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diaBolo total iCt SolutionS

De ontwikkelingen in de ICT-wereld volgen 
elkaar in een razendsnel tempo op. 
Met zakelijke mogelijkheden om van te 
watertanden. Ook u wilt in een sterk con-
currerende markt vast niet achterblijven. 
Maar dan wilt u natuurlijk wel weten wat 
het u aan efficiency en rendement oplevert. 
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Diabolo beheerst de beweging in een 
mobiele wereld. Wij geloven in een 
integrale aanpak van organisatie en 
techniek. Met onze actuele ICT-kennis 
bieden we u één aanspreekpunt voor al 
uw informatiseringsvraagstukken. Ook 
voor CRM systemen kunt u bij ons terecht.
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3e plaats Beste Zelfstandig Reisadviseur van Nederland

Nieuw beleidsplan in voorbereiding
Het bestuur heeft alle commissies gevraagd om input te 
leveren voor het nieuw op te stellen beleidsplan. Tijdens 
de komende Algemene Ledenvergadering (11 novem-
ber 2010, noteert u deze datum alvast in uw agenda!) 
leggen we dit plan ter goedkeuring voor aan de leden. 
Ter voor bereiding op de ALV bespreekt het bestuur het 
conceptplan met de diverse commissies tijdens de cluster-
vergadering (12 oktober). 
Het bestuur wil in ieder geval als speerpunten in het 
beleid opnemen: verbeteren/uitbreiden van de kleed-
kameraccommodatie en parkeerfaciliteiten, verhogen van 
de sportieve prestaties, structurele invulling kaderfuncties 
en behoud van leden. Het opstellen van het beleidsplan is 
overigens geen aangelegenheid van het bestuur alleen. 
Juist de inbreng van alle leden is van groot belang om een 
gezond draagvlak binnen onze vereniging te creëren. 

Structurele invulling kaderfuncties
Onze vereniging heeft al geruime tijd te maken met 
vacatures van kaderfuncties. Wedstrijdsecretaris, leden-
administrateur, jeugdsecretaris, scheidsrechter coördinator, 
ga zo maar door. Taken die diverse bestuursleden nu in 
onderling overleg overnemen of die bereidwillige leden er 
tijdelijk ‘even’ bij doen. Het is toch niet te hopen dat onze 
gezond denkende leden de zo succesvolle vrijwilligers-
regeling als afdoende bijdrage beschouwen aan de club. 
Naast de vele uitvoerende taken als teamleiders, trainers, 
onderhoud accommodatie, bar- en keukenbezetting, etc. 
zijn er nu eenmaal ook de algemene verenigingstaken. 
Tijdens de ALV doen we voorstellen om dit probleem 
structureel op te lossen. Overigens verwachten wij niet dat 
een oplossing ‘zonder consequenties voor de begroting’ 
mogelijk is. Met andere woorden: een permanente oplos-
sing gaat geld kosten.

Samen voor sportiviteit en respect 
Maar liefst elf sportbonden, waaronder de KNVB, bieden 
de sportclubs met het manifest ‘Samen voor sportiviteit en 
respect’ handvatten om ouders (en toeschouwers!) eerder 
op ongewenst gedrag aan te spreken. Ook de Arnhemse 
Voetbal Federatie (AVF) draagt bij aan sportief gedrag op 
en rond de sportvelden met haar project KANTELEN. Van-
zelfsprekend hebben wij als bestuurders, leiders, trainers 
en niet te vergeten spelers zelf een grote verantwoor-
delijkheid om de regels in acht te nemen en sportief en 

respectvol met elkaar 
om te gaan. Onze 
eigen gedragscode 
laat in die zin niets 
aan duidelijkheid te 
wensen over. 

‘Pa zou zichzelf 
‘ns moeten zien’  
Deze kop, in chocola-
deletters, in het gratis 
landelijk ochtendblad  
‘Metro’ van 22 september jl wekte mijn nieuwsgierigheid. 
De strekking van het artikel sluit aan op de projecten van 
de sportbonden. Enkele citaten uit dit artikel: ‘Ouders 
moeten inzien dat hun opwinding langs het sportveld knap 
irritant is en dat hun kind er niets mee opschiet’, ‘Pa zou 
zichzelf eens moeten zien’ en ‘blijheid bij de kinderen en 
verontwaardiging bij de vaders.’ De landelijke aandacht 
voor dit onderwerp onderstreept nog eens het belang 
ervan. Aan onze hoofdredacteur heb ik verzocht dit artikel 
integraal te plaatsen in de eerste editie van de Volharder.

Tenslotte 
Met spijt moet ik u melden dat dit mijn laatste voorwoord 
‘Van de Voorzitter’ is. Niet mijn laatste woord overigens, 
want dat spreek ik uit bij mijn aftreden tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering op 11 november. Diverse gesprek-
ken zijn al gevoerd met kandidaatopvolgers, helaas tot op 
heden (eind september) nog zonder resultaat. Uiteraard 
spant het bestuur zich in om te voorzien in deze vaca-
ture. Bij het zoeken naar een geschikte kandidaat is uw 
hulp zeer welkom. Weet u iemand of ziet u zichzelf als 
kandidaat, aarzel niet en neem contact op met een van de 
bestuursleden. 

Ik wens alle leden, vrijwilligers, sponsors en vrienden van 
VDZ een sportief en succesvol seizoen met veel spel-
plezier!

Uw voorzitter
Willem Meijer   

voor de laatste keer.... 
Van de voorzitter

VDZ een sportief en succesvol seizoen met veel spel-
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Zoals in den lande alreeds werd 
verwacht, zijn de mannen van VDZ 
E4 onverdroten van start gegaan in 
de nieuwe competite. Met 2 klinkende 
zeges werden de tegenstanders 
opgerold, zoekgespeeld en met 0 
punten kansloos retour naar huis ge-
zonden. Awel, wie zijn deze kanjers 
van de E4 dan wel niet?

I
n de goal staat onversaagbare 
Tijmen Smal, met back-up van 
Berend Lanke, Daan Wildeman 

en Jip Brakenhoff als onverzettelijke 
verdedigers. Voorin staat Olaf Smit als 
diepe spits, linkerfl ank wordt bezet door 
Jasper Arentsen en op de rechtervleu-
gel neemt Wietse Tempels de honeurs 
waar. De linksbenige Noud van den Ham is eigenlijk 
voluit 2-benig en alleskunner, maar wordt doorgaans aan 
de linkerkant gezet, alwaar hij alle posities met verve 
bekleed! Basis van alle successen zijn en worden gelegd 
door de trainers Ronald Brakenhoff en Thijs de Wit. 

Coaches Hans Arentsen en Peter Tempels activeren, 
motiveren en stimuleren “Onze jongens” tot die grootse 
daden in het veld. Cijfers als 0-3 en 6-2 zeggen u wellicht 
niet zo veel, maar dit is alleszins gangbaar op de zater-
dagochtenden waar onze E4 paradeert. Als een hecht 
team met een surplus aan individuele kwaliteiten wordt 
volop gepasst, gestrooid, ge-pannaat, geknepen, gezocht 
én gevonden, gewerkt, het netje gebold, gedolt, gebikkelt 
totdat de opponent het hazenpad kiest en afdruipt naar de 
koude douche....

Heeft U niets te doen op zo ‘n zaterdagje, wilt U genieten 
van waarlijk gevarieërd en hoogstaand voetbal, laat dan 
niet na en schroom niet net als zovelen, te komen; ver-
wonder U over het spelletje van de E4 en U wordt vaste 
fan van “Onze jongens”! Uiteraard houden we U met 
plezier op de hoogte van de vorderingen van het team 
gedurende de voortgang. De vaderlandse media
berichten U wekelijks op/in de sportkaterns, maar als U 
toch wekelijks komt, bent U daar niet meer van afhanke-
lijk! 
VDZ E4, alle passie komt boven! Een genot voor uw 
ogen! Tot gauw langs de lijn bij “Onze jongens”!

Kom 

ook gezellig 

kaarten!!

Kaartavonden

Uitslag 30 september

Klaverjasen
1 Ferry v Galen  4918 punten 
2 Harry Leeman  4844 punten
3 Bert v Daalen  4715 punten

Jokeren
1  Elly vd Leij  39 punten
2  Jolanda Scholten  40 punten
3  Ellen vd Bos  62 punten

‘Onze jongens’!

Boven vlnr: Coach Hans Arentsen, Olaf Smit, Tijmen Smal, Noud 
van den Ham, Berend Lanke en coach Peter Tempels.
Onder vlnr: Jasper Arentsen, Daan Wildeman, Jip Brakenhoff en 
Wietse Tempels.

Uitslag 30 september

Kijk voor de data van de kaartavon-
den in de agenda. Elke maand 
is er op een donderdavond 
een kaartavond, gezellig in ons 
clubhuis met een (warm) hapje 

en een drankje. Het kaarten begint 
om 20.00 uur. Er zijn leuke prijzen te 

verdienen. Kom ook!
Henk, Leo, Lidy,  

Mieke, Inge  en Karin

E4

Nummer 1.30.indd   6 10/5/2010   12:21:51 AM



Clubblad de Volharder | 7

Het heeft wat langer geduurd dan de bedoeling 
was maar eindelijk is de nieuwe Volharder een 
feit. Na een zomer uitzoeken en onderhandelen 

hebben we een akkoord bereikt met JP Offset met als ge-
volg een nieuw formaat Volharder met een aantal kleuren 
pagina’s. Wij zijn er erg blij mee en hopelijk vindt de lezer 
het ook weer een vooruitgang, op weg naar een steeds 
beter clubblad.

De vakantie zit er inmiddels al weer een geruime tijd 
op en dat bal rolt al een aantal weken op sportpark ’t 
Cranevelt, zoals ook te lezen was in Voetbal Internatio-
nal nummer 37 waar een grote foto van ons hoofdveld,  
stond genomen vanaf de Geert Egging Tribune, tijdens de 
gewonnen wedstrijd tegen HAVO. De selectie teams zijn 
redelijk goed begonnen aan het seizoen onder leiding van 
de nieuwe trainers Willy Melchers en Martijn Bockhoven. 
Het beloofd een spannende competitie te worden en we 
hopen op promotie, met name door het eerste elftal.

 van de RedaCTie

Competitieplanning, 
bekercompetitie en de 
KNVB

In het verleden heeft het bestuur al wel eens uitge-
legd dat de competitieplanning een toch ingewik-

kelder aangelegenheid is dan je zo op het eerste 
gezicht zou denken. Immers, onze teams komen uit 
in diverse regio’s waar andere vakantieweken gelden. 
Al die regio’s (Veluwe, Achterhoek en de Betuwe) op 
elkaar afstemmen lijkt welhaast onmogelijk. Vanuit het 
bestuur zijn al maatregelen getroffen om de in augus-
tus te spelen bekerwedstrijden alleen de zogenaamde 
standaardteams hiervoor in te schrijven. 

Steeds weer ondervonden wij dat juist in de zomerva-
kantie deelname aan de bekercompetitie problemen 
gaf.  Volwaardige teams konden niet worden samen-
gesteld en alternatieve speeldata bijna onmogelijk. 
Het bestuur zal ook nu weer de perikelen rond de 
schoolvakanties (zomer en winter) onder de aandacht 
brengen tijdens de regiovergaderingen van de KNVB. 
En maar hopen dat er dan geluisterd wordt….  

