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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
Nieuwjaarsdag bij VDZ
Voorafgaand aan de nieuwjaars-

receptie werd de traditionele  

wedstrijd Oud VDZ tegen het huidi-

ge eerste elftal gespeeld. Leuk om

al die oudgedienden weer eens op

het veld aan het werk te zien. Voor

sommigen lag het tempo een

beetje te hoog, maar de spelvreugde

was er niet minder om. Daar deed

de einduitslag 6-1 in het voordeel

van het eerste geen afbreuk aan.

Tijdens de drukbezochte receptie is

het een goed gebruik om een of

meerdere leden die zich verdien-

stelijk hebben gemaakt voor onze

vereniging in het zonnetje te zet-

ten. En, als daartoe aanleiding is,

worden mededelingen gedaan die

voor de club van belang zijn. Om

met dat laatste te beginnen,

belangrijke mededelingen heb ik

voor u .......

Contractverlenging hoofdtrainer
Het bestuur heeft in goed overleg

met de hoofdtrainer Roberto Straal

zijn contract met één seizoen ver-

lengd. Wederzijds bestaat er een

goede vertrouwensbasis en wordt

gekozen voor continuïteit in de

begeleiding van onze selectie

teams. Dit betekent dat ook Thijs

Koevoet als assistent trainer zich

aan het eerste team verbindt. In

de komende periode vinden nog

gesprekken plaats met de trainers

en begeleiders van de heren- en

damesselectie, waarbij voor het

bestuur continuïteit uitgangspunt is.  

Veel activiteiten in 2008
In de eerste helft van 2008

staan weer vele activiteiten

op de agenda. Als je al die

activiteiten op een rijtje

zet, mogen wij trots zijn

op ons bruisende vereni-

gingsleven. Ik noem voor de

maand januari de Oliebollencup

voor de jeugd (12/1) met aanslui-

tend op die dag het voortreffelijke

initiatief van de lagere elftallen

coördinator Rogier Walter, een

heus voetbaltoernooi voor de lage-

re elftallen. Dit toernooi wordt

''Roel vd Leije Wintercup Toernooi''

genoemd, vernoemd naar onze

Roel, die als wedstrijdsecretaris

evenzo de belangen van de lagere

elftallen behartigt. Hoe dit allemaal

is verlopen kunt u elders in deze

Volharder lezen. Dan staan er in de

maand mei weer diverse toernooi-

en voor de jeugd en de dames op

het programma. En natuurlijk de

maandelijkse kaartavonden in ons

clubhuis en dan iedere laatste vrij-

dag van de maand de inloopavon-

den 'Join the Club'  voor leden en

kaderleden. In het eerste weekend

van juni organiseren wij weer voor

de derde keer op rij het gezellige

afsluitingswee-

kend, feest-

avond op de

zaterdag

(31/5) en op

zondag (1/6)

het minitoer-

nooi.  

Leden van
verdienste
Dan een bijzon-

der onder-

deel

van de nieuwjaarsreceptie. Tijdens

de Algemene Ledenvergadering zijn

twee leden voorgedragen als Lid

van verdienste. Die voordracht is

door de leden van harte onder-

steund. In de december Volharder

heeft u alles over deze mannen

gelezen. Voor mij een grote eer te

mogen huldigen als lid van ver-

dienste: 

Evert van Amerongen (voorzitter

VDZ Hogerop) en Louis Burgers

(voorzitter reüniecommissie)

De daarbij behorende decoraties

werden door mij onder luid applaus

opgespeld en werden ook de

dames, Aafke van Louis en Jacque-

line van Evert , met een boeket

bloemen bedankt  voor het 'lenen

van vrije tijd' van hun echtgeno-

ten. 

Tenslotte
Werd een toost uitgebracht op

onze nieuwe leden van verdienste

en een toost op het nieuwe jaar.

Onder muzikale begeleiding

van entertainer Stefan zijn

wij op passende wijze van

start gegaan en kunnen wij

terugzien op een sfeervolle

en gezellige bijeenkomst.

Degenen die ik begin januari

nog niet persoonlijk de hand

heb gedrukt, wens ik hierbij

eveneens een in alle opzichten

sportief en bovenal een gezond

2008.

Uw voorzitter

Willem Meijer



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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De winterstop die dit jaar

van korte duur was, is ten

einde, wat betekent dat de

voetbal weer kan gaan rollen over

de grasvelden. De kerstballen zijn

naar zolder, de vuurpijlen de lucht

weer in geschoten en ook dit jaar

zijn er vele glazen champagne

gedronken op het nieuwe jaar. De

goede voornemens zijn uitgespro-

ken en de carnavalsoptocht is door

Ernum gereden. Zelfs de eerste

krokussen en narcissen komen

de grond uit, ten teken dat de

lente langzaam in aantocht is.

Zoals gezegd, staat niets de start

van de tweede competitiehelft nog

in de weg. Het eerste team van de

rood-zwarten is na een goede start

een beetje de weg kwijtgeraakt en

we gaan ervan uit dat Roberto en

zijn mannen het tij kunnen keren

en wellicht nog een periodetitel in

de wacht kunnen slepen. Het twee-

de elftal doet goed mee om het

kampioenschap en het wordt hoog

tijd voor het derde om wat punten

te gaan verzamelen, wil men het

verblijf in deze klasse continueren.

Uiteraard wensen we hen en alle

andere teams veel succes, punten

en vooral plezierige wedstrijden

toe.

De eerste Volharder van 2008
Deze eerste uitgave van de Volhar-

der van het kalenderjaar 2008

barst zowat uit de nietjes, zo vol

staat deze weer. De gebruikelijke

rubrieken als pupil van de week,

de verjaardagen van VDZ-leden en

nieuws van VDZ Hogerop ontbre-

ken niet. In deze Volharder komen

twee bestuursleden aan het woord.

Naast het voorwoord van de voor-

zitter, is in dit nummer een uitge-

breid interview te lezen met Bert

Kok. Dat hij meer is dan zo maar

een penningmeester, wordt in dit

interview wel duidelijk. 

Gelukkig hebben we een nieuwe

columnist gevonden die de pen

heeft opgepakt waar "NotaBene"

hem heeft neergelegd. We danken

"NotaBene" uiteraard voor de inge-

zonden columns van de afgelopen

jaren. Met veel plezier hebben we

de verhalen gelezen. Paul Teunis-

sen hoopt de traditie op een

lezenswaardige manier voort te

zetten, of dat gelukt is ziet u op de

volgende pagina. 

Verder leest u in dit nummer een

verslag van de nieuwjaarsreceptie,

het lagere elftallentoernooi, het

Roel van der Leij-toernooi, de

aankondiging van het jaarlijkse

tennisoernooi, de A1 speelde

een vriendschappelijke wedstrijd

tegen Swift Amsterdam, een ver-

slag van een meer dan geslaagd

oliebollentoernooi en meer nieuws

vanuit de jeugdafdeling. 

Verlaat
Deze aflevering van de Volharder is

een week verlaat. Het griepvirus

had diverse leden van de redactie

geveld. In een nieuwsluwe maand

januari is dat op zich geen pro-

bleem, op deze mannier konden

nog diverse artikelen meegenomen

worden in dit nummer. 

Wilt u zelf een artikel aanleveren

voor de volgende Volharder (dead-

line 17 maart) dan kan dat natuur-

lijk. Mail het naar de Volharder via

volharder@vdz-arnhem.nl of laat

het achter in de kopijbus in ons

clubhuis. Uiteraard hebben we niet

de gehele inhoud weergegeven,

daarvoor verwijzen we naar de rest

van deze editie. 

Kortom, veel leesplezier!

De redactie

VVANAN DEDE REDACTIEREDACTIE

FAUT
In de vorige uitgave van de
Volharder waren een paar sto-
rende foutjes geslopen. Bij
het artikel over de ALV stond
Inge Smeink vermeld als Karin.
Sorry, Inge, hopelijk is dat bij
deze rechtgezet.
Op de elftalfoto van het eer-
ste was de naam van keeper
Tom Witjes weggevallen,
gelukkig had hij in één van de
vorige Volharders al een hele
pagina tot zijn beschikking
gehad. Op diezelfde pagina
werd Bas Schrijner vermeld
als Schrijnen. 
Het is niet altijd mogelijk om
spelfouten te voorkomen maar
verkeerd gespelde namen
nopen wel tot corrigeren.



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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1meter 86: dat is mijn lengte, op kousenvoe-

ten, recht van rug, schoon aan de haak.

Onlangs is in een Europees onderzoek de

gemiddelde lengte van de Nederlandse man bere-

kend op 1 meter 84. Als u daarbij bedenkt dat dit

gemiddelde iedere tien jaar met 1,3 centimeter is

gestegen, dan komt de lengte van een man 30 jaar

geleden uit op 1 meter 80. Kortom de gemiddelde

man was toen 6 centimeter kleiner dan ik. U

begrijpt, wij lange mannen waren zeldzaam en,

inderdaad, het is 'lonely at the top'.

Minzaam bekeken wij

het gekrioel van al die

mennekes daar beneden.

Vanuit onze ijle hoogte waren

wij het grondstoffelijke, laagbijde-

grondse gedoe al lang ontstegen en

verkeerden als vanzelf in een hoger en

verruimder bewustzijn. Immers wij zagen

over de horizon en ontwaarden zaken in het

verschiet, die verborgen bleven voor de ukkies

onder ons.

Vreemd genoeg schatte de maatschappij deze

visionaire kwaliteiten niet op waarde. Kleine man-

nen voerden de boventoon, een tegenstrijdigheid

zoals er weinig bestaan. Ergens op de wereld wordt

een penis van 2,5 cm bewaard, waarvan beweerd

wordt dat die van Napoleon afkomstig is. Kleine

man.

De voetbalwereld volgt hierin: Garrincha (1.69),

Diego Maradonna (1.68), Romario (1.69). Kleine

spelers, wat u zegt. Maar waardering voor de lan-

geren is ver te zoeken. Alleen in het zogenaamde

hooghouden schuilt een diepverborgen verlangen

naar het hogere en het onbereikbare, naar emula-

tie van een niveau, waarop wij ons al van nature

bevinden.

