toe
geniepig naar voren te komen.
Daan als nieuwkomer heeft een
mooi "linkspootje" waar hij heel
veel mee kan. Scoren onder ande-
re. Hij wil soms zoveel doen dat
hij het ook niet meer weet. 
Koen heeft ook het één en ander
overwonnen. Zelfde als Youri ging
hij liever de duels uit de weg.
Maar dat gaat nu steeds beter.
Hij houdt mooi overzicht in het
spel.
Mike, ook al zo'n linkspootje. Kan
daar verschrikkelijk mee uithalen
en als die dan op de goal
komt…….dan wordt de goal wel
eens afgekeurd! Verliezen hoort
er ook bij, en dat leren we ook in
de hoofdklasse.
Jesse kan heel hard rennen en
heeft een goed schot. Als hij de
rust bewaart in zijn spel dan
gaat het heel goed.
Noah is weer helemaal terug. Hij
werkt totdat hij erbij neervalt,

al dan niet door een overtreding
op hem. Hij stoort en scoort.
Dan de twee eerstejaars: om de
verwarring bij een ieder groot te
houden hebben ze bijna dezelfde
naam: Thom en Tom. Daarom heet
Tom maar Tommie.
Thom heeft enorm moeten wen-
nen aan van alles en nog wat. En
als eerstejaars tegen allemaal
tweedejaars is het vaak lastig.
Gelukkig kan Thom zeer goed
voetballen en is hij ook nog erg
snel en is niet bang voor al die
groten. Over een tijdje komt hij
helemaal los.
Tommie, ook al een linkspoot, kan
ook zeer veel met die "poot".
Maar ook rechts gaat steeds
beter. Hij kleunt er nu al gewel-
dig in en zorgt tevens voor
assists en scorend vermogen.

Het seizoen tot nu toe
Al met al was het wennen in de
hoofdklasse. Maar we zien de
laatste weken zeker dat we mee
kunnen met het
niveau. Velen kon-
den dat constate-
ren in de laatst
gespeelde wed-
strijd tegen
Vitesse/AGOVV
E1. Brutaal werd
zelfs een 2-0
voorsprong geno-
men. Beiden
gescoord door
Daan na voorbe-
reidend werk van
Noah en Tommie.
Youri en Richard
konden lang van alles tegen hou-
den. Ook Joost was lang onpas-
seerbaar. Mike, wat geblesseerd
nadat hij met de fiets over de
kop was gegaan, vocht voor wat
hij waard was. Thom nam het
sleurwerk voorin van Noah over.
Jesse, die ook al een wedstrijd

met de E2 had gespeeld had nog
lucht over. Koen had helaas een
blessure maar kon in het begin
heel veel doen.

En toch dreigde het mis te gaan:
het werd 2-1 en ook nog 2-2.
Joost werd in de korte hoek ver-
rast en moest ook nog gebles-
seerd, onder daverend applaus
van het vele publiek (ook van de
tegenstander!), het veld verlaten.
Mike nam de plaats onder lat in
en deed dat goed. Helaas moest
hij de 2-3 toestaan.
Met nog een paar minuten te
gaan gooiden wij "alles" naar
voren. En al snel viel de gelukkige
3-3 doordat Youri goed doorzet-
te en via de kluts de bal in de
goal zag verdwijnen.
Na een korte blessuretijd konden
we met zijn allen genieten van
een mooi resultaat. Eén punt
gepakt van de favoriet (sommige
ouders hadden hun zoon al voor-
bereid op een 10-0 nederlaag).

En zo zien we dat als we hard
blijven werken en veel leren dat
ook iets wat onmogelijk wordt
gedacht toch mogelijk kan zijn.
Tot een volgende keer.

Namens de leiding,
Peter Pröpper

HOE VERGAAT HET DE E1 IN DE HOOFDKLASSE?
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Dit seizoen bestaat het D4
uit een harmonieus geheel
van 6 ervaren tweede-

jaars D-spelers en 7 enthousi-
aste eerste-jaars. In de competi-
tie hebben ze tot nu toe 5 keer
gewonnen en 1 keer gelijk
gespeeld met imposante doelcij-
fers: officieel 43 voor en 7
tegen. 

Het D4 slaat tactisch revolutio-
naire wegen in. Wie het team
ziet spelen, ziet allereerst een
keeper. Die is makkelijk te her-
kennen, want die heeft een ander
shirt aan. Voor die keeper staan
drie verdedigers. De ware kenner
ziet dat in één oogopslag. De
rest van het team hanteert de
chaostheorie. Middenvelders en
aanvallers lopen naar hartelust
door elkaar en creëren op die
manier volop verwarring bij de
tegenstander. Welke verdediger
moet welke aanvaller dekken als
die aanvaller telkens weer een
ander is? Gezien het doelsaldo
heeft deze aanpak groot succes.
Natuurlijk, muggenzifters zullen
zeggen dat het elftal te laag is
ingedeeld. De tegenstanders
krijgen ternauwernood de bal 10
meter ver, terwijl onlangs nog
Hugo uit een vrije trap het
speeltuig van 40 meter afstand
over de keeper (ongeveer 1
meter 30 groot) in het doel
schoot. En ja zeker, de jongens
uit het D4 zijn gemiddeld ook
een halve tot een hele kop groter
dan de opponenten, maar groter

wil niet altijd zeggen beter. Dat
ze ook allemaal goed een bal kun-
nen trappen, zegt niets over de
tegenstander, maar alles over de
geweldige trainers van dit team.
11 van de 13 jongens hebben tot
nu toe gescoord. Scorend vermo-
gen bezit de ploeg in hoge mate. 
Op dit niveau althans!

Dat onze keeper Maurits soms
languit op het gras van de zon
ligt te genieten, is hem niet aan
te rekenen, maar het mooie
herfstweer van dit jaar. Toch
hebben de muggenzifters gelijk.
Het gaat te makkelijk. Fouten
worden niet afgestraft. Positie-
spel is niet nodig, want winnen
doen we toch wel. Het gebrek
aan serieuze tegenstand zorgt er

voor dat de jongens niet tot het
uiterste hoeven te gaan om te
winnen en dat betekent dat ze
dit half jaar te weinig leren.
Hopelijk kan dit na de winterstop
veranderd worden.
Aan de andere kant het betreft
jongens van 11, 12 jaar die eigen-
lijk pas beginnen met voetballen.

Ze zullen nog veel moeten leren
en grotere tegenstand zal daar
alleen maar bij helpen.
Mocht u eens bij VDZ zijn op
zaterdag kom eens kijken bij dit
wonderteam. De leiders zijn mak-
kelijk te herkennen. Het zijn die
lange en die kale. En na enige
seconden ziet u de chaostheorie
in de voetbalpraktijk.

Paul Teunissen

ROEMRUCHT VDZ D4 TIMMERT WEER AAN

DE WEG
Mogen wij u voorstellen aan VDZ D4, seizoen 2007-2008. D4 is een roemruchte naam in de
annalen van de VDZ-historie. Reeds lang vergeten topspelers hebben ooit, zij het slechts in
hun fantasie, maar dan toch, deel uitgemaakt van dit elftal. Ze allen te noemen zou deze Volhar-
der te dik maken om normaal door de brievenbus te gooien. En verder, wat maakt het uit: laat
dat wat was, zijn wat het was en richten wij het oog op de huidige lichting.

Bovenste rij: Eddy Dibbets (trainer/leider). Michiel Paulissen, Robin
Bulbul, Maurits Mulder, Stan de Wit, David Willemsen, Paul Teunissen
(multitasking). Middelste rij: Melle Dibbets, Hugo Teunissen, Tunahan

Doker, Freek Holland, Noah Vermij. Liggend: Mick Verhoeven, Mees
van der Schaaf. Stijn Uittenbogaard ontbreekt
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Hoe vind je dat het tot nu toe
gaat Roberto?
Ik ben heel tevreden. Wij staan nu

2e achter de koploper Presikhaaf.

Van de koploper hebben wij jam-

mer genoeg net met één tegen nul

wat ongelukkig verloren. Dat was

niet nodig geweest, wij hadden te

veel ontzag voor de tegenstander.