Bestuur VDZ 

Ondanks het veranderde formaat zijn er veel goed 
gelezen rubrieken terug te vinden in dit eerste nummer 
van het seizoen. Rubrieken zoals het voorwoord van de 
voorzitter, nieuws van de bestuurstafel, de column, nieuws 
van VDZ Hogerop, de agenda en de pupil van de week. 
Verder staan er uiteraard weer veel leuke, interessante 
en belangrijke stukken in die zeker de moeite waard zijn. 
Heeft u zelf behoefte om via ons clubblad de vereniging 
te bereiken schroom dan niet en mail naar volharder@
vdz-arnhem.nl

Veel leesplezier toegewenst !!
De redactie

Nieuwe leden-
administrateur voor VDZ

De afgelopen maanden is 
de ledenadministratie van 

VDZ tijdelijk waargenomen 
door Henk Matser i.v.m. ziekte 
van Johan Singendonk. Geluk-
kig gaat het met Johan weer 
beter, maar hij zal de ledenad-
ministratie niet meer opnieuw 
gaan oppakken. Dat is jammer 
voor VDZ maar beter voor 
Johan. Het bestuur heeft onlangs een uitstekende 
oplossing voor de defi nitieve opvolging gevonden. Met 
ingang van 1 oktober 2010 wordt de ledenadministratie 
van VDZ uitgevoerd door Jacqueline Meijer, moeder 
van Niek Meijer van de D1. Zij is de aangewezen per-
soon waar het gaat om aanmeldingen, opzeggingen, 
overschrijvingen, spelerspassen, Arnhem Card zaken, 
etc. Jaqueline is bereikbaar via de mail  osja.meijer@
kpnplanet.nl of per telefoon 06 10661682’.
Wij wensen Jacqueline alle succes toe.

Henk Matser
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Fred Wigt en de Vaste bargroep zijn de Vrijwilligers 
van het Jaar geworden. Een speciale waarderingsprijs 
was er voor damesvoetbal pionier Frans Looijen. 
Dames 1 bleek uiteindelijk het beste Seniorenteam 
van het Jaar te zijn geworden. Voorzitter Willem Meijer 
maakte dit bekend op het grandioze familie/mini-toer-
nooi op 6 juni 2010. 
  
Vrijwilliger van het Jaar bij de Jeugd

Fred Wigt
Vrijwilliger zijn en vooral niet in de 
schijnwerpers willen staan. Achter de 
coulissen je werk doen. Is dat eigenlijk 
niet de ultieme vrijwilliger? Op de 
achtergrond ‘je ding doen’ en niet wil-
len opvallen. Van dat soort vrijwilligers 
kan een club er niet genoeg hebben!
En gelukkig heeft VDZ Fred Wigt. 
Niet voor niets is hij vrijwilliger van het 
jaar geworden. Op de vraag of hij dat 
verwacht had, reageert hij verbaast. 
Natuurlijk niet, hij was hartstikke ver-
rast. Met veel moeite is hij de bewuste 
avond naar de kantine gelokt. Zelfs 
de ouders van het D1 werden in het 
complot betrokken. Onder het mom 
van een afscheidsdrankje, om het 

seizoen uit te luiden, 
kwam hij naar het 

clubhuis. Om daar te horen te krij-
gen dat hij, samen met de vaste 
barcommissie, was gekozen als 
Vrijwilliger van het jaar. 

Fred loopt inmiddels bijna 10 
jaar bij VDZ. Zijn zoon Yoeri ging 

voetballen en zodoende kwam hij 
in beeld.  Door Marcel Broecks werd 

hij enthousiast gemaakt om ook actief te 
worden. En actief werd hij. Hij trainde afgelopen seizoen 
maar liefst vijf team en was grensrechter bij het D1. Een 
supervrijwilliger, die eigenlijk helemaal geen tijd heeft om 
vragen te beantwoorden voor De Volharder. Hij moet nog 
ballen oppompen en het volgende team staat al weer 
klaar om getraind te worden! (JB)

Vrijwilliger van het jaar
Seizoen 2009/2010 

Vrijwilliger van Jaar bij de Senioren

Vaste bargroep
Dit jaar een hele groep, namelijk de “vaste bargroep” 
bestaande uit: Renée Combé, Ron Huisman, Erwin Bra-
kenhoff, Pascalle Woning, Mariel Hutten, Marcel Kamstra, 
Jacqueline Morsinkhoff, Lian Oomen, Henny Ormel, 
Rogier Walter, Han Werner, Han Perée, Thijs de Wit en 
Jacqueline van Diest. Uit het ledenrapport: “Deze groep 

vrijwilligers voert met vaste regelmaat extra bardiensten 
uit, denk aan één keer per week of per maand.  Daar-
mee nemen ze al een groot deel van de 1200 jaarlijkse 
bardiensten voor hun rekening, vaak op de drukste tijden. 
Ervaren krachten die ook voor begeleiding zorgen van 
de vele andere vrijwilligers. Naast hun vaste inzet zijn ze 
nooit te beroerd om bij te springen als de nood aan de 
man is, want zo links en rechts valt er regelmatig wel een 
bargat dat op het allerlaatste moment snel gevuld moet 
worden. Veel van deze mensen zijn daarnaast ook nog 
eens coördinator, trainer of leider. Deze groep vaste bar-
vrijwilligers zijn een belangrijke pijler onder de succesvolle 
vrijwilligersregeling en daarom verdienen ze het om een 
keer in het zonnetje gezet te worden.”  (SvL)

Achter 

de cou-

lissen

Fred (r) krijgt zijn prijs uit handen van Sjors van Leeuwen (m) en Willem Meijer (l)

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.

Nummer 1.30.indd   8 10/5/2010   12:21:57 AM



Paul van Zeeland juwelier

de SmidSe metaal

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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irene Gudden fotoGrafie

ruBenS wonen

olB voetBalCenter

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026-4423321

Voetbalcenter OLB
VDZ 

leden 10% korting op 
voetbalkleding en 
voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl

Irene Gudden

www.ireneguddenfotogafie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18
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Voetbalcenter OLB Op 1 juni  bereikte ons het droevige bericht dat, na een kortstondige 
periode van ziekte, op 56-jarige leeftijd is overleden,  

Paul Teunissen
Paul, ruim 46 jaar lid, is jarenlang actief geweest als jeugdtrainer, jeugd-
leider en scheidsrechter. Vanaf eind 2007 verzorgde hij de column in de 
Volharder. Op humoristische wijze belichtte Paul het wel en wee binnen 
onze club. 
Onder grote belangstelling hebben wij op 7 juni 2010 afscheid genomen 
van een bijzonder mens en bovenal afscheid van een goede vriend:

met eigen kijk op het leven,
met een eigen kijk op voetbal,
met eigen humor  
en met soms een vleugje cynisme

VDZ, zijn voetbalclub, is Paul  voor al zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme veel dank ver-
schuldigd.  Wij wensen zijn vrouw Marike en zoon Hugo veel sterkte toe. 

Bestuur VDZ IN MEMORIAM

Paul Teunissen

Zoveel warmte en liefde ont-
vangen in de tijd dat Paul ziek 
was en na zijn overlijden.
Hoe de woorden te vinden 
om hiervoor dank je wel te 
zeggen.

Marike en Hugo 

Ronald den Boer

Op 26 augustus j.l. is Ronald den Boer, directeur en 
eigenaar van Verag BV, een bedrijf wat vooral allerlei 
soorten vloeren levert, plotseling overleden. Verag 
is al meer dan 10 jaar sponsor bij VDZ en Ronald 
bezocht regelmatig onze sponsorbijeenkomsten. Het 
was een prettige persoonlijkheid die altijd oprecht 
belangstellend was en die hield van het leven. Hij 
had nog erg veel plannen en dan is het schokkend 
dat iemand op een leeftijd van 50 jaar zo plotseling 
wegvalt. VDZ wenst zijn familie erg veel sterkte toe 
om dit verlies te dragen. Bovendien hopen we dat de 
medewerkers van het bedrijf Verag de kracht zullen 
vinden om het bedrijf in de gedachten van Ronald 
voort te zetten.

Namens bestuur VDZ en VDZ Hogerop

Evert van Amerongen

In Memoriam
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jan van leur dak/ en Gevelwerken

BSw advieSGroePBSw advieSGroeP

 
 Lange Maat 64 Telefoon : 026-3113922
 6932 AE Westervoort Fax : 026-3121976     
  Mobiel : 06-50608111

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het onder-
houd 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 aangebrachte dakbe-
dekkingsconstructies.

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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Agenda

30 augustus 2010 
4 oktober 2010  
1 november 2010  
6 december 2010  
3 of 10 januari 2011  
7 februari 2010  
7 of 14 maart 2011  
4 april 2011  
2 mei 2011  
6 juni 2011  

do. 28 oktober 2010 
do. 25 november 2010 
do. 27 januari 2011 
do. 24 februari 2011 
do. 24 maart 2011 
do. 28 april 2011 
do. 19 mei 2011 

Aanvang om 20.00 uur precies. 
Inschrijfgeld: € 3,-

 Bestuursvergaderingen

7 september 2010  
5 oktober 2010  
12 oktober 2010  
Algemene Clustervergadering  
2 november 2010  
11 november 2010 ALV najaar
7 december 2010    

11 januari 2011    
8 februari 2011    
8 maart 2011    
15 maart 2011
Algemene Clustervergadering  
5 april 2011    
14 april 2011 ALV voorjaar  
10 mei 2011  
7 juni 2011    

 Jeugdcommissie
                       vergaderingen

 Kaartavonden

Algemeen

2010-2011 
21 oktober  Slaapmutsen Toernooi 
29 oktober  Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers  21.00 u. 
11 november  Algemene Ledenvergadering (ALV)- Najaar  20.00 u. 
26 november  Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers   
1 december  Sinterklaasfeest jeugd  14.00 u. 
18 december  Kerstfeestavond   20.00 u. 
20 december  Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine   
1 januari  Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 – Oud VDZ 1  14.00 u.  
1 januari  Nieuwjaarsreceptie   16.00 u.  
7 januari  Start tweede seizoenshelft, start alle trainingen   

Van 20/12 t/m 06/01 is het clubhuis gesloten en wordt er niet getraind.   

2010/2011
15 januari  Oliebollencup (Jeugd: o.v.) 09.00-13.00 u.  
15 januari  Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) 13.30-22.00 u. 
28 januari  Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers   21.00 u. 
25 februari  Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers  21.00 u. 
5 maart  Inhaalweekend KNVB   
6/7 maart  Carnavalssluiting clubhuis en kantine (zo. en ma.)   
15 maart  Algemene Clustervergadering   20.00 u.  
25 maart  Join The Club! inloopavond voor vrijwilligers  21.00 u.  
14 april  Algemene Ledenvergadering (ALV) - Voorjaar    20.00 u.  
24 april  Clubhuis en kantine gesloten (Eerste Paasdag) 
25 april  Inhaaldag KNVB (Tweede Paasdag)   
30 april  Clubhuis en kantine gesloten (Koninginnedag)   
21 of 22 mei  Geert Egging Toernooi (Jeugd) 
28/29 mei  Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd) 
2 juni  Henk Evers Toernooi (Jeugd) (Hemelvaart)   
4 juni  Helga de Lange Toernooi (Dames)    
5 juni  Familie/mini-toernooi met bekendmaking van: 
   -Vrijwilliger van het Jaar bij Jeugd en Senioren 16.30 u.  
     -Beste seniorenteam van het jaar   16.30 u.  
6 juni  Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop    
27/28 aug. Commandeur Toernooi (Jeugd) 
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verSteeGH danCemaSterS

verSteeGH danCemaSterS

Cursussen starten in januari en september:

ballroom, latin, salsa, 
zumba®, streetdance, 
hiphop, breakdance
en meer... Bel 026 3511211 voor inschrijving en 
informatie of kijk op de site. 