Zelfs in het tactisch zo hoogstaande Nederlandse

voetbal komt de lange niet verder dan de rol van

doorkopper of erger nog, pinch-hitter. Alle ballen

hoog voor de pot: Dick Nanninga!! Pinch-hitter of

centrale verdediger, koppen zullen ze en koppen

moeten ze. Een gruwelijke miskenning van de

lange lijzen. Robin van Persie (1.83), Ruud van

LANGE JAN

C
O
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Nistelrooy (1.88), Pierre van Hooydonk (1.92),

René Eijkelkamp (1.95), Orlando Engelaar (1.96)

en Peter Crouch (2.01): welsprekendheid in voe-

tenwerk zonder weerga. 

Ook VDZ heeft zijn portie lange spelers gehad.

Chris Schreeven, Evert van Amerongen, Auke Smit

en  Rick van Hardeveld; voorwaar geen kleine jon-

gens. Maar geheel de traditie volgend allemaal ver-

dedigers. Het lijkt alsof de lengte van Marcel

Broecks het ultieme ijkpunt is voor een VDZ-aan-

valler.

Het wordt tijd voor een herwaardering van grote

spelers. Want er gaan er heel veel komen. Bij de D

lopen baardloze knapen rond, die nu al Willem

Meijer (1.78 gok ik) recht in de ogen kunnen kij-

ken. Deze herwaardering zal tal van gevolgen

hebben. De prachtige nieuwe dug-outs bij

het kunstgrasveld overstijgen ternauwer-

nood de 1.86. Grote problemen vallen

nu al te voorzien.

Roberto Straal is een groot man. De

meeste mensen zien hem naast de

dug-out staan en denken dat hij

dat doet om als een veldheer het

strijdgewoel te overzien. De Lange Jannen onder

ons weten beter. Het is veeleer om te voorkomen

dat hij bij het juichend overeind springen na weer

een doelpunt van Niels Emeis (+ 1.75) zijn hoofd

ongenadig hard tegen de rand van dit futuristische

bouwsel zal stoten.

Daarom pleiten wij bij deze voor de volgende

maatregelen. Selectie-spelers bij VDZ die de

gemiddelde lengte van 1.84 m bereikt of zelfs

overstegen hebben, dienen per definitie in de

basis-elf te staan. Mocht het onverhoopt toch

noodzakelijk zijn dat zij op de bank plaats moeten

nemen, bijvoorbeeld omdat wij even een klein prie-

gelaartje nodig hebben,

dan dienen zij van club-

wege een deugdelijke

helm, vanzelfsprekend

rood-zwart gekleurd, uit-

uitgereikt te krijgen.



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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Voor jeugdteams ligt er in de tweede helft
van de competitie een nieuwe uitdaging:
wie sleept de trofee 'Langst ongeslagen

team" in de wacht? De opdracht is simpel. Zorg
dat je met je team wint of minstens gelijk
speelt. Het team dat dat zo lang mogelijk achter

elkaar vol-
houdt, krijgt
de beker. 
Alle jeugd-
teams doen
mee. Van de F
tot en met de
A-teams. Het
maakt niet uit

in welke competitie
je speelt. We gaan
ervan uit dat
iedereen op zijn
eigen niveau

tegenstand krijgt.  Vanaf 19 januari 2008 gaat
de teller lopen. Aan het einde van het seizoen,
op 31 mei 2008 (slotweekend VDZ), wordt  op
een feestelijke manier de wisselbeker aan de
winnaar uitgereikt. Is dat jouw team? 
We zijn benieuwd. 

De jeugdcommissie

De eerste wedstrijden werden gespeeld op
zaterdag 26 januari. Vele teams kwamen weer

in actie na een korte winterstop; alhoewel deze
voor een aantal al te lang duurde!

En vele teams zijn kennelijk al op de hoogte van
de nieuwe trofee. Er werd door vele teams ervoor
gezorgd dat ze niet verloren. Maar liefst 26
teams van in totaal 31 teams doen nog mee in de
strijd. Vele mooie uitslagen, waar over en weer
werd gescoord, zoals bij de F2 5-4, bij de E2 6-5
en E8 7-3. Maar ook wat eenzijdige wedstrijden
waar maar één ploeg scoorde, zoals de E9 5-0, C4
9-0 en de F3 met 11-0. Uitschieters waren wel de
F5 met 12-0 en vooral de F8 met 23-0. Dat was
denk ik niet echt spannend!
De vraag blijft na deze eerste week: Komt jouw
team op de wisselbeker te staan als eerste win-
naar? 

Daar waar sport word bedreven horen ook ploegen
te zijn die eens verliezen. Eén troost hebben zij:
volgend seizoen gewoon weer een nieuwe kans!
Veel plezier en succes. Hou de andere teams goed
in de gaten!

TROFEE LANGST ONGESLAGEN JEUGDTEAM
DE EERSTE RESULTATEN!!

DAVY PRÖPPER HAALT ORANJE!

Oud-jeugdspeler van VDZ Davy Pröpper (2- 09- 1991)
is opgenomen in de Oranjeselectie onder de 17. Hij
voetbalt nu in de Vitesse/Agovv B1 en daar doet hij

het dus uitstekend.
Hij heeft van de F2 tot en met de D1 bij VDZ gevoetbald.
Toen werd hij gescout  en ging in seizoen 2002/2003 bij
Vitesse in de D1 voetballen.
Davy speelt dit seizoen voor het zesde jaar bij Vitesse en
hij doet het zo goed dat hij al een aantal keren clubtopsco-
rer is geweest. Bij Oranje is dat dus ook opgevallen
waardoor hij dus nu geselecteerd is voor een toernooi in
Spanje met Tjechië, Oekraïne en Noorwegen. Hij werd al
eens eerder geselecteerd voor diverse vertegenwoordigen-
de teams maar dit is de eerste keer dat hij op het hoogste
niveau debuteert.
We feliciteren Davy met zijn uitverkiezing en hopen dat hij
het nog ver zal schoppen in zijn carriëre. 



Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

MMAARRKKEETTIINNGG  1199  TTEELL..    002266  --  3311  2211  557788
66992211  RREE  DDUUIIVVEENN WWWWWW..BBVVRRAADDVVIIEESS..NNLL
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Bovenstaand artikel was te lezen in de Weekkrant van Ede op 9 januari 2008. Marcels laatste actieve

voetbaluurtjes hebben geslagen. Hopelijk blijft hij bij VDZ nog lang betrokken bij de organisatie. Hij

is natuurlijk altijd nog druk op de woensdagmiddagen met de F-jes en nu hij iets meer tijd krijgt

heeft hij zich ook maar aangemeld voor de onderhoud- en schoonmaakcommissie. Ach ja, je moet

keuzes maken in het leven.  Dan is het mooi dat die keuzes in het voordeel van VDZ uitvallen.
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Bert Kok is sinds anderhalf

seizoen de penningmeester

van onze vereniging en dat

is voor ons een goede reden om

hem eens aan de tand te voelen.

We spreken hem net na een trip

met de selectie naar Winterberg.

Een delegatie van het bestuur,

waaronder Bert, is mee geweest op

eigen kosten en het was een leuk

weekend met diverse activiteiten

onder het mom van teambuilding.

Niet dat het nodig was, want de

sfeer in de selectie is mede dankzij

de voortreffelijke begeleiding erg

goed. Dit soort activiteiten vindt hij

erg belangrijk voor alle geledingen

van de vereniging, ook bij de lage-

re elftallen, de dames en de jeugd.

“Het afsluitingsweekend met het

mini-voetbaltoernooi is bijvoor-

beeld ook zeer waardevol omdat

het een goede gelegenheid is om

mensen van andere elftallen en

commissies te leren kennen”. 

Bert Kok over de financiën
van de club
"Veel van dit soort activiteiten wor-

den betaald uit de extra inkomsten

via sponsoring. Deze extra gelden

zijn onmisbaar voor een vereniging

als VDZ en het is dus erg belang-

rijk dat eenieder die een bedrijf

kent die wel wil sponsoren op wat

voor een manier dan ook dit te

laten weten aan de mensen van

VDZ-Hogerop. Met name door de

grote groei van de afgelopen jaren

staat VDZ aan de vooravond van

een aantal noodzakelijke verande-

ringen; Zo worden de kleedkamers

1 tot en met 4 grondig gereno-

veerd in de zomerstop, wordt

bekeken of de reeds gehuurde

kleedkamers van AV Cranevelt defi-

nitief overgenomen kunnen wor-

den. Er is tevens achterstallig

onderhoud aan het gebouw, waar-

onder voeg- en houtwerk en er

moet meer opslagruimte komen

voor de sportspullen van de diver-

se elftallen. Het aantal velden, met

name op de trainingsavonden, is te

klein en dient uitgebreid te wor-

den. Mogelijkheden daartoe dienen

zich waarschijnlijk in toekomst aan

daar ons sportpark ook aan de

vooravond van diverse wijzigingen

staat. 

De voetbalverenigingen AV Crane-

velt en Arnhemse Boys verlaten

ons sportpark en daar tegenover

staat de waarschijnlijke komst van

een tennisvereniging. Het is dus

erg belangrijk om goed voorbereid

te zijn op de ontwikkelingen die

gaan komen en een juiste strategie

te ontwikkelen om een eventuele

verdere groei in goede banen te

kunnen leiden. Dit is slechts een

greep uit de plannen van het

bestuur voor de toekomst. Om al

deze plannen te verwezenlijken zijn

er uiteraard extra financiële inkom-

sten noodzakelijk. Op dit moment

wordt bekeken wat daarin mogelijk

is, maar zoals in het verleden suc-

cesvolle acties als de lijfrente actie

en het 24-uurs toernooi behoren

zeker tot de mogelijkheden. Overi-

gens is VDZ kerngezond en wordt

er een bescheiden winst gedraaid

die we reserveren voor de komen-

de investeringen. Onnodige financi-

ële risico's worden dus ook niet

genomen. 

Voetbalcarrière voor VDZ
Bert is vanaf 1990 lid van onze

vereniging, met name door de

INTERVIEW MET DE MAN DIE

OVER HET GELD GAAT...
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bekende gezellige vrijdagavonden,

waar hij geïntroduceerd was door

een van de huidige leiders van het

eerste elftal: Thijs Koevoet. Bert

groeide op in het dorpje Gorssel

voordat hij in Arnhem kwam wonen

en ging daarna keepen bij ESA en

later bij Rheden, allebei in de

hoofdklasse. Bert heeft in zijn eer-

ste seizoen wegens drukte niet

gekeept op het veld maar was zeer

succesvol in de zaal. Hij keepte bij

Depa uit Wijchen in de Eredivisie

en hij is zeker vijf jaar eerste en

tweede keeper van het Nederlands

zaalvoetbalteam geweest. 