Over het vertoonde spel tot nu toe

ben ik ook tevreden. Het kan

natuurlijk altijd beter. Wij spelen

attractief aanvallend voetbal én

ook met veel spelplezier. Het is

jammer dat wij zo veel geblesseer-

den hebben. Mark Tom Labee, Jür-

gen Stolk, Zafer Akar, Mick Loos -

is net weer terug - Murat Duman

en Jeroen v.d. Berg zijn gebles-

seerd en dat zijn zéker niet de

minsten. Ik moet de jongens dan

ook een groot compliment maken,

dat zij onder deze moeilijke

omstandigheden als team zo goed

scoren. De geblesseerden komen

naar alle wedstrijden en ook naar

de trainingen. Die beleving ver-

taald zich in dit resultaat. Als

iedereen weer fit is kan het alleen

nog maar beter gaan.

Wat vind jij van de discussie in
de kranten over het Neder-
landse elftal van Marco van
Basten? Moeten zijn nou 
4 - 3 - 3 blijven spelen? Of
toch 4 - 4 - 2? En moet Foppe
de Haan erbij of ernaast? 
Wat vind jij Roberto?
In het buitenland vindt men deze

discussie heel raar. In Duitsland,

waar ik vele jaren in de Bundesliga

gespeeld heb, is men altijd lyrisch

over het Nederlandse elftal. Wij

willen altijd op een mooie manier

winnen. Het resultaat alleen is in

Nederland niet genoeg. Soms

wordt het wel wat overdreven.

Soms zelfs zo erg dat het ten koste

van een  mogelijke overwinning

gaat. Wat dat betreft doet Marco

van Basten het gewoon goed. Zijn

jarenlange ervaring in de Italiaanse

competitie is hier zeker debet aan.

Alleen in Nederland is men zo

superkritisch. Als Nederland zich

via Luxemburg kwalificeert is ieder-

een weer in een hosanna stem-

ming en staat Nederland gewoon

weer op een groot eindtoernooi.

Kijk maar eens om je heen hoeveel

moeite de grote landen hebben om

zich te kwalificeren. Engeland krijgt

het nog heel moeilijk om zich

voor het EK te plaatsen, en

je moet er niet vreemd van

op kijken als zij het niet

redden. Hoe je het ook

wendt of keert, Nederland

is en blijft gewoon een

van de kleinere voetbal-

landen vergeleken met de

grote jongens zoals

Italië, Spanje,

Engeland, Frank-

rijk en Duits-

land. 

Hoe Foppe

de Haan

het zou

doen weet

ik niet. Het

is met

Jong Oran-

je heel

anders dan

met het echte Oranje. Als je ook

internationaal kijkt zie je toch maar

weinig spelers van de jeugd selec-

ties doorbreken naar de internatio-

nale A-teams. Ik vind dat Foppe de

Haan het heel goed gedaan heeft.

Hij heeft zeker de afgelopen tijd

met de jeugd veel erbij geleerd. Ik

vind hem een goede trainer, die

attractief wil spelen en ook goede

resultaten haalt. Maar het grote

werk is toch echt andere koek.

Wat vind jij van de discussie
over 4-3-3 of 4-4-2?
De speelvisie deel ik wel met

Foppe de Haan. Ook ik speel het

liefste in een 4-4-2 systeem, omdat

dit in mijn ogen de meeste moge-

lijkheden biedt. Voor

4-3-3 ben je erg

afhankelijk

van goede

buitenspe-

lers en als

je die niet

hebt of ze

zijn niet in

vorm, dan

is het

Afgelopen vrijdag 19 oktober vond er na 7 gespeelde wedstrijden een kleine terugblik plaats  met
de trainer van het eerste elftal Roberto Straal, onder het genot van een kopje koffie. ....

DE VISIE VAN DE TRAINER
EEN GESPREK MET DE TRAINER ROBERTO STRAAL



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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erg kwetsbaar. In de Bundesliga

hebben wij ook altijd 4-4-2

gespeeld, ik ben dit gewend. Met

dit systeem kun je ook heel goed

aanvallend voetbal spelen. Ik vind

het ook een beetje raar, dat Marco

van Basten zo star aan het 4-3-3

systeem vasthoudt. In 1988 bij het

EK in Duitsland, het enige eind-

tournooi waar het Nederlandse elf-

tal succesvol was, speelde Van

Basten ook, samen met Ruud Gul-

lit, in een tweespitsensysteem. 

Net zo als met het grote Milan,

waarmee Marco drie keer de

Champions Leage won en ook de

Wereld Beker. 

Wat vind je van de tendens dat
er steeds jongere spelers door
grote clubs gescout worden?
De beste leeftijd om je thuisbasis

te verlaten is in mijn ogen rond je

14e jaar. Dan ben je oud genoeg

om een grote overgang te maken.

Maar aan de andere kant, als er

een grote club komt en je hebt de

kans om zoiets mee te maken en

je bent gemotiveerd dan moet je

het gewoon doen. Zulke kansen

komen niet vaak op je pad. Ik ge-

loof ook niet dat Royston Drenthe

te vroeg bij Feyenoord is weg

gegaan. Hij zal het zeker in Madrid

redden. Misschien niet gelijk in het

1e jaar, dan wellicht in het 2e jaar.

Er is natuurlijk altijd een risico dat

je het niet redt. Een paar slechte

resultaten achter elkaar en de trai-

ner staat op straat en de volgende

trainer ziet het niet in de betref-

fende speler zitten. Zo’n jongetje

van de D2 van RVW, die nu op

stage is bij een grote profclub in

Athene, doet een prachtige erva-

ring op waar hij zijn hele leven van

kan genieten en wie weet…  Het

belangrijkste is de motivatie en het

plezier wat die gastjes erin heb-

ben. Want zonder het plezier is het

snel afgelopen en wordt elke trai-

ning een grote horde. Met plezier

is er geen berg te hoog. Hoe gro-

ter de weerstand bij talentvolle

voetballers, hoe meer zij uitge-

daagd worden, hoe sneller zij leren

en hoe beter zij worden.

Heb jij wel eens tijd om naar
de jeugd van VDZ te kijken? 
Helaas niet. Ik hoorde dat de E1

afgelopen week tegen de E1 van

Vitesse 3-3 gelijk gespeeld heeft in

een échte wedstrijd met een zeer

spannend scoreverloop. Dat vind ik

mooi om te horen. Van dit soort

wedstrijden genieten de spelertjes

het meest.

Is er nog iets dat je wilt zeg-
gen of kwijt wilt?   
Nee eigenlijk niet. Met het eerste

zijn wij op de goede weg. De

belangstelling wordt volgens mij

langs de lijn ook steeds groter.

Hoewel, eigenlijk let ik daar nooit

op…, ik kijk dan toch te veel naar

de wedstrijd.

Frank Ritmeester

STAD

VS

DORP

De F6, allemaal mennekes en een meisje die voor het eerst een
voetbalveld betreden, zit in een competitie met clubs uit Dieren,
Laag Soeren,  Ellecom en een club waarvan de naam me even ont-
schoten is, een eind de Achterhoek in. Waarom? Als je ze op een
veld van Arnhemse Boys laat spelen is dat al 'uit'. Het circuit van
SML, Eendracht, ESA, ESCA etc. is toch fantastisch. Daar zitten
mooie derby's tussen. Tegen kinderen waar ze bij in de klas zitten
bijvoorbeeld.
Voor de kinderen dus leuker, voor de ouders een stuk handiger (om
kwart voor negen uit tegen Laag Soeren betekend om kwart voor
acht bij VDZ!) en, zonder daar nou al te moralistisch over te doen,
handiger voor het milieu (vijf auto's naar Dieren i.p.v. een clubje
fietsers naar Presikhaaf).
Ik begon erover tegen de teamleider. Niet om te zeiken, want ik
snap ook wel dat hij daar niets mee van doen heeft, maar als je
met 7-0 achter staat praat je over van alles. Hij vertelde dat het
beleid van de KNVB is, om stad en dorp meer te mengen. De ver-
schillende culturen zeg maar. 
Is dat zo!? Dat vind ik nou een boeiend verhaal. Wie kan me daar
meer over vertellen!? (JO)
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Het 6e elftal
In die tijd is Peter op  zijn zesen-

twintigste bij VDZ komen voetbal-

len. De eerste officiële wedstrijd in

het derde team met rasvoetballers

als Toon Gudde, Fred Daniels en

Cor Evers. Dit niveau was iets te

hoog voor hem en tot op heden

speelt Peter in het zesde team

waarvan hij ook al zeker 15 jaar

leider is. Een mooie periode was

het trainen onder leiding van Chris

Geutjes (jaja, de vader van……) op

de vrijdagavond waarna er doorge-

zakt werd in de kantine en dan

s'nachts naar huis met pijn in de

buik van het lachen om de fratsen

van Theo de Meijer. Nog even de

baropbrengst droppen bij Pim Wal-

ter (jaja de vader van…..) die vaak

nog wakker was, en die trakteerde

dan op nog een drankje en saté

met een lekkere saus. De saté, zo

bleek veel en veel later, zijn al die

tijd hondenbrokken geweest. Iets

wat nooit is opgevallen. Op de reü-

nie van vorig jaar kwamen al die

verhalen weer boven. 