Dansen in Arnhem of Elst?

www.versteeghdancemasters.nl

foto Cranevelt Ook  servicepunt

WWW.FOTOCRANEVELT.NL

foto-film-video

Oremusplein 85
6815 DV Arnhem
Tel. 026 - 4451736
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Cursussen starten in januari en september:

ballroom, latin, salsa, 
zumba®, streetdance, 
hiphop, breakdance
en meer... Bel 026 3511211 voor inschrijving en 
informatie of kijk op de site. 

Dansen in Arnhem of Elst?

www.versteeghdancemasters.nl

WWW.FOTOCRANEVELT.NL

CooP manderS

SPort GiftS

meuBelStoffeerderij GÉro

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 meubelen 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:

WWW.MEUBELSTOFFEERDERIJ-GERO.NL

Waterstraat 16,   postbus 31,    6573AC    Beek-Ubbergen   Tel. 024-6841128

Bovenbeekstraat 15
Arnhem - Centrum
026 3892248

Voetbalschoenen van o.a. Nike, Adidas, Puma, Calcio, 
Mizuno en Hummel voor meerdere typen ondergrond

Uitgebreide Juniorcollectie

Nieuw is het bedrukken 
van de voetbalschoenen
met naam en nummer

N
I E

U
W

Nummer 1.30.indd   15 10/5/2010   12:22:08 AM



Sam(deXY

rijSCHool renÉ Beumer

Goed nadenken over je onderneming is essentieel! 
De organisatie als ‘merk’ neerzetten, van top tot teen herkenbaar zijn, van brochure tot de 

ondertekening van een e-mail. Heeft jouw organisatie behoefte aan een professioneel klein 

bureau waarmee je samen kunt werken aan je merk, zowel in strategie als in creatie? 

Samdexy communicatie door creatie.

Ga naar samdexy.nl Bellen of mailen kan ook: 026 363 72 17 info@samdexy.nl

Straal je uit wat je bent?

Rijschool René Beumer
Bontekoestraat 44
6826 SX Arnhem
 06-43908816 

 Voor Motor- en Autorijles  I
N

F
O

www.renebeumer.nl
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Ik ben Inze Diteweg en ik ben 17 jaar. 
Ik zit op het Cios Arnhem en zit nu in het 

2e jaar. Als stage heb ik VDZ aangewezen 
gekregen door school. Zelf speel ik tennis 
maar ik heb wel vroeger 6 jaar gevoetbald.  
Ik ga het komende half jaar stage lopen bij 

de F9 en de F7.

Hallo, ik ben Willem Roefs uit Loos-
broek, 17 jaar oud en kom tot 
februari stage lopen bij VDZ F2 
en F mini. Deze stage gaat uit 
via school: Het CIOS in Arnhem 
waar ik nu leerling in het tweede 
leerjaar ben. Verder voetbal ik 
zelf ook bij HVCH in Heesch.

Mijn naam is Kevyn van der Linden. Ik 
ben 19 jaar en doe de opleiding CIOS 
in Arnhem. Mijn sportachtergronden zijn 
turnen, honkbal en voetbal. Dit jaar ga ik 
de F11 en F5 trainen op de woensdagmid-
dag. Wanneer ik niet bezig ben met sporten of 
school vind ik het leuk om gitaar te 
spelen. Mocht u nog vragen heb-
ben, kom gerust langs voor of na 
de training.

Mijn naam is Yasser Uspessij, ik ben 17 jaar 
en kom uit Deventer. Ik zit nu in het tweede 
leerjaar van het CIOS in Arnhem, bij VDZ 
moet ik een soort stage lopen, op school 
noemen we dit een leerafdeling.  Samen met 

nog andere studenten van het CIOS 
zal ik een half jaar aanwezig zijn op 
de woensdagmiddag om training te 
geven aan de E3 en F3. Zelf doe 
ik aan waterpolo, voetballen vind ik 
erg leuk om te doen in mijn vrije tijd 

met vrienden. Ik hoop een leuke tijd 
te hebben bij VDZ, als iemand meer wilt 

weten over mij of over de stage beantwoord 
ik vragen graag!

Mijn naam is Leroy Venrooy. Ik ben 19 jaar 
en ben nu voor het 3de jaar bezig bij CIOS in 
Arnhem. Ik doe het keuzevak Zelfverdediging 
op het CIOS. De sport die ik nu zelf beoefen 
is vechtsport en dat zijn  MMA, Judo, 
Kickboksen en Jiu-jitsu. Ik vind zo’n 
beetje alle sporten vind ik leuk en 
gezellig om mee te doen. Ik heb 
vroeger ook 12 jaar gevoetbald bij 
Avanti en bij andere clubs. Ik loop 
stage bij de F10 en F6.

Ik ben Pim Mulder en ben 
19 jaar. Ik loop stage bij 
VDZ F12 en F8.

Hallo, mijn naam is Pim Sittrop en ik ben 20 jaar en 
geboren op 24 mei. De opleiding die ik nu volg is het 
CIOS in Arnhem en doe dat met veel plezier. Zelf heb 
ik niks met voetbal dus het is voor mij een hele nieuwe 

ervaring om bij VDZ F4 en E4 stage te mogen 
lopen. De sporten die ik zelf beoefen zijn 

vechtsporten en basketbal. Ik hoop dat dit 
een leuke periode gaat worden en dat we 
allemaal veel plezier gaan beleven.

CIOS-sers 
trainen de E en F

Ik ben Leon van den 
Acker, 19 jaar oud. 
Ik zit op het CIOS in 

Arnhem, ik heb 
het keuzevak 

sportleider 
sportspe-
len geko-
zen omdat 
ik het leuk 

vind om 
met de jeugd 

aan de gang te gaan. 
Mijn eigen sport is ook 
voetbal, bij VDZ train 
ik de F12 en de E2. 
Verder vind ik het ook 
leuk om te zaalvoet-

ballen.

Ik ben
Ik zit op het Cios Arnhem en zit nu in het 

Ik ben Rowie Koers 
en ik ben 17 jaar. Dit 
is mijn tweede jaar op 
het CIOS in Arnhem. 
Zelf heb ik ongeveer 
4 jaar op voetbal 
gezeten, toen ik heel 
klein was. Nu zit ik 
inmiddels alweer 8 
jaar op hand-
bal. Ik speel 
in de A1 bij 
Voorwaarts 
in Twello. 
Via school 
gaan wij het 
eerste halfjaar 
stage lopen bij VDZ.  
Ik loop stage bij de 
Mini-F.

Nummer 1.30.indd   17 10/5/2010   12:22:15 AM



18 | Clubblad de Volharder

Bennekom
Als ik aan Oostkapelle denk, denk ik meteen aan West-
kapelle. Als ik aan Maastricht denk, denk ik aan Albert 
Verlinde, de echtgenoot van de nieuwe burgemeester. 
Als ik aan Madrid denk, denk ik aan Stadion Santiago 
Bernabeu, de voetbaltempel waar Ajax voorheen ook in 
een niet-figurantenrol optrad. Als ik aan Bennekom denk, 
denk ik aan de televisieserie Q & Q, over twee vrienden 
van een jaar of dertien, onder de rook van het fraaie Ben-
nekom....... maar sinds vandaag is alles anders: als ik aan 
Bennekom denk, denk ik nu aan de mooiste jeugdvoetbal-
match die ik ooit heb gezien: Lijstaanvoeder Bennekom 
E1 tegen de nummer twee VDZ E1 op 18 september 
2010. Nou nou nou dat was genieten !

Achterstand omgebogen
De koppen van onze mannen stonden strak. Dat was 
goed te zien. Vandaag moest het gebeuren. Na twee 
relatief makkelijke potjes moesten 
ze vandaag de Bennekomse horde 
nemen. Voorwaar geen gemakkelijke 
opgave. Na enkele minuten stonden 
we al met 1-0 achter. Dat bracht ons 
echter niet uit ons ritme, want enkele 
minuten later prijkte de gelijkmaker 
alweer op het scorebord: Martijn 
rondde een werkelijk prachtige aan-
val, van achteruit opgezet en via de 
linkervleugel doorgevoerd, routineus 
af. Enkele minuten later zette hij ons 
zelfs op voorsprong:  1-2!

Winst?
Zou er een sensatie in de lucht 
hangen? De Bennekomse voetbal-
vrienden, met misschien wel nazaten 
van Kees van Wonderen, Hans 
Dorrestijn, Boer Koekoek en Willie 
Walden (jullie weten nog wel, die van 
het legendarische duo Snip & Snap) 
in hun gelederen, hadden tot op 
heden nog geen tegentreffer hoeven 

incasseren. Hoe zouden zij met deze tegenslag omgaan? 
Nou, dat werd steeds duidelijker. Zij raakten niet in paniek 
en bleven schier moeiteloos aanhaken aan het hoge 
niveau van VDZ E1. Bassie (met het hoofd na een voorzet 
van Daniel), Julian en Cedric (met een fraai en volstrekt 
onhoudbaar afstandsschot in de kruising) hielden de druk 
er bij onze vrienden flink op. Het leek allemaal effect te 
sorteren totdat de elitetroepen van de Gelderse Vallei in 
de laatste minuut uit een corner (die wel van erg dichtbij 
genomen werd.....) het laatste en winnende doelpunten 
scoorden: 6-5.

In de waterzak
Tsja, zo hard kan sport zijn. Daar waar een puntendeling 
zeker op zijn plaats zou zijn, verdwenen al de te vergeven 
punten “rucksigloss” in de waterzak van de Bennekom-
mers. Het is niet anders maar de competitie duurt nog 
lang ! Allemaal, dus echt allemaal: Goed gewerkt!!!”

Een groet van VDZ E1

Veel lezers hebben via VDZ-website natuurlijk 
allang kennis genomen van het wel en wee van 
VDZ E1. Via deze weg kunnen ook anderen  op 
de hoogte blijven. Een kleine compilatie vanuit 
“The community VDZ E1”.
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VDZ in de media
Geert Eggink tribune in de Voetbal International

Het team
Ik realiseer me dat niet iedere lezer van de Volharder de 
hoofdrolspelers van ons team kent. Ik zal ze met plezier 
nog even aan u voorstellen:
☺  Julian Hell, prima speler, gemaakt voor het middenveld, 

schuwt ook het verdedigende werk niet. Toont steeds 
meer karakter. Techniek is zijn leidraad!

☺   Kwint Ceelen, een keeper naar mijn hart. Technisch 
briljant, prima reflexen, zeer goed coachbaar, gaat een 
mooie voetbaltoekomst tegemoet!

☺  Raf van Oosterhout, snelheid kenmerkt hem, linksbenig, 
teamspeler in hart en nieren, wordt steeds gevaarlijker 
voor het doel!