Hij heeft vele goede hoogtepunten

meegemaakt zoals het wereldkam-

pioenschap in Hong Kong (vijfde

plaats) en een onvergetelijke wed-

strijd tegen de latere wereldkampi-

oen Brazilië (6-1 verlies) voor

zeker 10.000 uitzinnige fans. Ook

waren er oefeninterlands tegen

Spanje (voor ruim 5.000 toeschou-

wers), het WK kwalificatie toernooi

op Sicilië, het EK in Cordoba en

knie en liesproblemen. Sinds die

tijd is hij supporter van het eerste

team en dus nu anderhalf seizoen

als penningmeester in het algeme-

ne bestuur. 

Bert geeft aan dat het voor hem

een eer is om in het bestuur te zit-

ten ondanks dat het verschrikkelijk

veel werk is en dat zijn voorganger

Ad van den Bos, heel veel goed

werk verricht heeft. Bert is in het

dagelijks leven zelfstandig finan-

cieel (hoe kan het ook anders) en

ICT consultant en springt in zijn

vrije tijd graag op de mountainbi-

ke. Hij leest veel, zowel vaklitera-

tuur als science fiction en vindt alle

sporten met een balletje leuk. Tot

slot wil Bert benadrukken dat VDZ

een superleuke vereniging is met

heel veel betrokken mensen wat

ook de reden is waarom hij zoveel

en zograag op ons sportpark ver-

toefd. 

Jan Tenback

Jessica van den Adel

een Oost Europa trip met wedstrij-

den tegen Polen, Hongarije en

Tsjechië. De bondscoach was Ron

Groenewoud en bekende teamge-

noten uit die tijd waren Hennie

Lettink (speelde ook bij FC

Utrecht), Edwin Grunholz (ADO

Den Haag) en John de Bever (SVV

Dordrecht). Edwin Grunholz was

echt een fenomeen en niet af te

stoppen, de beste zaalvoetballer

van Europa. Een superleuke tijd

met onuitwisbare herinneringen. 

We keren terug bij VDZ waar Bert

in het tweede team keeper was

onder de bezielende leiding van de

slager met voetbalverstand (citaat
de Gelderlander) Steef Brinkhoff.

Daarna volgde een jaar in het eer-

ste team van VDZ en gelijktijdig

speelde Bert ook nog in de zaal bij

het Hoornse Veerhuis in de eredivi-

sie waarbij hij kampioen van

Nederland is geworden. In 1996 is

hij definitief gestopt met het kee-

pen, uitgezonderd de nieuwjaars-

wedstrijden, vanwege een onwillige

Het Nederlands zaalvoetbalteam dat op het WK in Hongkong een fantastische vijfde plaats haalde
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® Irene Gudden

BAS MULDER RANDOLPH BROUWER



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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Waarom 4 : 4? 
De groei van VDZ zet zich door.
Kinderen vinden steeds vroeger
de gang naar VDZ. Hierdoor
groeit het aantal pupillen dat de
leeftijd van zes jaar nog niet
heeft bereikt of die door
omstandigheden nog niet deel kan
nemen aan de competitie. Het
aantal is momenteel opgelopen
tot ruim 20 pupillen. Deze kinde-
ren trainen tot op dit moment
alleen maar op de woensdagmid-
dag onderleiding van Marcel
Broecks en twee assistenten.

Om ze toch meer te laten spelen
hebben Marian Snel en Marcel
Broecks het initiatief genomen
om, onderling, 4 : 4 te gaan spe-
len. Dit gaat plaatsvinden op de
zaterdagmorgen, er wordt om de
14 dagen gespeeld, de wedstrij-
den beginnen om 09:00
uur. Voor dit tijdstip is
gekozen,
omdat

er nog diverse kinderen op de
zaterdagmorgen andere verplich-
tingen hebben, b.v. zwemles. Ook
blijft er nog tijd over om na de
partij andere dingen te gaan
doen. 

De wedstrijden worden gespeeld
op het achterste gedeelte van
het kunstgrasveld. Hier worden
twee 4 : 4 velden uitgezet.
Er is voor 4 : 4 gekozen omdat de
pupillen dan meer op hun eigen
niveau kunnen worden ingedeeld
en omdat de groep kleiner is en
het speelveld compacter zullen
ze meer 'aan de bal komen'.
Er heeft zich een achttal leiders
(ouders) aangemeld om de teams
en de wedstrijden te begeleiden.

Waarom onderling?
De KNVB heeft een officiële 

4 : 4 competitie voor vijfjarigen.
Als wij daarin mee willen spelen
betekent dit thuis en uitwed-
strijden. De kinderen die nog
andere verplichtingen hebben
kunnen dan niet meespelen.
Tevens zijn er bij VDZ ook oude-
re kinderen bij deze groep die
nog niet in een team ingedeeld
kunnen worden en die dan niet
mee zouden mogen spelen. Daar-
om is er voor gekozen om de
pupillen onderling verder kennis
te laten maken met de voetbal-
sport.

De eerste wedstrijden worden
gespeeld op zaterdag 16 februari
en vervolgens om de 14 dagen.
Natuurlijk is het erg leuk wan-
neer u een keer komt kijken naar
deze groep kinderen. 
Aanmoedigen is altijd leuk en een
ding is zeker, de kinderen heb-
ben er zin in.

Jan Schmitz

WIJ GAAN 4 : 4 SPELEN

Eén ding staat vast: de kinderen hebben er in ieder geval zin in!!
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Hallo VDZ'ers even een bericht
van de A1. Na een matig seizoen
vorig jaar, met degradatie op de
laatste wedstrijddag, en een mati-
ge start dit seizoen is het wat stil
rond de A1. Vandaar dit verslag
over onze eerste (oefen)wedstrijd
na de winterstop.

In de competitie verkeren
wij helaas in de onderste
regionen van de 2e klasse.

Ondanks een redelijk goede trai-
ningsopkomst en voldoende indivi-
duele kwaliteiten is het nog niet
gelukt om veel punten te pakken.
Reden waarom een aantal spelers
de confrontatie met Swift A1, op
12 januari jl, uitkomend in de
hoofdklasse in de regio Amster-
dam vreesden. Swift A1, met een
zeer sympathiek team en dito
begeleiding, belegt elke winter-
stop een trainingsweekend in
Arnhem en maakt daarbij van
onze accommodatie gebruik. Ook
spelen ze dan een oefenwedstrijd
tegen onze A1. Omdat Francis op
vakantie in Ghana was, en stie-
kem nog hoopte op een plek in de
nationale selectie voor de Africa
Cup (helaas net iets te oud), nam
ik de honneurs als coach waar. En
het moet gezegd, de vrees van
onze spelers voor Swift bleek

absoluut onterecht. Met behulp
van Rik uitkomend in het eerste
van VDZ boden wij prima partij.

De verdediging stond goed met
Vincent, Brant, Peter (die al wat
dunner aan het worden is), Pepijn
en onze degelijke sluitpost Bart.

Ons middenveld was actief en fel
en vormde een stevig blok met
Rik, Thom en Koen. Thom was
voor zijn doen heel actief, Koen
speelde positioneel zeer sterk en
Rik voegde de nodige power toe.
Guido uit de B1 als wissel draaide
soepel mee in het tempo van de
wedstrijd. Voorin met Rachid,
Martijn en Maarten beschikten
wij over een snelle en levens-
gevaarlijke voorhoede.

Na een wat sullig en onverwacht
tegendoelpunt pakten wij de
draad weer goed op en maakte
Rachid met een geweldig
afstandsschot gelijk. Na de
pauze werden wij steeds sterker
en bij Swift liep het steeds min-
der. Zeker toen Rik ook weer via
een mooi schot 2-1 maakte. Het
was genieten aan de kant door
ons goede spel en mede door de
sterke en sportieve tegenstander
(als dank voor de oefenwedstrijd

kregen wij een dure derby star
wedstrijdbal van Swift cadeau,
klasse!). Helaas, helaas toen wij
door wat onnodige tijdstraffen
een man minder hadden sloeg
Swift toe en scoorde twee keer
binnen vijf minuten. 

Toen zowel Maarten als Koen
geblesseerd uitvielen en de
wissels op waren door afwezig-
heid van een paar spelers, moest
ondergetekende 26 jaar terug in
de tijd en met seniorenpas (ver-
leend door de tegenstander)
invallen. Dit hielp niet echt en
andermaal sullig werd het 4-2
voor Swift, de eindstand.

Ondanks het verlies was het toch
een goede en leuke pot. De sup-
porters van de tegenstander
snapten niet dat wij laag staan in
de 2e klasse (wij zijn overigens
uitgenodigd voor een revanche-
wedstrijd in Amsterdam). Nou
zijn dat soort complimenten wel
leuk maar ik heb liever dat we
punten gaan pakken in de 2e
helft van het seizoen. Als ieder-

VDZ A1 UIT WINTERSLAAP?

De twee ploegen gebroederlijk
door elkaar op één foto vóór de
wedstrijd. De wedstrijd zelf verliep
in dezelfde gemoedelijke sfeer



Pagina 21Clubblad De Volharder

een zijn kwaliteiten, die er abso-
luut zijn, benut en ook voor de
volle 100% voor het team gaat
moet dat echt lukken. Dus jon-
gens kom op!

Mochten jullie, lezers van de Vol-
harder, op zaterdagmiddag op
tijd klaar zijn met de tuin, de
auto gewassen hebben of de
boodschappen al binnen hebben
kom dan gerust eens kijken!! Dat
helpt ons vast!

Met sportgroet Peter Seinen
(trainer A1) met namens Francis
Opuku (coach/trainer van de A1)

N.B. Bericht voor Peter Propper,
de twee flessen wijn van Swift
die als cadeau voor jou bedoeld
waren maar aan mij overhandigd
zijn, zijn helaas al op.