Momenteel, zoals al eerder ver-

meld, is Peter speler en leider van

het zesde elftal al voelt hij zich ook

vaak lijder door het vele en makke-

lijk afzeggen voor een wedstrijd.

Het zesde elftal speelt in de zesde

klasse van de KNVB. Het is een

team waarvan de kern bestaat uit

oer-VDZers aangevuld met Friezen,

Tukkers en Superboeren, die na

hun studie in Arnhem zijn blijven

wonen. Het zesde is dan zo'n

warme plek alwaar zij zich qua

sfeer en mentaliteit direct thuis

voelen. Het hoge IQ gehalte van

dit elftal (80% HBO of hoger) zie

je helaas niet terug op het veld.

Voetbalintelligentie is blijkbaar van

ander en nog hoger niveau. De

jongste speler is 27 jaar oud en de

oudste 67 jaar jong. De verschil-

lende generaties gaan heel goed

samen en alhoewel de spor-

tieve prestaties nog niet

geweldig zijn, tijdens de

derde helft wordt er

altijd gewonnen. 

Dat er dit seizoen nog geen

punt is behaald is mede veroor-

zaakt door een aantal langdurig

geblesseerde spelers. Voordat we

de spelers stuk voor stuk

even nader belichten

geeft Peter zijn verdere

hobby's prijs: hij is lid

van de reüniecommissie

van VDZ,  hij tennist

graag in Gendt en stapt zo

nu en dan op de racefiets. Zijn

motto is: "mensen, geniet van het

leven en zeur niet teveel. Laat

iedereen in zijn of haar waarde."

De teamgenoten
Nu dan de spelers nader bekeken.
We geven ze stuk voor
stuk een omschrijving.

Rudi Borkus
Allereerst is er
Rudi, manusje van
alles maar vooral
stofzuiger. Momen-
teel geblesseerd nadat
hij zichzelf met een quad
heeft overgereden en daarbij zijn
enkel brak. Zijn credo luidt: "hard,
hoog en onbenullig!"

Ad van den Bos
Ad is al sinds mensenheugenis

doelwachter van dit team.
Hij is tevens de nestor. Ad
is dertig jaar penning-
meester geweest bij VDZ
en heeft zijn functie

neergelegd om zich te
richten op zijn voetbal-

carriëre. Momenteel is Ad 
echter ook uitgeschakeld door een
voetblessure vandaar ook de vele

tegendoelpunten.

Alex Brinkhoff
Alex is de dirigent van
het middenveld, de man
met een prachtige pass
en een verwoestend

schot.

Arjen Brugman
Arjen is de jongste
van het team en
mede daardoor ook
een kilometervreter.

“Wat is nou het gezelligste elftal van VDZ?", hoor je vaak in ons club-
huis. Dikwijls wordt dan het zesde elftal genoemd. Reden voor ons om
nader kennis te maken met dit team en zijn bevlogen leider. We spre-
ken af met Peter Verhoeff op dinsdagavond voor de training.
Peter, 63 jaar jong, vijfendertig jaar getrouwd met Christina, vader van een zoon

en een dochter en woonachtig in Huissen. In zijn werkzame leven was Peter,

inmiddels alweer 9 jaar met de VUT vanwege een reorganisatie, manager bij de

S.V.B. Ook staat hij zo nu en dan op de markten van Arnhem en Oosterbeek als

invalkoopman met groente en fruit.  De S.V.B. had in de jaren 80 een hoog VDZ-

gehalte. Zo werkten de VDZ-ers André Brinkhoff, Ally en Cor Evers, Nico Perquin,

Wim Eijkelboom, Jan Sikkes en Chris Schreeven bij deze werkgever.

HET ZESDE ONDER DE LOEP
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Hij zet aanvallen op, ontregelt die
van de tegenstander, maakt schit-
terende solo's maar loopt zichzelf -
en soms de bal - wel eens voorbij.
Arjen is de man die de mooiste
goals maakt maar ook de meest
riante kansen kan laten lig-
gen.

Kishan Budhu Lall
Kishan is een speci-
alist in onvoorspel-
baarheid. Hij wordt
ook de sfinx ge-
noemd. Zonder dat je
het in de gaten hebt verschijnt hij
zomaar ineens aan de andere kant
van het veld en verricht daar de
meest bijzondere acties. Regelma-
tig positief, maar soms krijgen zijn
teamgenoten de tranen in de ogen.

Tjerk Elzinga
Tjerk is de stop-
per spil van het
team. Hij tracht
de verdediging

goed te orga-
niseren zodat

Ad weinig werk
krijgt. Als aanvoerder probeert
hij ook de rest van het team te
coachen wat overigens niet
altijd evengoed lukt. Hijzelf vindt
dat hij (bijna) altijd foutloos speelt.
Een aantal teamgenoten - altijd de
zelfde 14 - zijn het niet met hem
eens.

Jurjen de Graas
Jurjen is het intellectuele zwaarge-
wicht in de
achterhoede.
Als afgestu-
deerd jurist
drukt hij op
zijn eigen
wijze een
stempel op het
team. Zijn opmer-
kingen en statements getuigen niet
altijd van een genuanceerdheid die
je van een academicus zou mogen
verwachten. Jurjen heeft ook aan-
vallende aspiraties maar tot op
heden houdt de coach hem in de
achterhoede.

Christian
Hospers
Christian is
een voet-
baller die
men gerust
robuust kan

noemen. Stevig,
je komt hem als tegenstander
drie keer tegen in een duel,
heeft een flink schot en ook
nog inzicht in het
spelletje.

Marcel Kamstra
Marcel is een man
van momenten.
Onbegrijpelijke
momenten, vinden
zijn medespelers. Hij
denkt daar zelf heel anders over,
briljante momenten noemt hij dat.
Al zeker 10 jaar probeert Marcel
zijn teamgenoten te overtuigen van
zijn genialiteit maar echt lukken wil
het niet.

Frank Lassche
Frank, ook wel
liefkozend
Frankieboy
genoemd, is de

vaste links back
van het team.

Hij is een solide verdedi-
ger die nooit verzaakt. Hij kiest
altijd goed positie zodat hij zijn
zwakke punt, zijn snelheid, handig
kan camoufleren. Regelmatig doel-
treffend met het hoofd.

Michel Loeve
Michel is een
nieuwkomer
in het team.
Met zijn 38
jaar past hij
goed in het
team en heeft
al snel een plaats
op het middenveld veroverd. 

Eric Michels
Eric was ooit een
strategische
aankoop. Altijd
aanwezig en
nooit verzakend

kun je hem niet erger treffen dan
hem reserve te zetten. Eric kan
zowel goed verdedigen
als doelverdedigen.

Serge Pothof
Serge is de techni-
cus van het elftal.
Aan zijn inzicht,
techniek en spelinzet
hoeft niet te worden
getwijfeld. Robuustheid is niet zijn

beste eigenschap maar zijn snel-
heid op de eerste meters is
legendarisch.