☺  Martijn Sanders, eerste wedstrijd in de hoofdklasse, 
rustig aan de bal, longen waar een paard jaloers op 
zou zijn. Prima kerel, multifunctioneel inzetbaar;

☺  Bas(sie) Mulder, geboren als spits, scoort vanuit iedere 
positie. Knappe scouts daar bij FC Twente....

☺  Bas Schipstra, leergierig. Prachtige kerel. Een rots in 
de verdediging. Plichtsgetrouw. Grote klasse.

☺  Daniel Hammink, balvaste linksbener. Doet een beetje 
aan Vitessenaar Matic denken. Ligt goed in de groep. 
Goede pass en actie. Voorspel ik een prachtig seizoen.

☺  David Oppel, snel, je moet hem niet twee maar drie 
keer passeren ! Eigenlijk in elke linie inzetbaar.... Van 

onschatbare waarde voor een elftal.
☺  Cedric Schols, mmmm. Ik voel me er niet gemakke-

lijk bij om te zeggen dat mijn zoon een bijna perfekte 
traptechniek met zowel het linker- als het rechter voetje 
heeft (nou ja, maat 38). 

☺  Trainer Martijn Venema, voetbaldier, aardige kerel, 
prima docent en echte clubman die er zijn hand niet 
voor omdraait onze mannen twee keer per week te 
trainen en in het weekend te coachen.

☺  Leider Twan van Oosterhout, mediaman, vader van 
Raf, toegewijd medeleider van de E1. Niets is hem 
teveel. Ook veel ingezet als trainer van andere teams.

Kortom een heerlijke club mensen. Als we het nu eens 
voor elkaar zouden krijgen deze mannnen een jaar of 10 
bij elkaar te houden. Ik denk dat VDZ dan weer meekan in 
de 2e klasse en misschien nog wel hoger. Wie weet ?
Nu zou de lezer kunnen denken dat het in ons E-team 
allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat is bijna waar, 
behalve dat er wel wat teamleden zijn die moeite hebben 
met “op tijd komen”. Nou, dat was dan, speciaal voor de 
VDZ-digibeet, een kijkje in de goed geoutilleerde VDZ-E1- 
keuken!

Dominique Schols
medeleider VDZ E1
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Nog meer meiden laten 
zich door de bal verleiden

Na de komst van de Eredivisie Vrouwen in het sei-
zoen 2007-2008 is er al een enorme vooruitgang 
geboekt op niveau van de speelsters en de po-

pulariteit van vrouwenvoetbal. Het Nederlands vrouwen-
team heeft zich, voor het eerst in de geschiedenis, weten 
te kwalifi ceren voor een eindtoernooi. Ook is het aantal 
vrouwelijke leden van de KNVB sterk toegenomen en is 
voetbal bijna de meest beoefende sport, voor vrouwen, 
in Nederland! Dus is hard op weg een succes te worden, 
maar hoe zit dat bij VDZ?

De toestroom van speelsters is aanzienlijk gestegen dit 
seizoen. In de maand oktober telt VDZ maar liefst 135 
speelsters. Het dames 2 werd elke week groter, met 
gevolg dat er in begin september maar liefst 30 dames 
meetrainden. De damescommissie heeft besloten om 
een extra damesteam aan te melden bij de KNVB. De 
trainer Wim Mathijsen traint deze twee enthousiaste 
groepen en begeleidt Dames 2 op zondag. 

Behalve de vier damesteams, is er een meiden B, D8 en 
D9. (waarvan de meiden van de D8 nog ongeslagen zijn!) 
De meiden van de B en D8 worden getraind door enkele 
dames van Da1 en de begeleiding ligt in handen van 
Henk Niessen (mB) en Paul Arends (D8).
Op dinsdag- en vrijdagavond treft u van 18 uur tot 
20:30uur twee velden gevuld met meiden en dames. Een 
mooi gezicht kan ik u zeggen en een aanwinst voor VDZ.

“We zijn alleen nog op zoek naar een grote roerganger 
(twee mag ook). Een man en/of vrouw die het nieuwe 
Dames 3 tijdens wedstrijden wil leiden op de zondagen. 
Heb je interesse en wil je graag betrokken zijn bij een 
hartstikke leuk nieuw meidenteam, meld je aan bij Irene 
Smeltink – 06 106 126 14”

Dames 2 en 3 in actie
VDZ dames 2 blijft scoren
Op zondag 26 september wint dames 2 van Orion tegen 
een redelijk ‘oud’ maar ervaren team. VDZ weet al naar 5 
minuten te scoren vanuit een prachtig afstandschot van 

Nieuws van de Dames
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Lisette Willems. De Arnhemse dames 
combineren en weten elkaar goed te 
vinden. De goals vliegen erin en achter 
staat de verdediging van dames 2 
als een huis. Robin Maas is als een 
plaag voor haar tegenstandster en ook 
Esmee Bone staat haar ‘mannetje’. In 
de rust staat het 5-0. Orion heeft de 
tweede helft wat omzettingen gedaan 
in het team. Hierdoor krijgt Robin Drex-
ler wat meer vrijheid en kan daardoor 
wat meer naar voren voetballen. Er 
volgen nog enkele kansen maar uitein-
delijk scoort Lisa Gores de 6-0, tevens 
de eindstand.
Natuurlijk zijn er nog puntjes (zoals bijv. 
mee terugverdedigen na een mislukte 
aanval) waar we aan moeten werken 
maar iedereen heeft een goed gevoel 
en de sfeer in de kleedkamer is erg 
goed.

Inger Lise

VDZ dames 3 pakt hun eerste 
punt van de competitie
Deze zondagmorgen stond de eerste 
thuiswedstrijd op het programma voor 
het nieuwe dames 3 van VDZ tegen 
RKHVV. De dames uit Huissen begon-
nen sterk aan de wedstrijd en VDZ 
moest nog erg wennen aan de nieuwe 
samenstelling. Hierdoor vond het spel 
in gedurende de eerste 20 minuten 
plaats op de helft van VDZ en vooral 
rond hun strafschopgebied. RKHVV komt na ongeveer 10 
min terecht op voorsprong komt. RKHVV houdt de druk op 
onze dames en VDZ krijgt de bal steeds moeilijker weg. 
Dit resulteert in de 17e minuut tot de 0-2 voor RKHVV. 
Hierna komt VDZ meer in het spel en komen ze ook aan 
aanvallen toe. Door mooi combinatievoetbal komt Noor 
alleen voor de keeper en scoort ze de aansluitingstreffer; 
het staat 1-2. VDZ houdt het goede spel vol en iedereen 
werkt hard. Na het goede werk van Sanny die zich voorbij 
haar man werkt legt ze de bal terug op Dominique. Domi-
nique haalt uit en het mooie afstandschot belandt over de 
keeper in de goal; 2-2. In de tweede helft begint RKHVV 
wederom goed. In de eerste minuut krijgen zij al een 
enorme kans. Vervolgens haalt VDZ nog twee keer de bal 

van de lijn. Halverwege de tweede helft neemt VDZ weer 
het initiatief en dat leidt tot een aantal goede aanvallen. 
De beloning komt in de vorm van een even zo mooi af-
standschot van Lisanne. Van buiten het strafschopgebied 
schiet ze de bal over de keeper en brengt VDZ weer aan 
kop. Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een gelijke stand 
nadat RKHVV uit enigszins rommelige aanval raak schiet. 
Eindstand 3-3.
Het was een leuke en sportieve wedstrijd waarin de mei-
den hard hebben gewerkt voor hun eerste punt!

Monique Turk
PS  Op www.arnhemsports.nl vindt u  

de wedstrijdverslagen van Dames 1
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De C1 van VDZ heeft besloten dit seizoen voor de nominatie het groenste team van VDZ te gaan. Zoveel moge-

lijk uitwedstrijden zullen per fiets bezocht gaan worden en ook ouders worden gestimuleerd om met de fiets de 

wedstrijden te komen bekijken. Meer informatie over de C1 en de groene bedoelingen is 

te vinden op hun eigen website http://www.vdz-arnhem.nl/c1/.

Thijs de Wit, de man en zijn hond. Bijna iedereen kent 
Thijs of anders zijn hond Brommer.
Thijs is al 10 jaar lid van VDZ en is sinds 5 jaar zeer 
actief voor met name de jeugd. Zelf voetbalt Thijs bij de 
veteranen op zaterdag en daarnaast is hij met Brommer 
op maandag en woensdag te vinden op het veld als 
trainer van de F11, E4 én B4! Maar dat is niet alles, 
éénmaal per maand staat hij achter de bar, hij is lid van 
de activiteitencommissie en is scheidsrechter (dit jaar 
even niet).
Naast zijn leven bij VDZ is hij vader van 3 kinderen 
(Joek (19), Mijs (16) en Bodie (14)). Joek heeft ook bij 
VDZ gevoetbald, maar speelt nu in Amsterdam. Thijs 
werkt bij een (sociale) werkplaats en een bakkerij en 
kan dit gelukkig goed combineren met werkzaamheden 
voor VDZ.

Op de vraag waarom hij zo actief is voor de jeugd 
antwoordt hij: “Het is genieten om het enthousiasme, de 
emotie en de puurheid te zien bij die kinderen. Daarnaast 
kun je ze echt wat leren. Daarom is vrijwilligerswerk ook 
zo belangrijk, het is noodzakelijk om het sporten voor 
alle kinderen mogelijk en betaalbaar te maken…daar zou 
iedereen aan bij moeten dragen!”

Vrijwilliger
Ted de Kraker

Frédéric Meulenbroek
Ik ben 8 jaar oud en speel in F3 als keeper, mid-
denveld. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd 
VDZ 1 – Havo 1, op zondag 5 september 2010, 
de uitslag was 1-0.
Hoe lang speel je al bij VDZ? 2,5 Jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Bekend van familie en een vriendje ging er ook op.
Op welke positie speel je het liefst?

Ik vind keepen leuk 
maar ook verdediger en 
in de  spits spelen.
Wie vind je de beste 
speler van VDZ en 
waarom?
Nr. 8, Tijs Bergervoet 
omdat hij overal op het 
veld is.
Wie vind je de 
beste voetballer en 
waarom?
Furlan, want hij maakt 
hele mooie doelpunten.
Favoriete club? Ajax

Heb je nog andere hobby’s?
Tennis, Judo en skaten.

Wat wil je later worden?
Dierenarts of prof-tenniser/judoka/voetballer.

Wat vind je het leukst wat je hebt  
meegemaakt bij VDZ?
Het slaapmutsen toernooi

Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tegen Driel F2, toen maakte ik goede  

verdedigende slidings!
Wat wil je verder nog vertellen over  

VDZ of over jezelf?
Dat je bij V.D.Z heel veel vriendjes maakt!p
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De C1 van VDZ heeft besloten dit seizoen voor de nominatie het groenste team van VDZ te gaan. Zoveel moge-

lijk uitwedstrijden zullen per fi ets bezocht gaan worden en ook ouders worden gestimuleerd om met de fi ets de 

wedstrijden te komen bekijken. Meer informatie over de C1 en de groene bedoelingen is 

te vinden op hun eigen website http://www.vdz-arnhem.nl/c1/.

VDZ C1
Het groenste team van VDZ

KLEDINGBEURS 
Zaterdag 6 november  

Van 09.30 – 13.00 uur

Op zaterdag 6 november organiseert VDZ een kledingbeurs waar tweedehands jeugd-
voetbalkleding wordt verkocht, zoals schoenen, broekjes, shirts en trainingspakken.
De beurs is van 09.30 – 13.00 uur en vindt plaats in de kantine.