GESIGNALEERD

UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Greet Brinkhoff 42 punten

2. Jolanda Scholten 67 punten

3. Mirjam Rutten 78 punten

Klaverjassen
1. J.P.v.d.Oosterkamp 5.099 punten

2. Bert van Daalen 5.071 punten

3. Trudy Brinkhoff 4.899 punten

Inschrijvingskosten: € 3,-

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaartavonden:

zie agenda

24 januari 2008

OPROEP
Na een aantal jaren met veel plezier

het kaarten te hebben georganiseerd

hebben Greet en Trudy Brinkhoff besloten

er mee te stoppen. 

Wie wil voor het komende seizoen deze taak

overnemen? Eénmaal per maand op donder-

dag wordt er geklaverjast en gejokerd.

Gezellig, zonder mes op tafel!

Nader informatie wordt graag verstrekt

door Greet, Trudy of Rob

Brinkhoff.

En dit leidt dan onze mooie vereniging. Waar moet dat naar toe?!!
Links secretaris Sjors van Leeuwen, rechts voorzittter Willem Meijer.
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Wisseltrofee
Na een korte winterstop hebben de

jeugdteams al bijna een hele com-

petitiedag afgewerkt. De eerste

stand voor de nieuwe Wisseltrofee

kan al worden opgemaakt. De

Wisseltrofee is ingesteld voor het

jeugdteam dat het langst ongesla-

gen blijft (meer informatie hierover

kun je lezen op pagina 11 van

deze Volharder).

Cursus Pupillentrainer
Maar liefst twintig jeugdtrainers

hebben zich opgegeven voor de

KNVB- cursus pupillentrainer waar-

bij gedurende acht woensdagen

verder geschoold gaat worden in

het trainen van D-, E- en F-teams.

De eerste cursusavond zal zijn op

woensdag 13 februari.

Veel van deze trainers zijn eigen

jeugdleden. Zij zijn bereid om als

vrijwilliger een "steentje" bij te

dragen aan de VDZ organisatie.

Naast een goede leerschool, waar

men ook geconfronteerd wordt met

de "moeilijkheden" van het bege-

leiden van een groep, blijkt het

ook voor de betrokkenheid van

onze leden bij VDZ goed te wer-

ken. De D's, E-tjes en F-jes vinden

het vaak ook heel leuk om door

(iets) oudere clubgenoten getraind

te worden.

Jeugdscheidsrechter
Aan alle overige jeugdleden, m.n.

de A- en B-jeugd van zowel de

meiden als de jongens, wordt

gevraagd om zich beschikbaar te

stellen als jeugdscheidsrechter.

VDZ biedt de mogelijkheid om een

cursus te volgen voor pupillen-

scheidsrechter.

Deze cursus is bestemd voor junio-

ren vanaf 12 jaar die binnen de

eigen vereniging wedstrijden van

pupillen willen gaan leiden. De cur-

sus richt zich op het leiden van E-

en F-pupillen. In deze korte cursus

wordt ingegaan op: 

* spelregels 7 tegen 7 

* van wedstrijden 4 tegen 4 en

7 tegen 7 

* de praktische toepassing van

deze onderwerpen

De cursus bestaat uit 2 bijeenkom-

sten van 2,5 uur of 1 bijeenkomst

(bijvoorbeeld op een dag in de

schoolvakantie) van 5 uur en wordt

bij een voetbalvereniging georgani-

seerd. De cursus start bij VDZ,

zodra er 10 deelnemers zijn. Het

cursusgeld inclusief boek(en) wordt

door VDZ betaald.

Meld je aan bij Peter Pröpper!

Tot slot
Veel trainers zijn dagelijks, in deze

tijd in weer en wind, beschikbaar

om de VDZ jeugdteams te begelei-

den. Met goede afspraken die nor-

maal zijn voor een teamgebeuren

kunnen we gezamenlijk veel jeugd

een sportieve en sociale activiteit

bieden.

Eén van die afspraken is dat men

tijdig afzegt als men echt niet kan

trainen of spelen bij een wedstrijd.

Via mail afzeggen is wel veilig

maar niet handig!

Weet dat een trainer/leider er ook

altijd is (of een vervanger regelt),

weer of geen weer! Je laat

hem/haar in de steek en zeer zeker

ook je teamgenoten als je niet

komt. 

Dus laat je team niet in de steek!

Veel succes allen in de tweede

competitiehelft. 

Namens de Jeugdcommissie,

Peter Pröpper

VAN DE JEUGDCOMMISSIE



voor alle acties geldt: de acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en de klantenkaart is niet extra van toepassing

Rozendaalselaan 7
6881 KX Velp

Tel: 026 3619010
www.veldmansport.nl

Maandag  13:00 - 19:00
Dinsdag  10:00 - 19:00
Woensdag 10:00 - 19:00
Donderdag 10:00 - 19:00
Vrijdag   10:00 - 21:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  gesloten

WORLD CUP
VAN € 120, VOOR

€ 99.95,-

GRATIS 
BEDRUKKING NAAM EN 

NUMMER BIJ AANKOOP VAN 

HET NEDERLANDS 

ELFTAL UIT-SHIRT.

HUMMEL ITALY BAG
VAN € 19.95 VOOR

€ 13.95,-

HUMMEL PRO BAG THE LUXE

VAN € 29,95VOOR

€19.95,-

WAVE CUP
VAN 119.95 VOOR 

€79.95

CUP PLUS
VAN € 89.95 voor

€59.95
COPPA MUNDIAL

VAN €120,- VOOR

€ 99.95,-

READY FOR VOETBAL...
ACTIE   ACTIE   ACTIE
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VDZ spelers kunnen niet alleen 
goed voetballen maar óók zeer 
goed schaken! 
Arnhems Schoolschaak tournooi 26-1-2008 in de 

MTS aan de Thorbeckestraat.

Op zaterdag 26 janauari zag ik tot mijn 
grote verbazing veel VDZ-spelertjes mee-
doen bij het arnhemse schoolschaak-
kampioenschap!
Ik zag  en noem o.a  Youri Wight en Tom 
Frequin en Richard Ritmeester van de E1, 
Jelmer Seinen, Floyd Gerretzen van de E2 
en Kerliai Letwory van de E7, Koos Prevaes 
van de D5 en Mark Ritmeester van de D3. 
Volgens mij waren er nog veel meer, die ik 
helaas nog niet allemaal bij naam ken…
De daarbij horende ouders liepen die mid-
dag ook in de speelzaal van de MTS aan de 

Thorbeckestraat rond, het leek wel even 
alsof ik langs de lijn bij VDZ liep! Het tour-
nooi was aardig zwaar. Per leeftijdsklasse 
waren er tenminste 40 deelnemers en deel-
neemsters. Ieder speelde 7 partijen in bijna 
6 uur tijd. 
Dit kampioenschap is de voorronde voor 
het Nederlands Kampioenschap later dit 
jaar. 
Later op de dag bleek dat onze VDZ-ers niet 
alleen maar voor de sier meededen, maar 
ook nog eens zeer mooie resultaten haal-
den!
Kerliai Letwory van de E7 behaalde de 6e 
plaats in de categorie groep 4 t/m 6 van 
géén clubspelers en Tom Frequin van de E1 
behaalde de 3e plaats in dezelfde categorie.
Richard Ritmeester behaalde zelfs de 2e 
plaats in het algemeen klassement en is 
daarmee de één na beste schaakspeler van 
Arnhem!
Zij allen gaan door, samen met Koos Pre-
vaes van de D5 en Mark Ritmeester van de 
D3 die puike resultaten (!) behaalden in de 
klasse groep 7/8, naar de volgende Ronde, 
de Kampioenschappen van Gelderland!
Deze ronde wordt op 6 februari in het 
schoolgebouw De Trobadour in Elderveld 
gespeeld.
Wij zullen allen voor jullie duimen! Houd 
de eer hoog van jullie school én ook na-
tuurlijk van VDZ!!!
 

Foto’s bovenste rij van links naar rechts: Koos Prevaes (rechts) van de D5. Floyd Gerretzen (rechts) sluit de partij 

winnend af! Richard Ritmeester (links).

Foto’s onderste rij van links naar rechts: Kerliai Letwory ( 2e van rechts)! Richard Ritmeester ( in het midden), 

2e plaats in het algemeen klassement. Tom Frequin ( links), 3e plaats voor niet clubspelers.

 VDZvoetballers 
en schaken!?
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De sportieve prestaties van de

VDZ teams vallen tot nu toe

een beetje tegen. Met een

recordaantal van 50 VDZ teams is het

lastig om winstpunten te behalen. En

als we naar het doelsaldo kijken dan

is dat bijna 500 “in de min”. Ook is

geen van de teams najaarskampioen

of “herbstmeister” geworden. Daar

wordt je natuurlijk niet vrolijk van als

je dit leest. Gelukkig is er volgens mij

geen sprake van een “sportieve crisis”

bij VDZ. Ik loop al ruim 30 jaar bij

VDZ en nog steeds wordt er veel

gelachen en doen wij onze uiterste

best binnen de lijnen. Dus zo erg zal

het wel niet zijn!

Tot nu toe presteert het Dames 1 

futsal team het beste van alle VDZ

teams. Met 7 overwinningen, 1 gelijk-

spel en 1 verliespartij staan ze boven-

dien 2e in hun eigen competitie. De

nummers 2 en 3 van de VDZ ranglijst

zijn resp. VDZ C1 en VDZ F7. Ook zij

doen het dus uitstekend. Mijn eigen

team VDZ 7 gaat sportief veel beter

dan vorig seizoen. Toen eindigden wij

nog als 27e bij de VDZ ranglijst, dit

seizoen staan we keurig op de 9e

plaats (en 4e in onze eigen competi-

tie).

Ik heb nog in de glazen bol gekeken

maar ik heb niet kunnen ontdekken

wat 2008 ons sportief gaat brengen.

Laten we hopen dat we in 2008 in

ieder geval met veel plezier de com-

petitie zullen afmaken. Dan komen de

resultaten vanzelf. Iedereen veel suc-

ces.

Jeroen Polman 

VDZ 7

Plaats 

comp. Elftal G W GL V P DPV DPT Doels.