Richard de Rui-
ter

Richard is het ren-
paard van het team.
Jong, snel en onge-
lofelijk enthousiast.
Het maakt niet uit
waar hij staat rennen is
zijn hoofddoel in het veld. Dat hij
ook nog een beetje kan voetballen

is mooi meegenomen.

Rogier Walter
Rogier is de Hein-
tje Davids van
het zesde. Valt

regelmatig uit
maar komt altijd

terug, de man van de
voortdurende come-back. Lopen
doet hij met het vorderen van de
jaren wel wat minder en ook wat
minder snel. Hij moet het nu heb-
ben van een mooie kaats of een
verrassende ingeving. "Ik ben een
man van momenten" zegt hij zelf,
zijn teamgenoten wachten vol
spanning af wanneer er zo'n
moment komt.

Peter Verhoeff
En tenslotte
speelt Peter Ver-
hoeff zo nu en
dan wat minuten
mee. Altijd laat hij
minimaal eenmaal zijn
onnavolgbare schaarbeweging zien.
Hopelijk kunnen we dit seizoen ook
daar weer van genieten.

Jessica van den Adel
Jan Tenback
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Anne Pepplinkhuizen is 18 jaar en woont in Wageningen, ze loopt stage bij de F-jes en de E3 van VDZ. Zelf

voetbal ze bij Dames 1 van WAVV Wageningen. Ze doet de richting Fitness & Health. Bas van den Elzen is 17

jaar, komt uit Vinkel (NB) en heeft als opleidingsrichting (keuzevak): LOBOS. Z'n hobby is voetballen en hij heeft

de F1 en E6 onder zijn hoede. Chris Ploegmakers komt uit Nuland (NB). Hij is 18 jaar oud en zijn opleiding-

richting (keuzevak) zijn TC3, SAS en sportmassage, stream: sportbewegingsmanager. Zijn grootste hobby is

voetballen, verder doet hij aan mountainbiken uitgaan en rondhangen met vriend(inn)en. Hij loopt stage bij de

F5 en E4. Dennis Starink is 18 jaar en komt uit Velp. Hij heeft als opleidingsrichting (keuzevak) lifetime bui-

tensport. Zijn hobby's zijn voetballen en uitgaan. Hij loopt stage bij de F5, E5 en D. Djuri Bijleveld komt uit

Bennekom, is 18 jaar oud en zijn opleidingsrichting (keuzevak) is CIOS Arnhem, niveau 3, 2de jaar. Zijn hobby-

's zijn mma (free fight), kickboksen. Kortom vechtsporten. Uit Veenendaal komt Jasper van Burken, 18 jaar

oud. Hij heeft als opleidingsrichting (keuzevak) lifetime, sport en spel, sas, en als stream buitensportcoördina-

tor. Zijn hobby's zijn sporten, uitgaan en met vrienden omgaan. De F7 en E4 vallen onder zijn stageopdracht.

Joep van Geelkerken is 17 jaar, komt uit Uden en heeft als opleidingsrichting (keuzevak) TC3, sportmassage

en sport, aangepast sporten. Zijn hobby's zijn voetballen en Playstationen. Joep loopt stage bij de E6 en F9. Uit

Druten komt Manuela van der Nat, 17 jaar oud en heeft als opleidingsrichting (keuzevak) CIOS niveau 4 en

Fitness & Health coördinator. Hobby's zijn tennissen, spinning, uitgaan en shoppen. Ze loopt stage bij F4 en E7.

Rik van Hardeveld is 17 jaar, komt uit Arnhem en heeft als opleidingsrichting (keuzevak) Trainer/Coach 3. Zijn

hobby is voetbal. Sanne Stuurman komt uit Deventer en is 17 jaar. Ze volgt als opleidingsrichting (keuzevak)

management sport, recreatie en toerisme, seniorensport, aerobics en lifetime. Haar hobby's zijn turnen, winke-

len en leuke dingen doen met vrienden. Ze loopt stage bij de F1 en de E1. Stefan van der Laan komt uit Cuijk

en is 18 jaar oud. Hij heeft als opleidingsrichting (keuzevak) LOBOS. Zijn hobby's zijn voetbal, golf en hier en

daar achter de pc. De teams waarbij hij stage loopt zijn JVC Cuijk E selectie, VDZ E8/9 en de E5 Uit Bemmel

komt Vivian Kesseleer, zij is 17 jaar oud en heeft al opleidingsrichting (keuzevak) CIOS - stream LOBOS ( les-

geven op basisscholen, kinderdagverblijven en reactieclubs). Hobby's zijn tennis, haar vriendje en met vriendin-

nen leuke dingen doen. Ze loopt stage bij haar tennisvereniging en heeft bij VDZ de  F6 & E2 onder haar hoede.

DDDDEE CCCCIIIIOOOOSSSS  SSTTAAGGIIAARREESS 2222000000007777////2222000000008888

AAAAnnnnnnnneeee BBBBaaaa ssss CCCChhhhrrrr iiii ssss                 DDDDeeeennnnnnnn iiii ssss             DDDDjjjj uuuu rrrr iiii               JJJJaaaassss ppppeeeerrrr

JJJJooooeeeepppp MMMMaaaannnnuuuueeee llll aaaa RRRR iiii kkkk               SSSSaaaannnnnnnneeee               SSSStttteeeeffffaaaannnn               VVVV iiii vvvv iiii aaaannnn
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HUBO, HANDIG ZO’N BUURMAN

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

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

026-3647246

A A N D E B E E K
Grafische Handelsonderneming

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

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

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

Beekstraat 67
6811 DW Arnhem
tel. 026-4427463
e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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Zoals waarschijnlijk velen van jul-
lie al hebben gehoord of gezien: er
is een extra dames team dit sei-
zoen bijgekomen! Vanaf nu is er
dus een dames 4. Bijna allemaal
nieuw bij VDZ en daarom toch
even een klein voorstelrondje als
dames 4.

Het merendeel van
dames 4 komt uit
het voormalig

Ostrabeke dames 1. Van een
eerste elftal naar een
vierde elftal lijkt geen
logische stap. Maar de
reden hiervan is dat er
maar één damesteam bij
Ostrabeke was.
Elke zaterdag weer was
het een groot probleem
om (net) een elftal op
het veld te krijgen.
"Lenen" bij een ander
damesteam of meis-
jesteam was er dus

4niet bij. Al met al dus niet bevor-
derlijk voor het voetballend ver-
mogen. Daarnaast werd er vanuit
de club weinig moeite gedaan om
meerdere dames/meisjes aan te
trekken, dus op een gegeven
moment houden de inspanningen

van de trainer en het
damesteam vanzelf op.
Kort gezegd was dit dus

de reden waarvoor
onze trainer en wij
uiteindelijk geko-
zen hebben om
naar een andere
club te gaan.
Onze trainer was

bekend met VDZ vanuit
zijn voetbalverleden en

hij wist ons te vertellen

dat er zowaar drie damesteams
waren!!! Onvoorstelbaar voor ons,
maar de stap naar VDZ was zo
erg snel gemaakt.

Samen met een aantal speelsters
van VDZ die liever met de zater-
dagcompetitie meedraaien vor-
men we het 4e elftal van de
dames en zijn we al een aantal
wedstrijden verder. Al met al
een gezellige groep dames zo bij-
een. Het leuke is ook dat er al
meerdere dames/meisjes uit
andere teams een kijkje zijn
komen nemen bij ons op de zater-
dag. 
Dus: volg ook ons team via de
website van VDZ/KNVB of kom
een keer langs de lijn staan. Hoe
meer supporters, hoe te beter!

Namens trainer en speelsters van
dames 4. 

Marjolein Tijman

NIEUW TEAM BIJ DE VDZ DAMESAFDELING

EE XX --

GENEPT?
De voetballende jochies die ik ken hadden het afge-
lopen maand allemaal over het Ronaldinho-filmpje op
YouTube. Dat hij die gouden schoenen aantrekt, de
bal hooghoudend naar de rand van het strafschop-
gebied loopt en de bal vervolgens loepzuiver tegen
de lat schiet, op z'n borst opvangt om 'm vervol-
gens weer tegen de lat te schieten. Een keer of 5
achter elkaar. Onwaarschijnlijk. Ronaldinho was de
held bij ons thuis.