De kleding is afkomstig van ‘gevonden voorwerpen’ en VDZ kleding. De opbrengst van 
de kledingbeurs komt ten goede aan de VDZ jeugd.

Hebt u ook nog kleding die u over hebt en die u aan de vereniging wilt sponsoren, dan 
kunt u die inleveren tot woensdag 3 november in de daarvoor bestemde doos, in de 
commissiekamer

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Jozé 06-17301940
Inge 026-3706618
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Het eerste elf-
tal, middenpa-
gina

Boven v.l.n.r.: Wouter Höfkes, Joris Schemkes, Tijs Bergervoet, Flip de Jonge, David Kamhi, Niels Emeis.  
Midden v.l.n.r.: Willem v.d. Made (leider), Martijn van Gessel, Tjalle Bomers, Bob Wiegerinck, Sander van der Drift, Tom Witjes, Rinze Couperus, Kars Deutekom, Michiel Molenaars (leider), Jeroen van Dalen, Ernest Waanders (verzorger)

Onder v.l.n.r.: Hans Venema (assistent scheidsrechter), Max Wegenaar, Bart Combee, Willy Melchers (trainer), Jeroen Westen, Koen Löwenthal, Tim Awater.  Niet op foto: Stefan Veerman, Frank Westen

VDZ 1
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Bij de start van een 
nieuw seizoen

Voorafgaand aan de start van een nieuw seizoen 
is al veel werk verricht om de competitie goed 

te beginnen. Trainers en leiders geven hun adviezen 
aan de diverse commissies, die op hun beurt keuzes 
moeten maken. Ongetwijfeld worden op zorgvuldige 
wijze afwegingen gemaakt om tot de beste teaminde-
lingen te komen, waarbij clubbelang altijd boven 
individueel belang dient te worden 
gesteld. Teleurstellingen zullen er zo 
hier en daar bij de spelers (en soms 
bij de ouders) zijn. De verwachting 
is soms anders dan de werkelijk-
heid. In de ogen van de sportman 
/-vrouw de verkeerde keuze gemaakt? 
Wat te zeggen van ‘ haal je gelijk door een 
goede prestatie te leveren en daarmede de technische 
commissies tot ander inzicht te brengen.’ Ook de leden 
die zich op het laatste moment hebben ingeschreven 
daar wordt vanzelfsprekend altijd wel weer een plaats 
gevonden. 

Bij een steeds groeiende en bloeiende club hebben 
wij ook te maken met knelpunten (trainingsfaciliteiten, 
kleedkamers, trainers, leiders) en worden steeds 
naar verbeteringen gezocht en ook gevonden. Geen 
eenvoudig werk voor onze commissies om alles tot in 
de puntjes te regelen. Bij het begin isl er vast wel iets 
niet helemaal vlekkeloos verlopen. Een seizoenstart 
zonder aanloopproblemen? Daar zouden wij wel drie 
fulltime krachten voor nodig hebben, en die zijn er nu 
eenmaal niet…  

 VDZ Bestuur

KNVB achter actie 
‘Trots op onze club’
Onder de slagzin ‘trots op onze club’ heeft  KNVB-
voorzitter Michael van Praag zaterdag in Beunin-
gen de sportiviteitsbijeenkomst van de Arnhemse 
Voetbalfederatie geopend.

Dat gebeurde op het sportcomplex van Beuningse 
Boys. Alle voetbalclubs uit regio Arnhem, Nijmegen en 
Maas en Waal waren vertegenwoordigd.

 De Arnhemse Voetbalfederatie had het initiatief 
genomen bijeen te komen om gezamenlijk het 
sportiviteitsconvenant te ondertekenen.  Alle 
voorzitters werden door een D-pupil in clubkleu-

ren vergezeld. De pupillen 
kregen na de openings-

woorden van de 
KNVB-voorzitter een 
demonstratietraining 
van Gerrie Hamstra 
van Vitesse. Michael 
van Praag benadruk-
te  dat het voetbal 
alleen maar gebaat is 
bij wederzijds respect, 
sportiviteit en acceptatie. 
Op en rond de velden zou dat zo 
moeten zijn.

De KNVB juicht het genomen initiatief van harte toe en 
volgt de ontwikkelingen op de voet. Uiteraard hebben 
de bestuurders door ondertekening van het convenant 
de verantwoordelijkheid op zich genomen op naleving 
van de onderling gemaakte afspraken. Wie wil er niet 
trots zijn op zijn club? (WM)

Alle 
begin is moeilijk
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       Volharding  Doet  Zegevieren

Algemene Leden Vergadering 
11 november 2010, aanvang 20.00 uur

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV),  te houden 
op donderdag 11 november 2010 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 19 april  gehouden Algemene Leden Vergadering

4. Jaarverslag van de secretaris, jeugdcommissie en VDZ Hogerop.
5.  Jaarverslag van de penningmeester, deze ligt vanaf vrijdag 29 oktober a.s. ter inzage in het 

clubhuis. 
 
6a Verslag van de kascontrolecommissie.
6b. Benoeming kascontrolecommissie 2010/2011 

7.  Bestuursverkiezing

 Aftredend: Willem Meijer
 Aftredend en herkiesbaar: Geert van Gessel
 Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen als volgt worden ingediend:

♦  een schriftelijke opgave, tenminste 2 x 24 uur voor de vergadering aan het secreta-
riaat,  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.

8. Beleidsplan 2010-2014
9. Jubilarissen
10. Rondvraag en sluiting

Het Bestuur

Uitnodiging
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De Grote Clubactie   
is gestart
Beste Jeugdspelers,

Het startschot voor de Grote Clubactie is gelost op 11 september. De verkoop-
boekjes zijn aan jullie uitgedeeld en we hopen natuurlijk dat jullie inmiddels al de 
nodige loten hebben verkocht!
Voor VDZ is de verkoop van de Grote Clubactie-loten heel belangrijk. Een groot 
deel van de opbrengst is namelijk voor VDZ zelf. Met deze extra inkomsten kan de 
jeugdafdeling bijvoorbeeld weer zorgen voor nieuwe ballen of ander materiaal. Daarom 
is het ook dit jaar weer van belang dat iedereen zich inzet!

We streven elk jaar naar een beter resultaat dan het jaar ervoor. Daarom willen we dit jaar slimme VDZ verkopers een 
extra visje voorhouden! Voor de Top 3 van Slimme VDZ verkopers, die de meeste loten verkopen, stellen we een paar 
leuke prijzen beschikbaar.

 1e prijs 2 kaarten voor de wedstrijd Vitesse – Ajax (12 december 2010)
 2e prijs waardebon t.w.v. € 25, -
 3e prijs waardebon t.w.v. € 15, -

Máár dit is nog niet alles! Om ervoor te zorgen dat jullie ook als team een prestatie leveren, is er 
een extra prijs voor het Slimste VDZ team in het leven geroepen.

Dus als jij samen met je teamgenoten de meeste loten weet te verkopen, steken jullie deze 
teamprijs en misschien wel in je zak! Wat deze teamprijs is? Dát blijft nog even een ver-
rassing…

De prijswinnaars maken we begin november via www.vdz-arnhem.nl bekend.

Tot uiterlijk 18 oktober heb je de tijd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Dan moet je 
het verkoopboekje inleveren bij je trainer of leider inleveren.
Is je boekje al vol, maar wil je nóg meer loten verkopen? Vraag dan een nieuw verkoop-

boekje aan je trainer of leider. Deze zijn te vinden in de commissiekamer.
Volle verkoopboekjes kun je ook eerder inleveren. Je trainer of leider kan deze in de daarvoor bestemde doos in de 
commissiekamer deponeren.

Heel veel succes!
De Jeugdcommissie

PS 
Ben jij speler bij een C-, B- of A – team en heb je echt geen zin om 
met een verkoopboekje te leuren? Dan kun je natuurlijk ook op 
andere manieren je steentje bijdragen. Je kunt om te beginnen zelf 
een lot kopen, maar ook je directe familieleden en vrienden vragen 
om hetzelfde te doen. Elk lot telt tenslotte mee!

Voor meer informatie over de Grote Clubactie zie www.clubactie.nl.

VDZ !! gaat  !!ervoor

Máár dit is nog niet alles! Om ervoor te zorgen dat jullie ook als team een prestatie leveren, is er 
een extra prijs voor het Slimste VDZ team in het leven geroepen.

Dus als jij samen met je teamgenoten de meeste loten weet te verkopen, steken jullie deze 
teamprijs en misschien wel in je zak! Wat deze teamprijs is? Dát blijft nog even een ver-
rassing…

De prijswinnaars maken we begin november via 

Tot uiterlijk 18 oktober heb je de tijd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Dan moet je 

boekje aan je trainer of leider. Deze zijn te vinden in de commissiekamer.
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Artikel uit 
de Metro van 
22 september 

• Ouders moeten inzien dat hun 
opwinding langs het sportveld 
knap irritant is en dat hun kind 
er niks mee opschiet 

• Sportbonden proberen ‘vader-
koorts-’ te kanaliseren

Schrijver Martin Hendriksma (44) dacht dat hij 
beschaafd was. Tot vorig jaar, toen zijn 10-jarige 
zoon hoofdklasse ging spelen. Hoofdklasse! Kwe-
kerij van het profvoetbal! Werkterrein van talen-

tenscouts! De spanning ging met hem 
op de loop. Stond hij opeens langs de 

zijlijn tegen zijn zoon te schreeu-
wen dat hij verdorie eens moest 
schieten. Of  vroeg hij verontwaar-

digd na een tegengoal: “Doen we 
niet meer aan dekken of  zo?” Zelf  had 

Hendriksma ooit de ijdele hoop spelbepaler te 
worden bij Feyenoord en die verstoorde droom 
moest z’n zoon alsnog vervullen. Dan is het 
gedaan met de beschaving. Over die metamorfose 
schreef  Hendriksma het boek Vaderkoorts. 

“Ik had het ge-
voel dat ik m’n 
zoon op het veld met een afstandsbediening kon 
sturen “, zegt Hendriksma. Een teken des tijds; 
ouders zien hun kind veelal als maakbaar, als hun 
eigen project. Ze zijn ook assertiever en accepte-
ren het niet meer als hun kind iets wordt aan-
gedaan, al is het maar een ‘verkeerde’ beslissing 
van de scheids. Eén van de wedstrijden van zoon 
Hendriksma eindigde zowat in een vechtpartij 
met vaders van de tegenstander. Dat bracht het 
inzicht: ouders behoren zich te bekommeren om 
het spelplezier van hun kinderen, niet om hun 
eigen gemankeerde ambities. Dat vinden de elf  
sportbonden ook. Met het manifest ‘Samen voor 
sportiviteit en respect’ willen zij clubs handvat-
ten bieden om ouders eerder aan te spreken op 
hun gedrag. Of  wangedrag van ouders is toege-
nomen, is niet duidelijk meetbaar. De KNVB legt 
voetbalverenigingen wel meer straffen op. Een 
rode kaart voor ouders die zich misdragen? “Las-
tig”, vindt de KNVB, want ouders zijn meestal 

geen KNVB-lid. De bond broedt nog op andere 
maatregelen die de beschaving terug moeten 
brengen. 