1 2 VDZ DA1 9 7 1 1 22 62 28 34

2 3 VDZ C1 12 9 1 2 28 43 21 22

3 2 VDZ F7 10 7 2 1 23 44 10 34

4 5 VDZ DA4 10 7 0 3 21 43 26 17

5 3 VDZ 2 11 7 2 2 23 25 10 15

6 4 VDZ C3 10 6 2 2 20 54 25 29

7 4 VDZ C4 9 6 0 3 18 43 20 23

8 4 VDZ DA2 10 6 1 3 19 20 9 11

9 4 VDZ 7 9 5 2 2 17 25 21 4

10 5 VDZ E7 11 6 1 4 19 60 25 35

11 5 VDZ D4 11 6 1 4 19 57 23 34

12 4 VDZ DA1 9 4 3 2 15 28 12 16

13 6 VDZ F5 11 6 0 5 18 36 29 7

14 4 VDZ D3 8 4 1 3 13 19 21 -2

15 3 VDZ 1 13 6 3 4 21 24 16 8

16 6 VDZ F8 10 5 1 4 16 42 31 11

17 6 VDZ E5 10 5 1 4 16 38 33 5

18 6 VDZ E1 13 6 2 5 20 28 40 -12

19 7 VDZ D1 10 5 0 5 15 34 31 3

20 6 VDZ F4 10 5 0 5 15 18 27 -9

21 6 VDZ E2 11 5 1 5 16 59 47 12

22 4 VDZ 3 ( futsal ) 12 5 2 5 17 40 36 4

23 8 VDZ E3 11 5 0 6 15 40 55 -15

24 7 VDZ E8 11 5 0 6 15 33 73 -40

25 9 VDZ F9 7 3 0 4 9 17 39 -22

26 8 VDZ F2 10 3 3 4 12 26 37 -11

27 7 VDZ MA 10 4 0 6 12 16 32 -16

28 8 VDZ DA3 10 3 2 5 11 20 39 -19

29 7 VDZ E9 11 4 0 7 12 22 69 -47

30 8 VDZ E4 11 4 0 7 12 24 81 -57

31 8 VDZ 5 7 2 1 4 7 11 16 -5

32 9 VDZ 1 ( futsal ) 10 3 1 6 10 46 64 -18

33 9 VDZ D2 11 3 1 7 10 13 44 -31

34 9 VDZ A2 10 3 0 7 9 13 29 -16

35 9 VDZ 4 8 2 1 5 7 17 23 -6

36 10 VDZ 9 10 2 2 6 8 20 32 -12

37 11 VDZ 3 10 2 1 7 7 10 22 -12

38 10 VDZ C2 12 2 2 8 8 19 47 -28

39 10 VDZ 8 11 2 1 8 7 16 40 -24

40 9 VDZ D5 11 2 1 8 7 14 53 -39

41 9 VDZ A1 8 1 2 5 5 10 24 -14

42 9 VDZ E6 10 2 0 8 6 27 52 -25

43 10 VDZ F3 9 1 1 7 4 6 33 -27

44 10 VDZ F1 10 1 1 8 4 18 41 -23

45 8 VDZ 6 8 1 0 7 3 16 39 -23

46 9 VDZ F6 9 1 0 8 3 19 51 -32

47 10 VDZ MB1 9 1 0 8 3 2 55 -53

48 10 VDZ B2 9 1 0 8 3 15 88 -73

49 12 VDZ B1 12 0 1 11 1 1 37 -36

50 12 VDZ D6 11 0 0 11 0 5 76 -71

Totaal 505 191 48 266 621 1338 1832 -494

G P Winst %

Doelp. 

voor 

Doelp. 

tegen 

Gem. voor 

p.w.

Gem. 

tegen 

p.w.

2007-2008 (wintersto p) 505 621 40,99% 1338 1832 2,65 3,63

2006-2007 (eindstand ) 922 1242 44,90% 2862 2971 3,10 3,22

2005-2006 (eindstand ) 834 959 38,33% 2150 3262 2,58 3,91

2004-2005 (eindstand ) 634 853 44,85% 1824 1910 2,88 3,01

2003-2004 (eindstand ) 710 905 42,50% 1916 2168 2,70 3,05

2002-2003 (eindstand ) 644 676 35,00% 1386 2287 2,15 3,55

2001-2002 (eindstand ) 618 914 49,30% 1571 1725 2,54 2,79

2000-2001 (eindstand ) 589 772 43,70% 1607 1809 2,73 3,07

SPORTIEVE CRISIS BIJ VDZ?



Arnts

HUBO, HANDIG ZO’N BUURMAN

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

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

026-3647246

A A N D E B E E K
Grafische Handelsonderneming

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

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

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

Beekstraat 67
6811 DW Arnhem
tel. 026-4427463
e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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Training in de sneeuw
Het besneeuwde (kunst)grasveld. 

Zaterdag 22 december. Winterstop. De wed-
strijden die nog gespeeld moesten worden 
in Arnhem waren allemaal afgelast. 
Martijn en Chris, de trainers van de E2 
hadden echter besloten dat er op zaterdag 
mooi getraind kon worden zolang er geen 
wedstrijden waren. De velden lagen er bij 
alsof ze door Anton Pieck geschilderd 

waren. Sprookjesachtig mooi. Na de train-
ing gingen er een hoop ouders meevoet-
ballen. Een partijtje ouders tegen E2. De 
E2 won, hoewel de ouders het niet slecht 
deden! Het was een fantastische ochtend, 
dat kun je wel aan de daarna gemaakte 
groepsfoto van het team met leiders en 
trainers zien!



ADVERTEERDERS IN DE VOLHARDER
JP Tamminga 2
OLB Arnhem voetbalcenter 4
Bosveld verzekeringen 4
Géro Meubelstoffeerderij 4
Paul van Zeeland juwelier 6
De Smidse metaal 6
Rubens wonen 8
Ben Albers Speciaalslagerij 10
Foto Cranevelt 10
KleinTuente Installatietechniek 10
Berkhout & Van Rijn 

accountants en belastingadviseurs 12
Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel 12
Albers Reclame 16
Restaurant TRIX de Menthenberg 18
‘t Winkeltje 22
Veldman Sport actie 24
Casino Suikerland 26
COOP Manders 28
Hubo Arnts 28
Aandebeek, grafische handelsonderneming 28
Van Gorkom Sign 28
Snelders Sport Elst 30
Jan van Leur, dak- en gevelwerken 32
Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt 32
Excellent, snacks en pizza/shoarma 36
Stevens Print Service 36

Primera Presikhaaf 40
BSW Advies 42
Cafetaria Bar ‘t Hoekje 42
StarTravel Reisbureau 44
Indora Informatisering 46
WerkUitHanden 46
Jongejan & Tjakkes 50
Dolf en Rudolf Pruijn Schilderwerken 52
Slot- en sleutelspecialist Van Gorkom 52
Jos Jansen, tapijten en gordijnen 52
Garage Kornman 52
Berkhout Arnhem BV 55
Meijerinterim.nl 55
Diabolo ICT BV 56

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

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

Aanvang: Vanaf 21.00 is iedereen welkom
  

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

VDZ
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LET OP UW BARDIENST
voor 1 januari lid geworden zijn en

zich opgegeven hebben voor bar-

diensten. Heeft u ten onrechte

geen brief ontvangen, neem dan

contact op met Anita Bruntink

(anita.bruntink@hotmail.com). 

Verder is het barrooster nog niet

volledig bezet. Wij zoeken nog

mensen die extra bardiensten wil-

len draaien, met name tijdens de

toernooien in mei. Vindt u het leuk

om nog een keer te draaien, neem

dan contact op met Anita Bruntink

(anita.bruntink@hotmail.com).

Inplannen gebeurt in overleg.

Alvast bedankt voor uw medewer-

king!

Barcommissie

iemand zijn bardienst vergeet,

want dat levert direct problemen

op voor andere vrijwilligers. 

U kunt uw bardiensten controleren

via het rooster dat in de kantine

hangt of via het bardienstenrooster

op de VDZ-website (www.vdz-arn-

hem.nl). Om in te loggen heeft u

uw lidnummer en geboortedatum

nodig. Deze staan op de brief die

u ontvangen heeft en in de

ledenlijst van VDZ. Als het

niet lukt, neem dan contact

op met Anita Bruntink

(Anita.bruntink@ 

hotmail.com). 

Iedereen is nu inge-

pland en heeft een

brief gekregen, ook

de nieuwe leden die

Hierbij een vriendelijke

oproep aan iedereen die de

komende maanden nog

ingepland staat voor bardiensten;

let op uw bardienst! Controleer uw

bardiensten, schrijf ze in uw agen-

da en vergeet ze niet! Bent u echt

verhinderd, zoek dan zelf tijdig een

plaatsvervanger! Het is erg verve-

lend als



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 

Lange Maat 64 Telefoon: 026-3113922      

6932 AE 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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ROEL VAN DER LEIJ WINTERCUP

RECREANTEN STRIJDEN OM DE TITEL VAN HET BESTE LAGERE ELFTAL VAN VDZ

Het vierde elftal heeft de

eerste editie van de Roel

van der Leij Wintercup

gewonnen. Dit lagere elftallentoer-

nooi werd dit jaar voor het eerst

georganiseerd. Op zaterdagmiddag

12 januari traden de herenelftallen

VDZ 4, 5, 6, 7, 8 en 9 tegen elkaar

aan in het lagere elftallentoernooi.

Dit toernooi werd voor de eerste

keer georganiseerd en is vernoemd

naar onze wedstrijdsecretaris Roel

van der Leij.

Een waterig zonnetje bescheen een

koud veld waarop alle elftallen

waren op volle oorlogssterkte

waren aangetreden. Er werd

gespeeld op halve velden, 8 tegen 8.

Er werd een complete competitie

gespeeld waarin alle teams hun

krachten met elkaar konden meten.

Na een leuk toernooi ging het 

vierde elftal, onder leiding van lei-

der Niels van Maanen, met de

hoogste eer strijken. Zij werden

terecht winnaar van de eerste Roel

van der Leij Wintercup Wisselbeker. 

Uiteraard stonden gezelligheid en

"lekker ballen" voorop, maar zo af

en toe was er van enige onderlinge

gezonde rivaliteit wel sprake. De

zeer sportieve wedstrijden waren

in prima handen bij onze club-

En natuurlijk reikte Roel van der
Leij de prijzen uit!
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scheidsrechters onder leiding van

coördinator Hans Egging.  

Na het toernooi was er een heerlijk

stampottenbuffet voor zo'n 100

mensen in de kantine. Het buffet

werd verzorgd door Johan Luycken

met ondersteuning van Henny 

Singendonk, de barcommissie en

diverse vrijwilligers. Na het buffet

werd er tot een uurtje of tien

gezellig nagetafeld. 