Ik vertelde het tegen een vriend, die in de reclame-
wereld zit. 'Dat is een filmpje van Nike', vertelde
hij. 'Dat is niet echt. Gephotoshopt, zeg maar.'
'Maar, je ziet nergens staan dat het van Nike is',
bracht ik er tegenin. Hij legde me uit dat dat de
nieuwe manier van reclamemaken is. De schoenen
zijn van Nike, de bal is van Nike,  Ronaldinho is
eigenlijk van Nike. Dat blijkt genoeg te zijn. Is dat
echt zo? Bah! Moet je dat nou tegen die jochies
vertellen?
Ach, zo zie je maar, je kunt beter naar een wed-
strijd van het eerste van VDZ met ze gaan, dat is
veel leuker én echt!
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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
(06-21804663)  of stuur een e-mail naar
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl.

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

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

Aanvang: Vanaf 21.00 is iedereen welkom
  

    Muzikale omlijsting: discotheek zorgt voor achtergrond muziek met een mooie 
   mengelmoes van golden oldies, Nederlandse toppers en nieuwe sterren!   
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ZES VRAGEN AAN TOM WITJES
Wie is Tom Witjes?
Ik ben 29 jaar jong en woon

samen met Majke op de Hommel-

seweg in Arnhem. Doordeweeks

ben ik onderwijzer in Tolkamer bij

basisschool de Overlaat. Op zater-

dag sta ik op de markt van Arnhem

waar ik al zo'n jaar of tien nootjes

en zuidvruchten verkoop. 

Bij welke clubs heb je eerder
gespeeld?
Ik ben begonnen op 8-jarige leeftijd

in de jeugd van SC Westervoort,

het dorp waar we toen woonden

en na een verhuizing naar Arnhem

ben ik samen met mijn tweeling-

broer Freek Salemink bij SML gaan

voetballen. Inmiddels speel ik

alweer zeven seizoenen bij VDZ.

Wie is je favoriete trainer?
Bij de B1 van SML was Eric Fran-

sen samen met Harry Kramer ver-

antwoordelijk voor de begelei-

ding en daar bleek voor het

eerst dat we (mijn broer

ook) talent hadden en

dat we het eerste elf-

tal konden halen.

Aan Maarten Arts

bewaar ik ook

goede herinnerin-

gen, al trainde hij

de keepers maar

een half uur in de

week. Bij VDZ heb ik

fijn onder Rick Gerritsen

gespeeld, de man die mij

door zijn enthousiasme naar

VDZ heeft gehaald. Nu gaat het

ook heel goed met ons trainers-

duo Roberto Straal en Thijs Koe-

voet. 

Hoe heb je de afgelopen jaren
bij VDZ beleefd?
Het eerste jaar was super met de

promotie naar de tweede klasse

van de KNVB, na een beslissings-

wedstrijd op het veld van DCS

tegen de club (Rijnland) uit het

dorp waar ik toen stage liep. Ik

stopte in de beslissende straf-

schoppenserie een strafschop

waarna de promotie een feit was.

Er volgden twee leuke jaren in de

middenmoot van de tweede klasse

en in het derde jaar ging het mis.

Er kwam een nieuwe ambitieuze

trainer die in de winterstop alweer

was vertrok-

ken.

De negatieve spiraal waarin het

eerste was gekomen, kon ook door

het trainerduo Eric Arentsen en

Armand Rood niet worden doorbro-

ken. Het jaar daarop was het al

niet beter. Marc Geutjes kwam als

trainer, en ook hij kon niet de

juiste snaar raken. De sfeer was

door de resultaten ook niet bijster

goed. Nu onder Roberto Straal en

Thijs Koevoet is het plezier weer

terug, wat direct ook zichtbaar is

op het veld, mede ook door de dui-

delijke aanpak en speelwijze.

Verwachtingen voor dit seizoen?
We moeten zo lang mogelijk mee-

doen om de titel en zorgen dat we

SC Presikhaaf op de hielen blijven

zitten en een periode titel is toch

wel het minimale.

Wat vindt je van VDZ?
VDZ is een superleuke vereni-

ging en het leukste is gelijk ook

het minst leuke, de gemoedelijk-

heid waarmee een ieder aan

de bar staat is geweldig,

alleen is die gemoedelijk-

heid vaak ook zicht-

baar op het veld. En

daar zouden we

wel wat meer

onze tanden

kunnen laten

zien. Bij VDZ

staat het eerste

elftal gelukkig niet

op een voetstuk. Ver-

der vindt ik het erg

leuk om de jeugdkeepers

van VDZ te trainen. Het zijn

er om precies te zijn achttien,

en er zitten zeker talenten tus-

sen.

Jan Tenback

Jessica van den Adel

DE KEEPER VAN HET EERSTE



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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Ik ben Frans

Looijen, bij de

meesten welbe-

kend en mis-

schien berucht

binnen VDZ. 

Mijn voetballoop-

baan is begonnen

bij het toenmalige Hertog Hendrik,

waar ik na mijn eigen wedstrijdjes

nog wel even naar de dames ging

kijken. Tja, wat doe je als je 18

bent? 

Op een camping in Afferderen in

Noord Limburg leerde ik mijn

vrouw kennen die voetbalde bij

Eendracht. Op een feestavond heb-

ben zij mij overgehaald om daar te

gaan voetballen en ja, uiteraard

ging ik veel kijken bij de dames.

Eerst heb ik de dames geholpen

als chauffeur/vlaggenist en na een

jaartje of twee was de aanwas van

de dames zo groot dat men besloot

om een tweede damesteam op te

richten. Ik werd trainer van dat elf-

tal. Bij Eendracht heb ik 25 seizoe-

nen gewerkt als trainer van het

tweede elftal en bijna  alles mee-

gemaakt op damesvoetbal. O.a.

vier keer  finale zaalkampioenschap

van Nederland waarvan twee keer

Nederlands kampioen met het eer-

ste damesteam Landelijke Hoofd-

klasse. Ook op het veld met het

tweede team als eerste trainer

kampioen geworden.

Binnen de damescommissie had ik

diverse taken verricht om het

damesvoetbal een volwaardig aan-

zicht te geven. Dit alles heeft gere-

sulteerd in het krijgen van de

onderscheiding als Eendrachtridder.

Na kleine onenigheid binnen de

damescommissie heb ik de over-

stap gemaakt naar VDZ. 

Het eerste seizoen werden wij met

het toenmalige eerste damesteam

ongeslagen kampioen. Helaas

degradeerden we het seizoen erop

weer. Maar het derde seizoen wer-

den we na een zinderend competi-

tieslot weer kampioen. Na een tijd-

je op de achtergrond te hebben

gewerkt heb ik vijf jaar geleden

weer mijn voetbalschoenen uit het

vet gehaald en ben weer gaan trai-

nen. Eerst een elftal dat bestond

uit gedeeltelijke meisjes B speel-

sters en wat oudere dames waar-

mee een keurige derde plaats in de

D
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E

Sinds VDZ is overgegaan naar een nieuwe bestuursstructuur waarbij een compact bestuur verantwoordelijk is
voor vereniging die in clusters is opgedeeld zijn de mensen op de ´werkvloer` minder zichtbaar geworden. De
diverse commissies die zorgen voor het reilen en zeilen binnen die clusters zijn gegroeid maar wie daar nu
allemaal in zitten en waarvoor deze commissies verantwoordelijk zijn is vaak niet zo helder.
Om daarin een beetje helderheid te brengen gaat de redactie van uw lijfblad de diverse commissies voor het
voetlicht bregen. Wat doet de commissie, wie zitten daarin, hoe geeft de groep uitvoering aan zijn taak zijn van
die prangende vragen waar we graag antwoord zouden willen hebben. Elders in deze Volharder geeft de Jeugd-
commissie zelf al antwoord op deze vragen. Op deze plek laten we nu de damescommissie aan het woord.
Voor meer informatie over het bestuur en de commissies zie www.vdz-arnhem.nl 
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competitie werd behaald.