Niels Rigter
niels.rigter@Metronieuws.nl 

Pa zou zichzelf 
‘ns moeten zien

"Ik had het gevoel dat ik m'n 
zoon op het veld met een af-
standsbediening kon sturen."
Martin hendriksMa

Fair Playcommissie 
Kantelen  
Als lid van de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) 
ondersteunt VDZ het “Convenant Fair Play Arnhem, 
Nijmegen, Maas en Waal”. Dit houdt in dat VDZ zich 
aan onderstaand convenant zal houden waar onder 
andere de volgende gedragsregels in staan: 

♥  Gedraag je altijd en overal fatsoenlijk en sportief 
♥  Spreek elkaar aan op het gedrag 
♥  Geef het goede voorbeeld 
♥  Respecteer ieders eigendommen 
♥  Afspraak is afspraak! 
♥  Houd je aan de spel- én clubregels (ook van de club 

die je bezoekt) 
♥  Accepteer beslissingen die 

genomen zijn door KNVB, club 
en scheidsrechter 

♥  Respecteer jezelf, de ander 
en je omgeving 

 

tig”, vindt de KNVB, want ouders zijn meestal 
geen KNVB-lid. De bond broedt nog op andere 

maatregelen die de beschaving terug moeten 

VDZ !! gaat  !!ervoor
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Op 1 augustus sloot de opgave voor de Vrijwilligersre-
geling voor het nieuwe seizoen. Alle bardiensten zijn 
nu ingepland. De leden die niet gereageerd hebben, 
zijn door VDZ handmatig ingepland en krijgen de ge-
plande bardiensten per brief toegestuurd. Wijzigen of 
afzeggen van bardiensten is NIET meer mogelijk. 

Alle bardiensten zijn weer ingepland 
Op 1 augustus sloot de opgave voor de Vrijwilligersrege-
ling voor het nieuwe seizoen. De leden en ouders/ver-
zorgers van jeugdleden hebben zich als volgt opgegeven 
(stand 1 augustus): 
• Kaderleden  185 

(bestuursleden, commissieleden, leiders, 
trainers, grensrechters, verzorgers) 

• Bardiensten  410 
(waarvan 215 leden en ouders/verzorgers 
die niet gereageerd hebben op de brief)

• Activiteiten  6 
• Onderhoud en schoonmaak  6 
• Leider, trainer of commissie  10 
• Compensatiebijdrage  22 
• Uitzondering/vrijgesteld  2 

Alle bardiensten zijn ingepland; Wijzigen en 
afzeggen kan niet meer!
195 leden en ouders/verzorgers van jeudleden hebben 
zichzelf ingepland voor bardiensten. Onze dank daarvoor. 
215 leden en ouders/verzorgers die niet op de vrijwilli-
gersbrief van 29 juni jl. hebben gereageerd, zijn afgelopen 
week door VDZ handmatig ingepland. Circa 200 leden 
krijgen komende week een brief toegestuurd met hun 3 
bardiensten. Circa 30 leden krijgen deze brief met bar-
diensten later dit seizoen. 

INGEPLAND = INGEPLAND
In totaal zijn nu 410 leden en ouders/verzorgers inge-
pland voor 1250 kantine/bardiensten. Wijzigen kan NIET 
meer en u kunt uw bardiensten ook NIET meer afzeggen. 
INGEPLAND = INGEPLAND. Bent u verhinderd, dan moet 
u zelf voor een plaatsvervanger zorgen. Dit geldt ook als 
u de komende weken alsnog besluit om jeugdleider te 
worden of ander kaderwerk te doen. Ook dan moet u nog 
steeds de ingeplande bardiensten uitvoerren. Mocht u 
ingepland zijn voor bardiensten, maar blijkt u toch leider 
o.i.d. te zijn, ook dan moet u de ingeplande bardiensten 
gewoon uitvoeren. U had dit dan eerder moeten melden 
bij het bestuur.    

410 barkeepers zorgen voor 1250 kantine/bardiensten  
De 410 "barkeepende" vrijwilligers voeren samen zo'n 
1250 kantine/bardiensten uit. VDZ is immers 10 maan-
den per jaar 7 dagen per week geopend in verband met 
voetbalactiviteiten. Dat geeft meteen aan hoeveel werk 
de bardienstenplanning is. En dan is het natuurlijk handig 
als heel veel leden en ouders/verzorgers zichzelf online 
inplannen. En dat gaat gelukkig steeds beter. 

Steeds meer mensen plannen zichzelf in voor 
bardiensten!  
195 mensen hebben zichzelf online ingepland voor bar-
diensten. Dat was vorig jaar 173 en daarvoor 150 en 50. 
Hopelijk plannen volgend jaar nog meer mensen zichzelf 
in, want dat is gemakkelijk en het scheelt de barcommis-
sie erg veel werk. In totaal hebben 215 leden of ouders/
verzorgers niet op de vrijwilligersbrief van 29 juni jl. 
gereageerd. Zij zijn door VDZ handmatig ingepland voor 
kantine/bardiensten. 

VDZ heeft 500 vrijwilligers  
In totaal worden 600 mensen ingezet voor verenigings-
werk. Rekening houden met de "overlap" (sommige 
leden of ouders/verzorgers doen meerdere verschillende 
werkzaamheden) zijn in totaal zo'n 500 leden en ouders/
verzorgers actief voor VDZ. 

Sjors van Leeuwen
Secretaris VDZ Bestuur

Alle bardiensten ingepland  
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De huidige Technische Commissie bij de jeugd 
is uitgebreid. Albert van Daalen (over-all), Jan 
Schmitz (A-C) en Arjan Snel (C) hebben hulp 
gekregen van Paul Meulenbroek (F) en Edwin 
Marck (E).

De technische jeugdcommissie heeft zich de afgelopen 
maanden flink ingespannen om de jeugdteams in te 
delen, de trainingstijden vast te stellen en jeugdtrainers te 
zoeken bij de verschillende teams. Dat was een hele klus, 
maar het is gelukt en we zijn er tevreden over.
Zoals jullie weten heeft VDZ eind vorig seizoen bijna alle 
jeugdtrainers een cursus laten doorlopen. De geleerde 
vaardigheden worden nu in de praktijk gebracht en je ziet 
al verbeteringen t.o.v. jaren geleden. De organisatie bij de 
trainingen is goed te noemen. Veel jeugdteams spelen al 
goed voetbal, maar we zijn nog niet klaar met onze klus.
We willen de komende maanden zowel de jeugdtrainers 
als de kinderen nog het nodige bijbrengen. Het accent zal 
liggen op de techniek. De techniek van passen, trappen 
en aannemen. Maar vooral ook het maken van acties. En 
dan vooral het moeilijkste onderdeel daarvan: het frontaal 
passeren. Dat wordt maar door weinigen goed beheerst, 
maar is op verschillende niveaus goed aan te leren. Op 
het hoogste niveau is Arjen Robben daar een goed voor-
beeld van. Hij zoekt de tegenstander frontaal op en wacht 
tot het laatst om dan de actie te maken, etc…..

VDZ wil de trainers daarin opleiden en ook de pupillen van 
F tot C op vrijdagmiddag een extra training aanbieden. 
Van 17.00 – 19.00 zullen de pupillen worden getraind. 

Voor die trainingen zoeken we nog trainers die over be-
hoorlijke technische vaardigheden beschikken en dit ook 
over kunnen brengen. U kan met ondergetekende contact 
opnemen als u belangstelling hebt. De pupillen worden 
t.z.t. nog uitgenodigd. We willen in oktober starten met de 
interne trainerscursus en rond november starten met een 
eerste cursus van 10 trainingen op vrijdag (als aanvulling 
op de huidige trainingen).

Ontwikkelen van oefenstof ligt niet panklaar op een plank. 
Ondergetekende is de komende periode druk bezig om 
uit eigen ervaring en uit oefenstof van anderen (Cock van 
Dijk en Wiel Corver, zie foto) een goed programma te ont-
wikkelen dat bij de club past. Het is erg leuk om te doen 
en ik weet zeker dat we als TC straks een mooie interne 
cursus kunnen aanbieden.
Met Rood Zwarte groet,

Arjan Snel
technisch coördinator D

De technische Jeugdcommissie in het nieuwe seizoen

Voortvarend van start

Feest-
avond!

Beetje vroeg voor een uitnodiging voor 
de kerstfeestavond bij VDZ maar je 
kunt het niet vroeg genoeg in je agenda 
schrijven dus....

18 december 2010
aanvang 20.00 uur

Met live muziek, uitreiking van de 
‘Herbstmeister’, een loterij,  lekkere hap-
jes en nog veel meer drankjes

Komt allen!
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VDZ

HOGEROP
Sponsorlijst

Boerhof Accountants
Arnhem 026-3683140

Erik van den Hof Reclame
Wageningen 0317-426444

Alexander van den Hoven Juwelen
Arnhem 026-4434086

Apotheek Biermasz
Arnhem 026-4423618

Arentsen Velp B.V Installatietechniek
Velp 026-3640042

Assen Assurantien
Arnhem 026-3613012

Automobielbedrijf Van den Brink
Arnhem 026-4424866

Bennis Arnhem bv
Arnhem 026-3510703

Berkhout & van Rijn 
Accountants & belastingadvies
Duiven 026-3121578

Berkhout Arnhem BV
Arnhem 026-4420736

Betonwerken Dordrecht
Dordrecht 078-6317422

COOP Manders
Arnhem 026-4426720

De Smidse
Arnhem 026-4426739

De Wereld Modeschoenen
Oosterbeek 026-3341661

Drost en zonen bv
Arnhem 026-3513675

Geo Instrument
Arnhem 026-3619900

Gibo Groep
Arnhem 026-3629078

Glasz Assurantiën
Arnhem 026-4423851

Haver Zonwering
Arnhem 026-3620678

HEAO / HAN Arnhem
Arnhem 026-3691110

Hefas Branddetectie
Duiven 026-7505000

Hotel Blanc / Cafe Noir
Arnhem 026-4428072

Indora Managementadvies
Arnhem 026-3512167

JEHAGO Meubel en interieurbouw
Arnhem 026-3641513

Jelsma Autobedrijf
Rozendaal 026-3629332

Karst Grit Media
Arnhem 026-3512779

KleinTuente Installatietechniek
Velp 026-3635673

Kunstgalerij Albricht
Oosterbeek 026-3611876

Meijer Interim & Advies
Arnhem 026-4422618

Nic Nijenhuis
Enschede  

OLB Voetbalcenter
Arnhem 026-4423321

Paul van Zeeland Juweliers
Velp 026-3613668

Primera Presikhaaf
Arnhem 026-3613264

Roel Willemsen Garantiemakelaars
Arnhem 026-3274455

SAB Adviesgroep
Arnhem 026-3537140

Sport Gifts
Arnhem 026-3892248

STEP Arnhem
Arnhem 026-4435831

Struyk Verwo-Infra
Westervoort 026-3118288

VakantieXperts Arnhem
Arnhem 026-4421222

Veldman Sport
Velp 026-3619010

Verag BV
Arnhem 026-4420770

VHG Verzekeringen
Arnhem 026-3557399

Restaurant Falstaff
Arnhem 026-4429020

Restaurant Goed.Proeven
Arnhem 026-3212121

Navigus
Arnhem 026-4422866

GGz Praktijk
Arnhem 026-3709822

Sportcentrum Indoor Action
Arnhem 026-4461186

Sam*dexy
Arnhem 026-3637217

Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers
Arnhem 026-3705877

Irene Gudden Fotografi e
Arnhem 06-13656318

Praktijk voor Parodontologie en 
Implantologie Arnhem
Arnhem 026-3510511

Gebr. Henken Veenendaal BV
Veenendaal 0318-512176

D-Box  Verpakkingen BV
Arnhem 026-3118777

Van Verseveld Infra
Elst (U) 0318-505665
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HOGEROP