VERGULD

Eind december 2007

werd ik min of meer

overvallen met de mede-

deling dat de Lagere 

Elftallen Commissie een

Wintercup toernooi ging

organiseren voor de

lagere elftallen van VDZ

(VDZ 4 t/m. VDZ 9) op

zaterdag 12 januari 2008. Ik wist van het bestaan van het idee hiertoe

maar de realisatie was tot nog toe een enorm struikelblok. Nu echter

niet meer.

Het meest verbaasd was ik over de naamgeving van dit toernooi, de

“Roel van der Leij Wintercup”. Volgens de organisatoren van dit toer-

nooi (de leiders van de lagere elftallen en de voorzitter van deze 

commissie) hebben zij dit unaniem besloten vanwege mijn inzet en

werkzaamheden voor diezelfde lagere elftallen. Een grotere blijk van

waardering is naar mijn mening niet of nauwelijks mogelijk. Enorm

bedankt en neem van mij maar aan dat ik er enorm trots op ben.

Een compliment naar iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen

tot het welslagen van de eerste editie van dit toernooi met mijn naam.

Ik hoop dat het inderdaad uitgroeit tot een traditie binnen VDZ. Ik

noem bewust geen namen om te voorkomen dat ik wellicht iemand

geheel ten onrechte zou kunnen vergeten en dat wil ik absoluut voor-

komen.

Een heel trotse Roel van der Leij

Dit eerste lagere elftallentoernooi

was een groot succes. Gezien de

grote opkomst en de gezellige

afloop waar bijna iedereen bleef

hangen krijgt dit toernooi hopelijk

een lange traditie.

Grote complimenten voor lagere

elftallencoördinator Rogier Walter

en de mensen die hem geholpen

hebben bij de organisatie.  

Albert van Daalen

Rudi Borkus

De mannen lieten het zich goed
smaken, 

Johan Luycken maakte er met hulp
van Henny Singendonk en mede-
werking van de barcommissie een
fantastisch stampottenbuffet van.
De hutspot, zuurkool en boeren-
kool waren niet aan te slepen en
de speklap, worst en karbonades
waren na afloop schoon op. 



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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Moeder/teamleider

Naam:    Caroline Vos  
Geboorteplaats:  Amsterdam  
Leeftijd:   47 jaar   
Moeder van:   Jesse en Esra  
Welke team:   Jesse speelt in de E1 
Zelf gevoetbald bij:  Eldenia, RVW en
   nu nog in de zaal 
Positie:   behoorlijk rechts  
   overal op het veld
Als leider het best te 
vergelijken met:  Foppe de Haan ( zeer 
   betrokken én begaan  
   met sportende jeugd)

Favoriete club:  Ajax
Favoriete speler:  Wesley Sneijder
Haalt Nederland 
de finale:   nee, een ronde 
   verder zou al heel  
   mooi zijn
Waarom vdz:   om de hoek
Voetbalmotto:   lekker ballen

Caroline Vos bij de training van de E3 met haar zoon Jesse, op woensdagavond.

Bij de jeugd spelen ouders een belangrijke rol. Bij het brengen en 
halen natuurlijk. Maar ook als scheidsrechter, bij allerhande vrijwil-
ligersklussen en niet te vergeten als teamleider. Deze maand een 
portret van zo’n moeder/teamleider. Laatst kwam ik haar, met Jesse 
haar zoon, tegen in de kantine, op het trainingsveld, langs de lijn, 
voor de douches en in het Gelre-Dome, een échte liefhebster dus! 
Haar zoon is dus niet voor niets zo’n terrier op het veld!  
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GESLAAGDE OPENING VAN HET JAAR 2008

Nieuwjaarswedstrijd
Het was een erg mistige 1 januari,

met nog knallend vuurwerk om het

veld werd er lekker gevoetbald tus-

sen Oud 1 en VDZ (relatief) jong 1

onder leiding van scheidsrechters-

coördinator Hans Egging. 

Bij VDZ 1 speelde huidig trainer

Roberto Straal ook nog mee. Ieder

duel werd goed aangegaan, maar

tegen Roberto Straal deed menig-

een toch net even iets meer zijn

best. 

Oud VDZ 1 trad aan met legendari-

sche spelers als Oscar "slalom"

Meijer, Roland "panty" Baauw,

Thijs "schaar" Koevoet, Raoul

"hakje" Godijn, Andre "sliding"

Wevers, Jan "linkspoot" Meijer,

Evert "met de kop" van Ameron-

gen,  Sjors "johan" van Leeuwen,

Wim "alleskunner" Schulte, Bert

"16 meter" Kok, Eric "de grote"

Arentsen, Auke "geintje" Smit, Lars

"wispelturig" Godijn, Robby "Mister

Arnhem Cup" van Rooyen, Berno

"daar komt dat schot" Klomp, John

"al 25 jaar niet meer bij VDZ

geweest" van Dinter, Marcel "prof"

Broecks en …. nog veel meer

'ouwe' voetballers.

Ondanks dat Oud 1 zijn best deed

stond het bij rust toch al 3-0 voor

VDZ 1 met doelpunten van Niels

Emeis (1-0), Koen Middeldorp (2-0)

en Cars Rasing (3-0). Na de rust

was het van hetzelfde laken een

pak en scoorde VDZ 1 opnieuw,

ditmaal door Bart Combee (4-0)

die daarna uitviel met een scheen-

been blessure. Later maakte ook

Rick van Hardeveld zijn doelpunt

(5-0). Er werd eerlijk gespeeld

zonder echt grove overtredingen.

Toch moest scheidrechter Hans

Egging in de laatste minuut nog

ingrijpen en kreeg Oud 1 een

penalty. Thijs Koevoet (huidig

assistent trainer) mocht tegen over

de keeper van VDZ 1, Tom Witjes

de penalty nemen en redde hij de

Leden van Verdienste Evert van Ameringen (l) en Louis Burgers krijgen de versierselen opgespeld door
voorzitter Willem Meijer

Tekst en foto’s:
Albert van Daalen en Irene Gudden
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eer voor Oud VDZ. Na deze onge-

lijke wedstrijd (de jonge garde was

toch iets sterker of zouden de oud-

jes de oudejaarsavond nog in de

benen hebben) was de einduitslag

dus 5-1 voor VDZ 1.

De nieuwjaarsreceptie
Niet veel later was er om 16.00 in

de kantine van het clubhuis de

officiële nieuwjaarsreceptie die

druk bezocht werd. Veel leden,

kaderleden en oud-leden lieten hun

gezicht zien.  Voorzitter Willem

Meijer opende met de beste wen-

sen voor 2008. Ook meldde hij dat

Roberto Straal en Thijs Koevoet

hun contract met een jaar hebben

verlengd. De pas benoemde nieuw

Leden van verdienste, Louis Bur-

gers en Evert van Amerongen wer-

den gehuldigd.

Verder was er gezellige muziek met

zanger Stefan en werd er gebab-

beld over koetjes en kalfjes. Al met

al een was het een gezellig feestje.

De organisatie van deze dag was in

handen van de Activiteitencommis-

sie, samen met de Barcommissie.

Kortom, een zeer geslaagde nieuw-

VDZ KRIJGT MUSEUM
Denk verder aan bekers, pennen,
stropdassen, petten en glazen
met VDZ opdruk en er schijnt
zelfs nog ergens een VDZ lied te
zijn. Kijk de kasten en de zolder
nog eens na! U kunt de VDZ spul-
len afgeven bij het secretariaat
in het clubhuis. Alvast bedankt
en wij houden u op de hoogte via
de Volharder. 

Sjors van Leeuwen
Secretaris VDZ Bestuur

VDZ krijgt binnenkort zijn
eigen "museum" in het
clubhuis. Wij zijn daarom

op zoek naar bijzondere VDZ
spullen uit het verleden. Denk
aan oude voetbalshirts, kousen,
voetbalschoenen (stalen neuzen)
en leren ballen (met veters). 

Maar ook oude entreekaarten,
lidmaatschapskaarten, aanschrij-
vingen, wedstrijdblaadjes, brie-
ven en andere correspondentie,
elftalfoto's, opstellingen, toer-
nooiprogramma's, krantenartike-
len, clubbladen (Volharders),
wedstrijdaankondigingen (pos-
ters), vaantjes,
speldjes, prijzen
(bekers),
medailles, etc,
etc. 

Kerstfeestavond
22 december vond weer de jaar-

lijks kerstfeestavond plaats. Deze

feestavond was iets minder druk

bezocht dan andere jaren dit had

mede te maken met het megapira-

tenfestijn en het weeralarm wat

door het KNMI was afgegeven. De

avond was zeer gezellig waarbij er

op de muziek van de band Melody

tot in de late uurtjes gedanst

werd. Daarnaast was er natuurlijk

weer de grote verloting waarbij

weer vele prijzen te winnen waren.

De hoofdprijs ging dit jaar weer

naar Johan Singendonk die een

grote kruiwagen met allemaal

levensmiddelen won. Hij schijnt

nog steeds onderweg naar huis te

zijn met deze kruiwagen. De

drankjes werden weer prima ver-

zorgd door Nico, Peggy en Gerard.

jaarsdag. Wij wensen hierbij ieder-

een nogmaals een voorspoedig

2008!

Jan Meijer verdeelt het
spel, Roland Baauw en
Raoul Godijn doen het
effe kalm aan



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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HET 13E VDZ TENNISTOERNOOI

Zaterdag 15 maart a.s. wordt er weer een tennistoernooi georganiseerd op het 
tennispark Molenbeke, gelegen aan de Vosdijk in Arnhem.

Inschrijving staat open voor VDZ-ers, maar ook voor anderen.

Het toernooi begint om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uur.
U wordt vriendelijk verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn.

De kosten bedragen € 15.00 per persoon.
Er dient ingeschreven te worden naar speelsterkte.
De categorieën zijn: B/4   C1/5   C2/6   D1/7  D2/8   E/9  of Beginner.

Bij aanmelding dient meteen betaald te worden.
Onderstaande strook kan (volledig ingevuld) met contante betaling ingeleverd worden bij
Nico Valen, Bachlaan 36, 6815 DE Arnhem, tel. 026-4432391 of 06-51132268. 