Op dit moment train en begeleid ik

samen met Jeroen Westen het

"nieuwe" dames 2 elftal (belofte

team). Dat bestaat uit een team

gemixt met aanstormende talenten

en geroutineerde speelsters in de

hoop met deze meiden, sorry

dames, een zeer mooi resultaat te

behalen. Verder vervul ik als tech-

nisch coördinator binnen de

damescommissie diverse taken.

Mijn naam is

Harry Len-

sen, Ben 53 jaar

en via mijn doch-

ter Ellis ben ik

terecht gekomen

bij VDZ. Vorig

seizoen speelde

zij in DA 1 en dit seizoen in DA 2. 

Zelf heb ik nooit gevoetbald maar

altijd gekorfbald. Ik vind het wel

leuk om naar voetbalwedstrijden te

kijken. Mijn taak binnen de dames-

commissie zijn de algemene dien-

sten, ik ben door Frans Looijen

benaderd om in de damescommis-

sie plaats te nemen.  Ik hoop via

deze commissie een bijdrage te

kunnen leveren voor het dames-

voetbal, en dat het een sportief en

goed lopend seizoen wordt.

Hallo,  mijn

naam is

Irene Gudden, al

sinds 2001 bij

VDZ. Ik ben

begonnen in een

toenmalig 7-tal

en later werden

wij MB1 Na ongeveer twee jaar

MB1 te zijn werden wij dames 3 en

dat jaar was het laatste jaar dat ik

gevoetbald heb omdat ik toen door

een overtreding letterlijk het veld

ben uitgetrapt, sindsdien mag ik

niet meer voetballen. 

Toch is het voetballen me altijd

blijven trekken en ben ik ook bij

VDZ gebleven. Niet meer voetbal-

lend maar als fotograaf. Dat is een

van de redenen waarom ik sinds

vorig jaar bij de redactie van De

Volharder zit. Daarbij begeleid ik

de pupil van de week bij de thuis

wedstrijden van heren 1, en pro-

beer ook zoveel mogelijk elftalfoto's

te maken. Verder fotografeer ik de

meeste activiteiten zoals afgelopen

keer het Henk Evers toernooi en

het familieweekend. Behalve deze

dingen ben ik vaste supporter bij

VDZ 5 lid van de damescommissie

voor algemene zaken.

Mijn naam is

Greet Tij-

man en ben

(samen met  man

André) ouder van

twee dochters. Ik

ben 51 jaar en

kan zelf volstrekt

niet voetballen. Ik hou het liever

bij wandelen en fietsen. Wel vind

ik het heel leuk om langs de lijn te

staan en meiden vanaf die positie

aan te moedigen. Soms roep ik

daarbij kennelijk wat hard en wil-

len sommigen (mijn man) dan lie-

ver niet naast me staan. Maar ik

ben altijd positief. Onze dochters

Nora en Marjolein gaat het komend

seizoen bij dames 4 spelen dus

leek het mij een goede gelegen-

heid om "iets" voor haar nieuwe

club te betekenen. Zoals je elders

in deze Volharder kunt lezen is het

team dames 4 er gekomen vanwe-

ge een overstap van Ostrabeke

naar VDZ. 

Binnen de damescommissie is

afgesproken dat ik de financiën ga

beheren, gezien het budget zal dit

niet al te ingewikkeld worden maar

we proberen natuurlijk wel leuke

activiteiten te organiseren die we

misschien "budgetneutraal" kunnen

houden. Ik hoop eraan te kunnen

bijdragen dat het komend seizoen

een gezellig, soepel verlopend en,

in sportief opzicht, productief

damesvoetbaljaar zal worden voor

VDZ.

Mijn naam is Karin Swanenburg

en ik ben de moeder van Kiki

Swanenburg die sinds dit seizoen

in het 1e damesteam speelt. 

4½ jaar geleden zijn wij van Rotter-

dam naar Arnhem verhuisd en

sindsdien speelt Kiki bij VDZ en sta

ik regelmatig aan de zijlijn. Vanaf

de start van het seizoen heb ik ook

zitting genomen in de damescom-

missie, deze com-

missie was door

omstandigheden

wat uitgedund en

heb me door Frans

over laten halen

wat voor de club

te gaan doen.

Zelf heb ik 17 jaar gevoetbald bij

een club in het westen des lands

en heb dat altijd met heel veel ple-

zier gedaan! Ik heb daar ook het

een en ander voor het damesvoet-

bal gedaan en hoop dat we dat

hier ook weer een beetje op poten

krijgen. Het enthousiasme van de

nieuwe commissie is er al en er

zijn al verschillende vergaderingen

achter de rug. Ik hoop dat we een

leuk, sportief seizoen gaan mee-

maken en dat ik wat mag betekenen

voor het damesvoetbal bij VDZ.

Martin Meurs

Voorzitter 

Damescommissie



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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Jeugdbeleidsplan
Onder het motto "De jeugd, het
gezicht van de toekomst" hebben

we vastgelegd hoe de jeugdcom-

missie verwacht in de komende

jaren om te gaan met de groei van

het aantal jeugdleden, het plezier

bij iedereen te behouden en tege-

lijkertijd het niveau van de jeugd-

opleiding naar een hoger plan te

tillen.

Voor hen die wat meer willen

weten over het jeugdbeleidsplan

verwijs ik naar de Algemene

Ledenvergadering op 8 november

waar wij dit nader zullen presente-

ren. Iedereen is daar van harte

welkom en natuurlijk ook diege-

nen, die bij de jeugd betrokken

zijn. Ook kunt u dit jeugdbeleids-

plan vinden op de website van

VDZ. Hieronder zal ik vast wat ver-

tellen over de huidige stand van

zaken en de belangrijkste ontwik-

kelingen.

We zijn het seizoen gestart met 33

jeugdelftallen: dat zijn er 5 meer

dan vorig jaar. We zijn dus weer

flink gegroeid en het eind van de

groei is nog niet in zicht. Vandaar

dat wij gekozen hebben voor een

aantal veranderingen (versterkin-

gen) in de organisatie van de

jeugdafdeling.

Technische coördinatie
Voor de technische coördinatie

hebben wij nu twee echte voetbal-

dieren beschikbaar: Peter Pröp-

per en Jan Schmitz. Zij begelei-

den de trainers van alle jeugdelf-

tallen. Dit jaar hebben we voor het

eerst gekozen niet alleen de eerste

elftallen als selectieteam aan te

wijzen, maar ook een aantal ande-

re teams, zoals de D2, E2 en E3.

Daarmee wordt onze basis ver-

breed.

We hebben een aantal ervaren

selectietrainers behouden en we

hebben een nieuwe hartstikke

goede trainer voor de C1. Ook een

aantal jonge trainers uit de eigen

vereniging zijn aan de slag gegaan.

Wij streven ernaar dat alle A- en

B-jeugd training gaat geven of op

gaat treden als scheidsrechter bij

de pupillen. Daarmee voldoen zij

aan hun verplichting voor de vrij-

willigersregeling en bouwen wij

aan het toekomstige kader voor VDZ.

Jeugd- en afdelingscoördinatoren
Voor de ondersteuning van de lei-

ders werkt Ron Hoogveld, lid van

de jeugdcommissie, als algemeen

jeugdcoördinator samen met vier

nieuwe afdelingscoördinatoren die

ieder het contact onderhouden met

de leiders van respectievelijk de

sectoren F, E, D/C en B/A. Hiermee

wordt de begeleiding en de

afstemming beter en intensiever. Ik

heb de avonden voor de seizoens-

bespreking van de F, E en C-D

bezocht en ik merkte een grote

betrokkenheid en enthousiasme bij

de leiders. Ik wens Harry Lange-
land, Henk Klein Teeselink,
Henk Niessen en Marian Snel
van harte succes met hun secto-

ren.

Het is ook prachtig om op zaterdag

alle leiders en trainers van VDZ te

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Het seizoen is nu ruim 6 weken op gang en de nieuwe organisatie van de jeugdafdeling begint nu op volle toe-
ren te draaien. In maart hebben we Peter Pröpper aangesteld als de nieuwe algemeen technisch jeugdcoördi-
nator. Aan het begin van het seizoen heb ik het stokje van Geert Rasing als voorzitter overgenomen en sinds
september hebben we ook weer een secretaris gekregen, Ineke Schoenmaker. Daarmee is de jeugdcommissie
op sterkte en kunnen we het nieuwe jeugdbeleidsplan met volle kracht gaan uitvoeren. Wij doen dat uiteraard
samen met een groot aantal andere kaderleden.
Achterin de Volharder kunt u lezen wie wie is bij de jeugdafdeling.