Afgelopen zaterdag zat ik op een muurtje voor de kleedkamers van VDZ te kijken 
naar een wedstrijd van de C-junioren. Het zonnetje lachte ons toe. Ouders, 
fans,  en bekenden begroetten elkaar.  Een week was weer voorbij gevlogen. De 

bekende aanwijzingen en aanmoedigingen schalden over het veld. Och, wat had ik dit de 
afgelopen week gemist. Goed bedoelde, tactische, geschreeuwde, emotionele uitroepen 
als:  “ Hier die bal!”,  “ Pass dan eerder!”, ”Diep!”, “Doen!” schalden over het voetbalveld. 
Vooral de uitroep “Doen!” is mij bijgebleven. Wat moet hij of zij doen? Schieten, tackelen, 
actie maken, ingooien, spugen, lopen? Ik weet het niet en kan het aan niemand vra-
gen. Zou diegene het weten voor wie het bedoeld is? Wellicht weet diegene voor wie de 
aanmoediging gold  wel wat de roeper bedoelde, hoop ik. Je ziet nooit een speler vlak na 
die uitroep ” DOEN!” naar de roeper rennen en vragen: “ Wat bedoel je nou?”. Misschien 
gebeurt dat wel in de kleedkamers na afl oop van de wedstrijd. Vaak hoor je trainers na 
afl oop van een Eredivisie wedstrijd uitleg geven over bepaalde aanwijzingen die zij tijdens 
de wedstrijd schreeuwden. 

Vooral Mario Been is daar goed in. “Ik riep nog zo naar de spelers dat alleen diegene 
de penalty moet nemen die zich ook echt goed voelt. En dat was dus Leroy Fer en niet 
Wijnaldum.” Zij beiden ruzieden laatst  opzichtig op het veld voor de ogen van het publiek  
wie de penalty moest nemen in de bekerwedstrijd Feyenoord tegen Roda JC. Het werd 
Leroy Fer. En…hij miste. Feyenoord werd uitgeschakeld… . Dus? Moet die speler die 
denkt dat hij zich goed voelt wel de penalty nemen of toch gewoon die speler die door de 
trainer is aangewezen? Mario Been hield zich wijselijk op de vlakte. Want ook hij miste wel 
eens een pingel van elf meter.

Het woord “Doen” is ook tot vervelens toe misbruikt in een reclamecampagne voor een of 
andere  verzekeraar of was het een  energieleverancier..... Dat het roepen van het woord: 
“Doen!” al veel energie kost staat voor mij vast. De man die dat riep kreeg rood doorlopen 
wangetjes en zijn ogen popten bijna uit zijn schedel. Op het voetbalveld kost het bijkans 
nog veel meer energie. Hier wordt dat woord uitgeroepen alsof het een aanvalsbevel van 
Napoleon betreft bij de slag van Waterloo. Zoals wij allemaal wel weten werd die slag door 
Napoleon verloren en werd het kleine plaatsje iets ten zuiden van Brussel het synoniem 
voor een ieder die eens een glorieuze nederlaag leidt.

Wat gebeurt er als Nederland eens een WK zou mogen organiseren. Eindelijk als thuis-
land een fi nale halen? Thuislanden zijn altijd in het voordeel. Zie o.a de gewon-
nen WK’s uit het verleden door  Engeland, Italië, Duitsland en Argentinië. Zelfs 
fi nalisten uit buurlanden of uit een “cultureel-broederland” hebben een groot 
voordeel. Zie de verloren WK fi nales van Nederland in 1974 in Duitsland en 
van afgelopen zomer in Zuid-Afrika! De enige fi nale die wij ooit hebben 
gewonnen was die tijdens het EK in 1988, ja, in ons buurland 
Duitsland dus. Dus mochten er mensen zijn die twijfelen over 
het wel of niet houden van een WK in Nederland? Dan zeg ik, 
wat, schreeuw ik: DOEN! Nu eens geen Waterloo vinden en  een 
glorieus verloren fi nale maar als winnaar het veld verlaten. Ik verwacht 
dat dan niemand twijfelt aan de betekenis van die uitroep en dat nie-
mand komt vragen wat er met het woord doen wordt bedoeld.
Met welgemeende groet,

De Pingelaar

Willen wij wel het WK?

Clubblad de Volharder | 33

nen WK’s uit het verleden door  Engeland, Italië, Duitsland en Argentinië. Zelfs 
fi nalisten uit buurlanden of uit een “cultureel-broederland” hebben een groot 
voordeel. Zie de verloren WK fi nales van Nederland in 1974 in Duitsland en 
van afgelopen zomer in Zuid-Afrika! De enige fi nale die wij ooit hebben 

glorieus verloren fi nale maar als winnaar het veld verlaten. Ik verwacht 
dat dan niemand twijfelt aan de betekenis van die uitroep en dat nie-

De Pingelaar

colum
n

Nummer 1.30.indd   33 10/5/2010   12:23:11 AM



Cafetaria Bar ´t Hoekje

meijerinterim.nl

o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management

Nummer 1.30.indd   34 10/5/2010   12:23:11 AM



Primera

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

Staatsloterij

TICKETS
Eredivisie, Jupiler league, KNVB beker en voor  
diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, 
kansspelen, tabak, boeken en tijdschriften
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CafÉ de SCHoof

BoS interieur

van Gorkum Slot- en SleutelSPeCialiSt

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of clubavond

Happy Hour 17-18 uur!

Korenmarkt

37

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

www.slotenmaker.nl 

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

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

e-mail: vangorkom@slotenmaker.nl
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veldman SPort

vakantieXPertS

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of clubavond

vakantieXPertS

veldman SPort

Nummer 1.30.indd   37 10/5/2010   12:23:25 AM



dolf en rudolf Pruijn SCHilderwerken

dolf en rudolf Pruijn SCHilderwerken

GaraGe kornman

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 06-288461                Dolf 06-22948152

Garage Kornman
 o  Gratis A.P.K. bij grote beurt
 o  Onderhoud en reparatie van alle  merken auto’s
 o  Laswerk
 o  Grote- en kleine beurten
 o  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
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automoBielBedrijf van den Brink

Automobielbedrijf 

Van den Brink BV
Rosendaalsestraat 437-441
6824 CK Arnhem.
Telefoon: 026-4424866
info@autovandenbrink.nl

Automobielbedrijf 

Van den Brink BV

aangesloten bij 

Automobielbedrijf Van den Brink is 
Renault-specialist en lid van VSR.

Wij zijn zowel in de zakelijke als 
particuliere markt actief en hebben 
een grote klantenkring dankzij 
onze klantvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid.

Naast ons pand waar 
onze showroom en 
werkplaats zit, hebben 
we een nieuwe grotere 
showroom ingericht, 
zodat we u de auto's die 
we verkopen beter  kunnen 
laten zien. Daarnaast kunnen 
we u sneller van dienst zijn.

Heeft u een vraag dan staan wij u 
graag persoonlijk te woord. 

De koffie staat klaar!

laten zien. Daarnaast kunnen 

Heeft u een vraag dan staan wij u 

Wij zijn zowel in de zakelijke als 
particuliere markt actief en hebben 
een grote klantenkring dankzij 

Renault specialist
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‘Nòòòuh, och ik voel me nog goed’; dat is het ant-
woord dat Ad geeft op de vraag of hij nog een jaartje 
doorgaat met keepen. Het is een indirect antwoord, 
maar laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Hij 
gaat door zolang hij nog kan. Ad van den Bos – bouw-
jaar 1940, al 58 jaar lid van VDZ en keeper geweest 
in vele elftallen – is zo langzamerhand een levende 
legende op sportpark Cranevelt. Ad is in augustus 
70 jaar geworden en keept nog steeds, VDZ’s oudste 
actieve voetballer.

Keeper in VDZ 5
Ad keept de laatste 15 jaar (kan ook langer zijn; hij 
keepte al toen ik kwam. TE) in het elftal dat nu het vijfde 
is. Het is het elftal dat jarenlang onder leiding stond van 
Peter Verhoeff. Ook zo’n VDZ coryfee. Peter is inmiddels 
gestopt, maar Ad niet. Ad is een echte lijnkeeper. Van 
uitlopen en meevoetballen moet hij het niet hebben, maar 
met een grote mate van soepelheid ranselt hij de ballen 
uit het doel. Een knappe zweefduik is nog steeds aan 
hem besteed.

Keepen op niveau
De wedstrijdcarrière ‘op niveau’ van Ad heeft tot zijn 26e ge-
duurd. Dat was dus in 1966; de meeste VDZ-ers waren toen 
nog niet eens geboren. Vanaf die tijd slokte zijn baan zoveel 
tijd op dat hij twee keer in de week trainen niet meer 
kon combineren met zijn werk. Hij keepte 
voornamelijk in het tweede en derde 
van VDZ. Die elftallen voetbalden 
toen erg hoog. Het tweede 
speelde 1e klas reserve, de 
hoogste amateurklasse 
voor reserve-elftallen. 
Een hoogtepunt 
waren zijn drie 
wedstrijden in 
het eerste.

VDZ’s oudste actieve voetballer
Penningmeesterschap
Ad keepte niet alleen. Hij was ook actief in het bestuur. Ad 
is een kleine 30 jaar penningmeester van VDZ geweest. 
Dat was ook wel een logische functie voor hem omdat 
hij in het dagelijks leven accountant was. Hij kent dus de 
fi nanciële materie. Hij heeft zeven voorzitters versleten 
in zijn tijd als penningmeester. In 2005 is hij gestopt als 
penningmeester.

Leemte
Ad wordt door zijn teamgenoten wel eens een beetje 
geplaagd met zijn leeftijd. Goedmoedig overigens. Ze 
zeggen dan dat het 5e een zorgvuldige leeftijdsopbouw 
kent. Het elftal heeft namelijk twintigers, dertigers, veer-
tigers en een vijftiger, maar geen zestiger meer nu Ad 
70 is geworden. Hij verstoort de opbouw. Ad begrijpt de 
hint, maar trekt zich er mooi niks van aan. Ook door het 
(quasi) argument dat het 5e graag de gemiddelde leeftijd 
naar beneden wil brengen, laat hij zich niet uit het veld 
slaan. En het moet gezegd: de keepersprestaties van Ad 
misstaan niet in het 5e. Hoeveel personen van in de 70, 
die nog voetballend actief zijn, zouden er in Nederland 
rondlopen? Een leuke vraag voor de KNVB. We schatten 
in dat Ad zeker in de top 10 zal staan.