De inschrijving sluit op 5 maart of als er 64 personen hebben ingeschreven

NB. Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden

O R G A N I S AT I E :  N . J .  VA L E N ,  B A C H L A A N 3 6 ,  6 8 1 5  D E  A R N H E M ,  T E L .  0 6 - 5 1 1 3 2 2 6 8

Inleveren vóór 5 maart

Aanmelding VDZ tennistoernooi

VOORNAAM / ACHTERNAAM :…………………................………………….…M/V*

ADRES :…………………................………………….…

POSTCODE :…………………................………………….…

PLAATS :…………………................………………….…

TELEFOON :…………………................………………….…

SPEELSTERKTE : B/4 C1/5 C2/6 D1/7 D2/8 E/9  BEGINNER*

*Omcirkel wat van toepassing is



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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Het nieuwe jaar is nog
maar net begonnen of de
strijd der titanen staat

alweer op het programma. Dit
jaar lekker dicht op het oud-en-
nieuw gepland, gewoon omdat de
oliebollen dan beter smaken. Op
zaterdag 12 januari werd het
jaarlijks terugkerende toernooi
'De Oliebollencup' gehouden. Dit
toernooi wordt georganiseerd
voor de pupillen van VDZ. In
totaal namen 200 kinderen van
de D, E en F deel aan dit 
evenement.

De Oliebollencup is een toernooi
waarbij elftalgenoten, bijvoor-
beeld van de F1, het het hele
toernooi tegen elkaar opnemen,
maar ook samenspelen. Elke wed-
strijd wordt gespeeld in een
andere samenstelling van het elf-
tal. De uitslagen van de wedstrij-
den worden verzameld en ver-
werkt en aan het einde van het
toernooi wordt bekeken welke
speler de meeste wedstrijden
heeft gewonnen in combinatie
met het aantal doelpunten. Het
leuke is dat het niet uitmaakt of
je nu in de F7 of in de D3 zit. Je
hebt  evenveel kans om de beker
te winnen. Dit jaar was er een
beker voor de beste F-, de beste
E- en de beste D-pupil.

De dag startte om 8.30 met een
uitleg van het toernooi door Jan
Schmitz aan de leiders en bege-
leiders van de teams. Om 9.30
verzamelden alle deelnemers en
begeleiding zich op de tribune.
Het toernooi werd gespeeld op
de velden 6 en 7 en 10. In totaal
waren daarop vijftien kleine vel-
den uitgezet. De speelveldjes
werden aan de teams bekendge-
maakt en na een korte warming-
up, van zowel de pupil-
len en begeleiding
als de organisa-

tie, konden de eerste wedstrij-
den beginnen. Het toernooi ver-

liep volgens
schema en er

werd fel, maar
zeker met veel 

plezier, gestreden.
Helaas ook dit jaar geen 

winters tafereel. Volgend jaar
dan maar weer.
Een Oliebollencup zonder oliebol-
len is slechts een cup en daar
doen die jongens en meisjes het

200 KINDEREN STRIJDEN OM DE CUP

Oliebollen-
cup 2008

Links: er werd fanatiek om  de
oliebollencup gestreden.
Onder: de winnaars: Raf van
Oosterhout, Chris Dekker en
Sharoma Grotenbreg
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niet voor. Dus had de organisatie
500 oliebollen besteld. Ze waren
weer heerlijk dit jaar. Om 11.45
werden de laatste wedstrijden
afgefloten en de organisatie kon
gaan berekenen welke pupillen de

gestreden. Er werd vanaf 10
meter geschoten op goal. Vervol-
gens werd de bal verder wegge-
legd en moesten de pupillen
opnieuw de bal in de goal zien te
krijgen. Het was uiteindelijk
Chris Dekker die wist te winnen
bij de D. Hij nam de beker voor
de beste D-pupil in ontvangst. Bij
de E-pupillen ging de Oliebollen-
cup 2008 uiteindelijk naar Sha-
roma Grotenbreg en bij de F-
pupillen was het Raf van Ooster-
hout die zonder extra duel de
prijs in de wacht sleepte voor
meest effectieve F-pupil.
Namens de organisatie nogmaals
van harte gefeliciteerd met deze
mooie prestatie!

Namens de organisatie gaat dank
uit naar de begeleiding van de
teams.

Jeugd Activiteiten Commissie

meeste wedstrijden hadden
gewonnen in combinatie met het
aantal doelpunten.

In zowel de E- als de D-categorie
bleken meerdere pupillen even-
veel punten te hebben gehaald.
Die strijd was dus nog niet

Eén van de deelnemende
teams, de D3

Folman, Chiel
Freutel, Joris
Gerretzen, Boyan
Gerretzen, Floyd
Geurtzen, Cas
Grotenbreg, Sharoma
Hell, Manou
Hermsen, Djim
Jansen, Hugo
Klein, Joppe
Lange, Ellie de

Amato, Joshua
Beek, Jourean van
Blonk, Bodie
Bos, Lars
Bouwkamp, Ciske
Cosynse, Jelle
Dam, Timo van
Dijk, Jorre van
Drumpt, Dominique van
Eden, Coen van
Fokke, Olivia

VAN DE E NAAR DE D

INLEVEREN PASFOTO

VDZ heeft van de KNVB fotoformulieren ontvangen van de jeugdspelers die
met ingang van volgend seizoen naar de D-leeftijdscategorie  overstappen.

Onderstaand de namen van de tweedejaars E-spe(e)l(st)ers met het verzoek aan
de ouders/verzorgers om zo spoedig mogelijk een pasfoto in te leveren. 
Wij verzoeken u deze pasfoto te voorzien van naam en geboortedatum, zodat
wij niet hoeven te puzzelen wie op welke foto staat. Doe deze pasfoto in een
gesloten enveloppe en deponeer deze in de rode bus naast het publicatiebord in
de kantine. In principe moeten beide oren op de foto zichtbaar zijn (en face)
Zodra de pasfoto ontvangen is zal VDZ er zorg voor dragen dat de spelerspas aangevraagd wordt,
zodat bij het begin van het nieuwe seizoen (eind augustus 2008 de spelerspasjes binnen zijn en ook uw
kind kan en mag spelen. Het betreft de volgende spelers:

Letwory, Kerliali
Logtenberg, Koen
Maat, Chiel
Meulen, Joost van der
Muslem, Rashed
Paulissen, Joost
Post, Jesse
Pröpper, Mike
Ritmeester, Richard
Smaak, Sammie
Souisa, Noa

Volman, Miko
Wal, Michiel van der
Wentink, Bart
Wigt, Youri
Wit, Boris de
Witteloostuyn, Thomas van
Zeppenfeld, Dario
Zijden, Floor van de



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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AGENDA
11 maart 2008 

8 april 2008 

13 mei 2008 

3 juni 2008

De cluster vergadering is 18 maart  

Kaartavonden

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

3 maart 2008 20.00u

7 april 2008 20.00u

5 mei 2008 20.00u

2 juni 2008 20.00u

Jeugdcommissie
vergaderingen

Kaartavonden

Algemeen

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  

In de vorige Volharder spra-
ken wij de hoop uit om te
kunnen melden dat de F1

een paar winstpunten zou hebben
gehaald en........ het is gelukt.
Yes, de F1 heeft de laatste wed-
strijd van de najaarscompetitie
GEWONNEN!!! en is dus niet als
laatste geëindigd (beter doelge-
middelde pffffff).

Zaterdag 15 december was de
laatste (inhaal-) wedstrijd tegen 
Brummen F1. Onze jongens waren
er op gebrand om deze wedstrijd
te winnen, ten eerste omdat ze
dat nog niet hadden gedaan in de
competitie en ten tweede, mis-
schien nog wel veel belangrijker,

F1 WINT LAATSTE WEDSTRIJD

VAN DE NAJAARSCOMPETITIE
omdat Peter Pröpper daar in zijn
jeugd gevoetbald heeft, zijn
oude cluppie dus. Dat was alweer
een extra stimulans.

Na een spannende wedstrijd, die
werd afgesloten met een 4-1
overwinning door goals van Freek
(2 x), Bas (1 x) en Ko (1 x) was
het feest. Het leek wel of onze
boys kampioen waren geworden.
Uitbundig juichend op het veld,
een spontane polonaise in de
kleedkamer, bidons (met natuur-
lijk ijskoud water) leeg gooien
onder de douche! 
LEUK om te zien, het is nu echt
een team!!!

Na
een
AA-tje en
een zakkie chips voor de jongens
en een bakkie koffie, thee of
warme chocomel voor de ouders,
was dit een mooie afsluiting van
deze najaarscompetitie en het
belooft nog wat voor de voor-
jaarscompetitie.

Jacqueline Meijer
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3P Education Company
Arnhem (026) 333 7444