Vriendjesdag

VDZ blijft groeien. Dat was ook goed te zien op laatste vriendjesdag
op 10 oktober j.l. De opkomst brak weer alle records



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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zien lopen in die mooie rode trai-

ningsjacks van de VDZ-jeugd.

Daarmee krijgt de VDZ jeugd afde-

ling een duidelijk "smoel"!

De wedstrijden op zaterdag
Een aantal mensen zullen het ver-

trouwde gezicht van Cisca Veld-

kamp missen in de commissieka-

mer op zaterdag. Zij is gestopt met

de jeugdcoördinatie maar doet nog

wel de wedstrijdkleding. Vanaf

begin van dit seizoen doen we de

coördinatie met een heel team:

Ben Penninks als de wedstrijdse-

cretaris voor de jeugd en Karin
Kalthoff, Lian Oomen en recen-

telijk aangevuld met het duo

Anneke v.d. Ven en Barbara
Deuss. Zij treden op als gast-

vrouw, regelen het invullen van de

wedstrijdformulieren, doen het

sleutelbeheer, zorgen voor de

reserveshirts etc.  Bovendien is

altijd een van de leden van de

jeugdcommissie aanwezig om een

oogje in het zeil te houden op en

rond de velden. 

Voor alle coaches en trainers staat

op zaterdag de koffie met een

koekje klaar in de commissiekamer.

Financiën

Omdat de jeugdafdeling zo hard

groeit, is het noodzakelijk de

begroting voor de jeugd goed te

beheren. We willen graag zichtbaar

maken wat we voor de jeugd aan

gelden binnenkrijgen en uitgeven.

Marcel Kamstra heeft de begro-

ting voor seizoen 2007/2008 vol-

gens de regelen der kunst opge-

steld. De jeugdbegroting is nu

integraal, maar apart zichtbaar,

opgenomen in de begroting van de

penningmeester van het hoofdbe-

stuur. We weten nu precies waar

we aan toe zijn. Als de jeugdleden

erin slagen veel loten te verkopen

in de Grote Club actie of we weten

veel leden te werven voor de Club

van 100 komt dat rechtstreeks ten

goede aan de jeugd. De leden en

potentiële leden van de Club van
100 kunnen zich vast voorberei-

den: binnenkort benaderen wij hen

voor een bijdrage.

Met bovenstaande versterkingen en

met behulp van alle vrijwilligers

verwacht ik dan ook een prima

voortzetting van het seizoen.

Noud Hooyman

Voorzitter Jeugdcommissie

JP TAMMINGA WINTERCUP 
GAAT DIT JAAR NIET DOOR

Helaas zijn we genoodzaakt

om de Wintercup die de

laatste twee jaar geduren-

de de winterstop werd gehouden,

dit jaar over te slaan. Dat is jam-

mer want daarmee wordt een

beginnende traditie onderbroken.

Met name het feit dat het hoofd-

veld later dan verwacht voluit

bespeelbaar zal zijn en in de

winterstop niet zwaar belast mag

worden heeft tot dit besluit

geleid. Daarnaast speelt een rol

dat onze hoofdsponsor zich dit

seizoen meer op algemene spon-

soring wil richten en minder op de

Wintercup.

In overleg met de leiding van het

eerste elftal zal nog wel bezien

worden of er nog een aantrekke-

lijke wedstrijd tegen een van de

belofte teams van Vitesse, AGOVV

of NEC georganiseerd kan wor-

den. Daar zullen we U van op de

hoogte houden.

Leo van der Meer
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Indora Managementadvies
Adviesbureau voor marketing, CRM en 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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Sluiting clubhuis/kantine op
5 december
Clubhuis en kantine sluiten op

woensdag 5 december om 17.00

i.v.m. Sinterklaas. Na 17.00 kan er

niet getraind worden.

Sluiting clubhuis/kantine
rondom feestdagen
Vanaf zondag 23 december t/m

zondag 6 januari 2008 is het club-

huis en de kantine gesloten. Met

uitzondering van dinsdag 1 januari

2008 wanneer de traditionele

nieuwjaarswedstrijd en nieuwjaars-

receptie plaatsvinden. Als op 23

december inhaalduels of bekerdu-

els door de KNVB worden ingelast,

zijn clubhuis en kantine gewoon

geopend. In deze periode kan er

door de hele vereniging niet bij

VDZ getraind of gevoetbald wor-

den. Maandag 7 januari 2008 start

de tweede seizoenshelft en begin-

nen de trainingen en oefenwed-

strijden weer.

Trainen en spelen bij afge-
lastingen
Bij algemene of gedeeltelijke afge-

lastingen wordt er in principe niet

getraind of gevoetbald. Dit geldt

voor de hele vereniging. Als trai-

ners of leiders toch trainingen of

oefenwedstrijden willen inlassen,

dan kan dat alleen na overleg met

en toestemming van de (jeugd)

wedstrijdsecretaris. Dit omdat de

trainingsaccommodatie (kunstgras-

veld, kleedkamers) beperkt is en

rekening gehouden wordt met 

openingstijden van clubhuis en

kantine.

Ingebruikname hoofdveld
Het hoofdveld kan op zijn vroegst

na de winterstop in gebruik geno-

men worden. De grasmat heeft

meer tijd nodig dan verwacht om

goed te hechten op de ondergrond.

De ingebruikname van het hoofd-

veld zal naar verwachting in het

voorjaar tijdens een

wedstrijd van het eer-

ste herenelftal plaats-

vinden. Mogelijk dat wij

zelfs rekening moeten

houden dat pas met

ingang van seizoen 2008/2009 de

eerste wedstrijd op het nieuwe

veld gespeeld kan worden.  

Herindeling fietsenstalling en
parkeerplaats
Door de sterke groei van de vereni-

ging, vooral bij de jeugd, neemt

het aantal fietsen sterk toe. De

huidige "fietsenstalling" is daar niet

op berekend en levert regelmatig

overlast op. De ruimte voor het

stallen van fietsen wordt uitgebreid

en dat zal helaas ten koste gaan

van een paar parkeerplaatsen.

Omdat het aantal parkeerplaatsen

al beperkt is, adviseren wij leden

om zoveel mogelijk met de fiets te

komen. Ook kan het nodig zijn om

de auto in de omliggende straten

te parkeren. Wij rekenen op

begrip en medewerking van

iedereen. 

Glaswerk en alcohol langs
het veld
Het meenemen van glaswerk

en het nuttigen van alcohol

langs het speelveld is verbo-

den. De KNVB heeft aangege-

ven dat men daar strenger op

gaat controleren. Bij VDZ

geldt deze regel al jaren,

maar op aandringen van de

KNVB willen wij u daar toch

nog eens op wijzen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Rookverbod per 1 juni 2008 in
sportkantines  
Minister Klink heeft besloten per 1

juli 2008 de hele sportsector tege-

lijk met de horeca rookvrij te

maken. Roken in sportkantines zal

vanaf die datum dan ook niet meer

zijn toegestaan, met uitzondering

van het roken in aparte afsluitbare

rookruimten, waaraan verschillende

eisen worden gesteld. VDZ zal haar

rookbeleid hierop aanpassen.

Wegens ruimtegebrek zal VDZ

binnen geen aparte rookruimte

maken. Buiten roken kan altijd. 