Aannemersbedrijf Jager bv
Velp (026) 364 6159

Aannemersbedrijf van Amerongen
Arnhem (026) 443 6644

Accountantskantoor Boerhof
Arnhem (026) 368 3140

Albers Reklame
Wageningen (0317) 426 444

Alexander van den Hoven
Arnhem (026) 443 40 86

Apotheek Biermasz
Arnhem (026) 442 3618

Arentsen Velp B.V 
Installatietechniek
Velp (026) 364 0042

Assen Assurantien
Arnhem (026) 361 3012

Autobedrijf Bochane
Arnhem (026) 320 1170

Bennis Arnhem bv
Arnhem (026) 351 0703

Berkhout & Klein 
dakbedekkingen b.v. 
Arnhem (026) 442 0736

Berkhout & van Rijn 
Accountants & belastingadviseurs
Duiven (026) 31 21 578

Berkhout & van Rijn
Acc.&Belast.advies
Duiven (026) 31 21 578

Berkhout Arnhem BV
Arnhem (026) 442 0736

Betonwerken Dordrecht
Dordrecht (078) 631 7422

Bloemboetiek Alteveer
Arnhem (026) 442 4007

Bos Interieur Velp
Velp (026) 364 9910

Bugter & de Vries Fin. Advies
Bemmel (0481) 47 11 12

COOP Manders
Arnhem (026) 442 6720

De Smidse
Arnhem (026) 442 6739

De Wereld Modeschoenen
Oosterbeek

DENTALEX.NL
Arnhem (026) 844 6147

Drost en zonen bv
Arnhem (026) 351 3675

Geo Instrument
Arnhem (026) 361 99 00

Glasz Assurantiën
Arnhem (026) 442 3851

Haver Zonwering
Arnhem (026) 362 0678

HEAO / HAN Arnhem
Arnhem (026) 369 1110

Hefas Branddetectie
Duiven (026) 365 2311

Hotel Blanc / Cafe Noir
Arnhem (026) 442 8072

Human Inference
Arnhem (026) 355 0655

Indora informatisering
Arnhem (026) 351 2167

ING Arnhem Arnhem

JEHAGO Meubel en interieurbouw
Arnhem (026) 364 1513

Jelsma Autobedrijf
Rozendaal (026) 362 9332

Karst Grit Media
Arnhem (026) 351 2779

KleinTuente Installatietechniek
Velp (026) 363 5673

Kunstgalerij Albricht
Oosterbeek (026) 361 1876

Kwekerij Overhagen
Velp (026) 362 0884

Makelaar Kuyk van Oldeniel
Arnhem (026) 442 0000

Meijer Interim & Advies
Arnhem (026) 442 2618

MEXX Kids Store
Arnhem (026) 44 25 302

Multimedia Produxx
Arnhem (026) 354 4690

Nijenhuis
Enschede (053) 431 9204

OLB Voetbalcenter
Arnhem (026) 442 33 21

Paul van Zeeland
Velp (026) 361 3668

Primera Presikhaaf
Arnhem (026) 361 3264

Roel Willemsen Garantiemakelaars
Arnhem (026) 327 4455

Room Rentals
Arnhem (026) 365 3433

SAB Adviesgroep
Arnhem (026) 353 7140

Snelders Sport
Elst (0481) 37 4255

Speciaalslagerij Ben Albers
Arnhem (026) 442 5596

Star Travel Reisburo
Arnhem (026) 442 1222

STEP Zuid
Arnhem (026) 443 5831

Struyk Verwo-Infra
Westervoort (026) 311 8288

Veldman Sport
Velp (026) 361 9010

Verag BV
Arnhem (026) 442 0770

VHG Verzekeringen
Arnhem (026) 355 73 99

Zuivelhandel van Betuw
Arnhem (026) 443 3390

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

De gein en de leut van car-

naval is alweer achter de

rug als u dit stukje leest.

Voor mij gaat het nog beginnen en

ik verwacht weer veel VDZ-ers en

ook sponsors te ontmoeten. En ik

moet zeggen, dat werkt meestal

prima!

Natuurlijk zijn we met Hogerop

druk bezig. Helaas kunnen we nog

niet op het hoofdveld maar dat

komt steeds voller te staan met

reclameborden. Ook hebben we

een groot doek op het kunstgras-

veld gehangen om al onze spon-

sors te bedanken voor hun steun

óók op het kunstgrasveld! En om

deze actie te ondersteunen worden

alle reclameborden door Henk op

de foto gezet en op het multimedi-

ale scherm in de kantine geplaatst.

Exposure te over dus!

Sponsoravond VDZ Hogerop
Er is weer een sponsoravond in

aantocht. Reserveert u alvast dins-

dag 15 april in uw agenda voor

een sponsoravond van VDZ Hoger-

op. De datum is nog voorlopig. We

zijn bezig met een leuk program-

ma, maar nog even afhankelijk van

een aantal toezeggingen. Later

volgt hierover meer.

Nieuwe Sponsoren
We kunnen een aantal nieuwe

sponsoren van VDZ begroeten:

Rubens Wonen
Rubens Wonen sponsort (een deel

van de) trainingspakken van C1 zie

www.rubenswonen.nl . Rubens

heeft ook al een reclamebord en

een advertentie.

Mexx Kidsstore
De kinderkledingwinkel in de

binnenstad MEXX kids sponsort

shirts voor een pupillenteam.

Guijt
Guijt sponsort VDZ met 2 reclame-

borden (zie www.guijt.nl). Guijt is

een regionaal bekende en gereno-

meerd bedrijf in assurantiën,

hypotheken en makelaardij.

Totaal Tuin
Totaal Tuin (zie www.totaaltuin.nl)
plaatst een reclamebord op het

hoofdveld. Totaal Tuin levert ruim

500 verschillende producten voor

uw tuin. Van speeltoestel tot

schutting, van zandbak tot blokhut.

Berkhout & van Rijn Accoun-
tants en Belastingadviseurs B.V
Berkhout & van Rijn Accountants

en Belastingadviseurs B.V. heeft

een combi-contract afgesloten.

Berkhout is een bekende naam:

jarenlang heeft Robert Berkhout in

het eerste en de selec-

tie van VDZ gespeeld.

Ook zijn broer Vincent

heeft jarenlang in 1

gespeeld. Inmiddels is Robert dus

ook sponsor geworden.

Kijk ook op www.bvradvies.nl

Albers Reclame
Albers Reclame uit Wageningen is

gespecialiseerd in autoreclame,

autobeletteringen en alle andere

reclame-uitingen.   

Telefoon: 0317-426444

Autobedrijf J.P. Wijlhuizen 
Dit bedrijf, alom bekend in de

regio en lid van de BOVAG,

plaatst een reclamebord langs

het hoofdveld van VDZ. 

Wijlhuizen Autobedrijf is gespeciali-

seerd in de verkoop van nieuwe en

gebruikte personenauto's, schade-

en herstelwerkzaamheden aan

auto's, reparatie en onderhoud van

airco's en het inbouwen van alarm

installaties (SCM).

AAuuttoobbeeddrr ii jj ff     
JJ ..PP..     WWii jj llhhuuiizzeenn



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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Eerste herenelftal op kunstgras
Op verzoek van de technische staf

speelt het eerste herenelftal zijn

laatste thuiswedstrijden van dit

seizoen op het kunstgrasveld. De

gemeente heeft gezorgd voor nieu-

we dug-outs. Zoals bekend kan het

hoofdveld nog niet bespeeld wor-

den, zeer waarschijnlijk pas vanaf

het nieuwe seizoen. Bekeken wordt

nog hoe de kaartverkoop bij het

kunstgrasveld het beste geregeld

kan worden.

Contractverlenging trainer
Roberto Straal
VDZ heeft het contract met Rober-

to Straal, trainer van het eerste

herenelftal, met 1 jaar verlengd.

Beide partijen zijn tevreden over

de samenwerking, de prestaties en

de goede teamsfeer. Ook assistent-

trainer Thijs Koevoet blijft komend

seizoen aan het eerste herenelftal

verbonden. Met alle andere trai-

ners en begeleiders van de senio-

ren selectie-elftallen zijn in januari

gesprekken gevoerd over de invul-

ling van alle posities voor het nieu-

we seizoen. 

Renovatie kleedkamers 1 t/m 4
De kleedkamers 1 t/m 4 worden

naar verwachting in de zomer-

maanden opgeknapt. Zo komen er

gescheiden doucheruimtes, een

nieuwe toiletruimte en wordt alles

gerepareerd en opnieuw geschil-

derd. Deze kleedkamers

dateren al vanaf de

bouw van het clubhuis

en voldoen qua douche-

en toiletruimte niet meer

aan de eisen van deze tijd. 

Kwaliteitsinspectie KNVB
De KNVB heeft in december 2007

een kwaliteitcontrole uitgevoerd

van de hele accommodatie van

VDZ, inclusief alle velden, gebou-

wen en kleedkamers. Daaruit zijn

diverse verbeterpunten gekomen

die de komende jaren stapsgewijs

worden opgepakt. Voor een aantal

verbeteringen is de Gemeente Arn-

hem als eigenaar en verhuurder

van het terrein aan zet.   

Toekomstvisie Sportpark 't
Cranevelt
De komende maanden wordt door

de Craneveltcommissie, waar VDZ

deel van uitmaakt, gewerkt aan

een toekomstvisie voor Sportpark 't

Cranevelt. Hierbij is de inbreng van

de Gemeente Arnhem als eigenaar

van het sportpark zeer belangrijk.

In deze toekomstvisie wordt zoveel

VAN DE BESTUURSTAFEL

mogelijk rekening gehouden met

nieuwe ontwikkelingen, het vertrek

van Arnhemse Boys naar de wijk

Schuytgraaf, de  wensen en leden-

groei van VDZ en de acties die

genoemd zijn in het VDZ Beleids-

plan 2006-2010.  

ICT-beheerder voor VDZ
Harro Gudden is de nieuwe ICT-

beheerder van VDZ. Hij beheert

alle PC's met software, printers,

reclamescreens en internetaanslui-

tingen in het clubhuis. Voor vra-

gen, problemen, aanpassingen of

nieuwe software kun je contact op

nemen met Harro Gudden. Harro is

speler van het 5e elftal en  beheer-

der van de elftalwebsite van het 5e

elftal. 

Clustervergadering op 18
maart voor alle commissies
Op 18 maart komen bestuur en

alle coördinatoren van alle commis-

sies bijeen om de zaken op elkaar

af te stemmen. Ook wordt dan de

voorbereiding op het nieuwe sei-

zoen besproken. Alle commissies

zijn voor het overleg uitgenodigd

en het is belangrijk dat iedereen

komt.

Sjors van Leeuwen

Secretaris VDZ Bestuur



Slot- en sleutelspecialist Van Gorkom
Beekstraat 67
6811 DV Arnhem
026-4427463

J O S
JANSEN

Tapijten en 
Gord i jnen

Hommelseweg 320
6821 LT Arnhem
tel 06-52503301

Projecten Tapijt
Vitrage

Vinyl

GordijnenZonwering

Garage Kornman

www.slotenmaker.nl 

Dé specialist voor hang- en sluitwerk, sloten en
sleutels, inbraakvertragende artikelen, kluizen,
beveiligingsartikelen en sluitsystemen. 

Wij zijn gespecialiseerd in beveiligen volgens
het politiekeurmerk ‘veilig wonen’. Met eigen
service- en montagedienst.

e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl

oo Gratis A.P.K. bij grote beurt
oo Onderhoud en reparatie van alle  merken auto’s
oo Laswerk
oo Grote- en kleine beurten
oo Verkoop gebruikte auto’s

Eduard van Beinumlaan 2,   6815 GD  Arnhem        026-4425103

ERKEND

A.P.K. 
KEURINGSSTATION

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 17.30 uur

DOLF EN RUDOLF PRUIJN SCHILDERWERKEN

WWW.PRUIJNSCHILDERWERKEN.NL

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

Rudolf 06-28846131 Dolf 06-22948152



 

 

 



 

 

 



o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management