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur

Het rookverbod in de kantine geldt
vanaf 1 juni 2008
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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

Autobedrijf Bochane

Arnhem (026) 320 11 70

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

Bugter & De Vries

Financieel advies

Bemmel (0481) 47 11 12

DENTALEX.NL

Ederveen (0318) 572882

De Wereld Modeschoenen

Oosterbeek (026) 3341661

Drost en zonen BV

Arnhem (026) 351 36 75

Glasz Assurantiën

Arnhem (026) 442 38 51

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

Indora informatisering

Arnhem (026) 351 21 67

JEHAGO Meubel en 

interieurbouw

Arnhem (026) 364 15 13

Jelsma Autobedrijf

Rozendaal (026) 362 93 32

Karst Grit Media

Arnhem (026) 351 27 79

KleinTuente Installatietechniek

Velp (026) 363 56 73

Kunstgalerij Albricht

Oosterbeek (026) 361 18 76

Kwekerij Overhagen

Velp (026) 362 08 84

Makelaar Kuyk van Oldeniel

Arnhem (026) 361 62 63

Meijer Interim & Advies

Arnhem (026) 44 22 618

Multimedia Produxx

Arnhem (026) 354 46 90

Nic Nijenhuis

Enschede

OLB Voetbalcenter

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

Snelders Sport

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

Van Zadelhoff-3P

Training en Ontwikkeling

Arnhem (026) 333 74 44

Veldman Sport

Velp (026) 361 90 10

Verag BV

Arnhem (026) 442 07 70

VHG Verzekeringen

Arnhem (026) 355 73 99

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

Met VDZ Hogerop zijn we bezig om
meer reclame-uitingen te realise-
ren. Voor het nieuwe hoofdveld
proberen we nog meer reclame-
borden te krijgen, we kijken naar
nieuwe mogelijkheden (bijvoor-
beeld een groot doek achter de
goal) en zo zijn er nog tal van
ideeën. Dit alles om meer geld
voor VDZ te verkrijgen om de stij-
gende kosten van een groeiende
vereniging te blijven dekken en
om extra dingen te kunnen doen.

De afgelopen maand zijn er

verschillende initiatieven bij

de jeugdelftallen geweest,

waarbij bedrijven kleding, trai-

ningspakken, tassen e.d. sponso-

ren. Het is geweldig om te horen

en te zien wat er zo voor de spe-

lers gedaan wordt. Zo heeft

Betonwerken Dordrecht nieuwe

tassen voor de D1 (zie artikel in

deze Volharder, red.) geregeld,

heeft de F8 trainingspakken gekre-

gen, is Diabolo ICT bezig met

trainingspakken voor de F9 en gaat

Rubens Wonen ook wat voor de

jeugdteams doen. Daarnaast zijn

er mogelijk nog meer bijdragen

geleverd waarvan wij op dit

moment nog geen weet hebben.

Multimediaal scherm bij VDZ
De meeste mensen hebben het

inmiddels wel gezien: het nieuwe

multimedialescherm van VDZ. Op

dit scherm wordt verenigingsinfor-

matie getoond, nieuwsflitsen,

sportflitsen, het weer, standen van

het betaald voetbal etc. Natuurlijk

wordt er ook reclame vertoond,

zowel van landelijke organisaties

als van eigen sponsors van VDZ.

Hiervoor ontvangt VDZ natuurlijk

een mooie vergoeding.

We zijn met het scherm nog in de

verkenningsfase. We zoeken nog

naar goede verenigingsinformatie

en op welke wijze deze het beste

getoond kan worden. Daarnaast

willen we onze huidige sponsors de

mogelijkheid geven om tot een

bepaalde datum vrijblijvend een

reclame-uiting op het scherm te

plaatsen om hiermee ook ervaring

op te doen. Hierover zullen we de

sponsors nog berichten.

Denk met ons mee!
Ook zouden wij graag ideeën ont-

vangen wat er aan verenigingsin-

formatie op het scherm getoond

kan worden en interessant is,

zodat het niet alleen een reclame-

mescherm wordt maar een echt

informatief medium voor alle

leden. Mail je ideeën hierover naar

vdzhogerop@vdz-arnhem.nl dan

kunnen wij hierover nadenken.

Bugter & De Vries 
Financieel Advies

Bugter & De Vries is in 2000 ontstaan door een

samensmelting van ervaringen opgedaan in de verze-

keringsbranche en in het bankwezen. In een goede

persoonlijke financiële planning dient altijd naar de

ideale combinatie

te worden

gezocht tussen

bancaire produc-

ten en verzeke-

ringen. Bugter &

De Vries is door bundeling van deze twee aspecten in

staat om voor u een prima financieel plan te smeden.

Als gespecialiseerd financieel adviesbureau bieden wij

u diverse diensten aan op de  terreinen van hypothe-

ken, verzekeringen, financieringen, pensioenen, sparen

& beleggen en makelaardij.

www.bugterendevries.nl

De Wereld Modeschoenen
De Wereld Modeschoenen is een gespecialiseerde kwa-

liteitschoenenzaak in het hartje van Oosterbeek. Naast

de dames en herenschoenen hebben ze ook een uitge-

breide collectie sportieve schoenen en kleding.

Parketstudio Marcel Zwart
Van traditioneel parket tot eigentijds en trendy lami-

naat: werkelijk álles kan. Parketstudio Marcel Zwart

levert aan de particuliere en zakelijke markt unieke en

uiteenlopende vloeren. Als geen ander weet Parketstu-

dio Marcel Zwart dat smaken verschillen. Daarom

B u g t e r  &  D e  V r i e s
D e  H o u t a k k e r  5 1
6 6 8 1  C W  B E M M E L
Te l e f o o n :  0 4 8 1 - 4 7 1 1 1 2
F a x :  0 4 8 1 - 4 7 1 1 0 9
i n f o @ b u g t e r e n d e v r i e s . n l

NIEUWE SPONSORS



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

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

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

 Het beste alternatief 
voor de grote kantoren

Postbus 4028, 6803 EA Arnhem

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

Frank Jongejan » frank.jongejan@jtadvies.nl

Leon Tjakkes » leon.tjakkes@jtadvies.nl

Website www.jtadvies.nl
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AGENDA
30 oktober 2007 

8 november 2007 ALV

4 december 2007

Kaartavonden

do. 29 november 2007 20.00 u. 

do. 24 januari 2008 20.00 u. 

do. 28 februari 2008 20.00 u. 

do. 27 maart 2008 20.00 u. 

do. 24 april 2008 20.00 u. 

do. 22 mei 2008 20.00 u. 

Aanvang om 20.00 uur precies.

Inschrijfgeld: € 3,- 

Bestuursvergaderingen

5 november 2007 20.00u

3 december 2007 20.00u

7 januari 2008 20.00u

4 februari 2008 20.00u

3 maart 2008 20.00u

7 april 2008 20.00u

5 mei 2008 20.00u

2 juni 2008 20.00u

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

2007
8 november Algemene Ledenvergadering   

28 november Sinterklaasfeest 14.00 u. 

30 november Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

22 december Kerstfeestavond  20.00 u. 

2008
1 januari Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1–Oud VDZ 1  14.00 u.  

1 januari Nieuwjaarsreceptie  16.00 u.  

12 januari Oliebollen Cup  09.30 u.  

25 januari Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers  21.00 u. 

29 februari Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u. 

medio maart Dartstoernooi 20.00 u.  

28 maart Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers 21.00 u.  

23 april Vriendjesdag 14.30 - 16.15 u. 

25 april Join The Club! inloopavond voorvrijwilligers 21.00 u. 

10 mei Geert Egging Toernooi   

12 mei Henk Evers Toernooi   

24/25 mei Helga de Lange Damestoernooi    

30 mei-1 juni Afsluitweekend   

1 juni Familie/mini-toernooi  

komen in de grote en overzichtelijke showroom vele

smaken samen. U kunt eindeloos kiezen uit vele kwa-

liteitsvloeren. Wat u ook wilt, de adviseurs van Par-

ketstudio Marcel Zwart luisteren naar uw wensen en

adviseren u deskundig. Keuzes maken worden

daardoor écht makkelijker. 

Ons motto is: eerst advies -> dan de vloer!

Misschien is Parketstudio Marcel Zwart daarom nu wel

de grootste vloerenspecialist van de regio.

www.parketstudio.com

Naast de bovengenoemde sponsors is er recent nog

een contracten afgesloten met Albers Reklame.

Hierover in de volgende Volharder meer.

Erwin Brakenhoff

Parket Studio Marcel Zwart

Showroom Velp:

Arnhemsestraatweg 2-a

6881 NG Velp (GLD)

tel.: 026-3612141  fax: 026-3612130

email: velp@parketstudio.com



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