Clubman
Ad is een VDZ-er in hart en 

nieren. Al is hij niet meer 
in het bestuur actief; 
hij laat zich regelmatig 

zien in de kantine. De 
wedstrijden van het eerste 

volgt hij op de voet. Ook 
de jeugdelftallen hebben zijn 

belangstelling. Zijn mening over 
de club steekt hij niet onder stoelen 

of banken: kritisch maar wel opbou-
wend. Hij vindt het jammer dat een club 

met zo’n groot aantal jeugdelftallen maar 
zo weinig doorstroming kent. Waarom lukt 

het niet beter om deze jongens vast te houden? 
VDZ blijft Ad bezighouden. Afscheid nemen doet hij 

vooralsnog niet. Misschien staat hij over 5 jaar met een 
nieuw jubileum wel weer in de Volharder.

Tjerk Elzinga

Ad van den Bos (70): al 58 dienstjaren tussen de palen

duurd. Dat was dus in 1966; de meeste VDZ-ers waren toen 
nog niet eens geboren. Vanaf die tijd slokte zijn baan zoveel 
tijd op dat hij twee keer in de week trainen niet meer 
kon combineren met zijn werk. Hij keepte 
voornamelijk in het tweede en derde 
van VDZ. Die elftallen voetbalden 
toen erg hoog. Het tweede 
speelde 1e klas reserve, de 
hoogste amateurklasse 
voor reserve-elftallen. 
Een hoogtepunt 
waren zijn drie 
wedstrijden in 
het eerste.

Clubman
Ad is een VDZ-er in hart en 

wedstrijden van het eerste 
volgt hij op de voet. Ook 

de jeugdelftallen hebben zijn 
belangstelling. Zijn mening over 

de club steekt hij niet onder stoelen 
of banken: kritisch maar wel opbou-

wend. Hij vindt het jammer dat een club 
met zo’n groot aantal jeugdelftallen maar 

zo weinig doorstroming kent. Waarom lukt 
het niet beter om deze jongens vast te houden? 

VDZ blijft Ad bezighouden. Afscheid nemen doet hij 
vooralsnog niet. Misschien staat hij over 5 jaar met een 
nieuw jubileum wel weer in de Volharder.70
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Swingende dixieland, New Orleans, 
en aanverwante jazz. Bekend in 
binnen en buitenland

WWW.CHARLESTOWN.NL 

Jazzymotion 
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

WWW.JAZZYMOTION.NL 

Voor info over jazzy muzi-
kale omlijstingen voor al 
uw party’s en feestelijke 
gelegenheden, bel of mail:
Rob Egging 026-4451823 
rob.egging@backtobass.nl

Jazz

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

Het pure en verse karakter van de Thaise keuken
past zeer goed in de trend om licht, vers en gezond te eten.

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart
en ervaar de verschillende, aromatische smaken.

De keuken is geopend ma, di, do en vrij van 17.30-22.00 uur,
za van 17.00-22.00 uur en zo van 17.00-21.00 uur;

woensdags zijn wij gesloten.
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SENIOREN
VDZ 1 
T Willie Melchers 06-53362125
L Willem van der Made 026-4421953
L Michiel Molenaars 06-55114896
V Ernest Waanders 06-26438244
AS Hans Venema 
VDZ 2
T Martijn Bochoven 06-16178278
L Henk Koudijs 06-51593455
L Jan Peters 06-10519232
AS Piet Huggers 06-51619630
VDZ 3
T Sjef Siero 06-43575351
L Hans Wallert 06-17456976
VDZ 4
L Harry Gudden 06-23478029
VDZ 5
L Serge Pothof 026-3514572
L Rudi Borkus 06-53678271
VDZ 6
L Jeroen Polman 06-38393484
L John Wybenga 026–3511339
VDZ 7
L Jurgen Harbers 06-53265496
L Levi Mess 06-50563644
VDZ Veteranen 1
L Wim de Groot 06–51248067
L Henk Matser 06–54933511
   

DAMES
VDZ Dames 1
T John Suppers 06-13094257
L Robin Boekhorst 06-18590466
AS Roel van der Leij 026-4433731
VDZ Dames 2
T Wim Mathijsen 06-15063350
VDZ Dames 3
T Wim Mathijsen 06-15063350
VDZ Dames 4
L Corine Roelofsen 06-50873297
T Bart Combee  06-48156610
T Diederick Scholts 06-14503092
VDZ Meiden B
T di Monique Turk 06-47780240
T vr Goretti Arends 06-50577048
L Henk Niessen 026-3554086
   

JUNIOREN
VDZ A1
T Sjef Siero 
L Ralph Decker 06-55818772
VDZ A2
T Sjef Siero 
L Vacant 
VDZ B1
T Soufi an Arjoch
T Ardil Oukakite
L Patricia van Kuyk 06-22966345
L Ad Heinen 026-4424820
VDZ B2
T/L Rob Rutten 026-3811391
VDZ B3
T/L Alessandro Stronati 026-3511746
VDZ B4
T Alessandro Stronati 026-3511746
L Henny Holtus 026-4423867
VDZ C1
T/L Peter Seinen 026-3882565
T Francis Opoku 06-20677801
L Rene Chaigneau 026-3611851
VDZ C2
T/L Raynor Keuben 026-7071074
T Johan van de Brink 06-53162924
L Robert van Eden 026-3515859
VDZ C3
Trainer Jos Scholten 06-38546506
Trainer Kevin Bakker  
Leider Hans Vermij 026-3514368

Train(st)ers en leid(st)ers
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Nieuw Beleidsplan 2010-2014
De inventarisatie voor het nieuwe beleidsplan is afgerond. 
Het concept beleidsplan is besproken met alle commissie-
coördinatoren van Jeugd, Dames en Herensenioren. De 
eindversie wordt op 11 november ter goedkeuring voor-
gelegd aan de leden op de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Er springen 2 grote zaken uit die fi nanciële conse-
quenties hebben: uitbreiding van de accommodatie met  4 
tot 6 kleedkamers en een kwaliteitsimpuls op het gebied 
van organisatie/prestatie bij Jeugd, Dames- en Herense-
lectie. Dit vraagt naast een cultuuromslag in denken en 
doen, ook extra fi nanciële middelen. Het bestuur zal het 
nieuwe beleidsplan en de organisatorische en fi nanciële 
consequenties uitgebreid toelichten op de ALV. Alle seni-
orenleden en ouders van jeugdleden zijn welkom. Alleen 
seniorenleden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.

VDZ zoekt nieuwe voorzitter
Voorzitter Willem Meijer heeft aangegeven dat dit zijn 
laatste jaar als voorzitter is en dat hij op de ALV op 11 
november a.s. na zes jaar stopt als voorzitter. VDZ is dus 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden en 
mogelijke kandidaten kunnen zich melden bij bestuur@
vdz-arnhem.nl of contact opnemen met secretaris Sjors 
van Leeuwen, 026-3512167. Ook tips zijn van harte 
welkom. 

Parkeercontrole door Politie  
Veel VDZ-leden en bezoekers parkeren hun auto in de 
straten rondom VDZ op “groenstroken” of op de stoep. 
Dat geeft overlast voor de buurt en is verboden. De politie 
heeft aangegeven strenger op fout parkeren te gaan 
controleren, met kans op een bekeuring. Zet uw auto dus 
op parkeerplaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Ook als 
dat betekent dat u dan een stukje moet lopen naar VDZ. 
Verder het verzoek om op de parkeerplaats van VDZ niet 
(langdurig) dubbel te parkeren. Het is al een paar keer 
voorgekomen dat mensen niet weg kunnen omdat hun 
auto geblokkeerd wordt door andere auto’s. Mocht het 
weer voorkomen dan kan het gebeuren dat de fout ge-
parkeerde auto’s weggesleept worden. De kosten van het 
wegslepen komen voor rekening van de foutparkeerder. 
Even stoppen op de parkeerplaats om iemand af te zetten 
of op te halen mag natuurlijk wel, maar doe dit dan wel 
snel. Afzetten van mensen kan het beste onderaan de op-
rijlaan, want dan hoeft u niet tegen het verkeer in te rijden. 
Het bestuur is in druk overleg met de gemeente en de wijk 
om een structurele oplossing te vinden voor het parkeer-

plaatsen tekort, maar dat 
is nog niet zo eenvoudig en 
niet zo snel geregeld.

Sluiting clubhuis en trainen 
in winterstop
De winterstop 
begint op maan-
dag 20 decem-
ber en loopt tot 
circa eind februari. 
Van maandag 20-12 t/m 
donderdag 6 januari is het clubhuis 
gesloten m.u.v. nieuwjaarsdag 1 januari. Vrijdag 7 januari 
starten de trainingen weer voor alle jeugdteams en senio-
renteams. De kantine is tijdens de winterstop  op zaterdag 
en zondag open van 09.00 uur tot maximaal 17.00. Door-
deweeks wordt er getraind volgens het normale trainings-
schema. Op zaterdag (jeugd en senioren) en zondag (se-
nioren) wordt er in de winterstop in principe altijd getraind 
volgens een vooraf opgesteld indelingsschema. 

Leden en vrijwilligers verzekerd door KNVB en 
de Gemeente Arnhem
De Gemeente Arnhem heeft voor alle vrijwilligers van Arn-
hem, ook die van VDZ, een verzekering afgesloten. Ook 
de KNVB heeft voor alle leden en vrijwilligers van VDZ 
een verzekering afgesloten. Deze verzekeringen hebben 
alleen betrekking op ongevallen of schade opgelopen 
tijdens het werk als vrijwilliger en vervangt daarmee niet 
volledig de eigen aansprakelijkheids- of ongevallenver-
zekering. Zeg die dus niet op! Deze verzekeringen zijn 
eigenlijk een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat de 
verzekering pas aangesproken kan worden als blijkt dat 
schade niet ergens anders verhaald kan worden. Kijk 
voor meer informatie op de VDZ website bij Veel Gestelde 
Vragen (onderaan).

Belangrijke vacatures staan nog open
Er zijn nog steeds enkele belangrijke kadervacatures. 
Het gaat dan om leden voor de barcommissie, scheids-
rechtercoördinator, zaterdag- en zondagsecretariaat en 
materiaalbeheer. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij bestuur@vdz-arnhem.nl. Kijk voor meer informatie op 
de VDZ-website bij Vacatures.

Sjors van Leeuwen
Secretaris VDZ Bestuur

Van de bestuurstafel
plaatsen tekort, maar dat 
is nog niet zo eenvoudig en 
niet zo snel geregeld.

Sluiting clubhuis en trainen 

begint op maan-

circa eind februari. 
Van maandag 20-12 t/m 
donderdag 6 januari is het clubhuis 

Van de bestuurstafel
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Indoor Action
Indoor Action is het grootste en modernste sport- en ge zondheidscentrum van 
Arnhem en ligt midden in het centrum (Steenstraat, 1e zijstraat rechts). Het is een 
uniek complex met prachtige faciliteiten. De hoogte en lichtinval van buitenaf geven 
een open en ruimtelijk effect. Indoor Action heeft verschillende fi tnessruimtes, een cardio-
theater waar je kunt sporten met je eigen tv-scherm, een Arena voor groepstrainingen, een 
ruime spinningzaal en een besloten groepsleszaal voor o.a. Yoga, BodyBalance en Pilates. 
Het saunacomplex met stoomcabine, Finse sauna, koud dompelbad en buitenterras biedt de 
nodige ontspanning. Onze ruime loungeruimte met gratis internet dient als ultieme netwerkplek 
of als een gezellige ruimte om bij te kletsen onder het genot van een hapje of een drankje. In 
de dvd-theek kun je na het sporten gratis een fi lmpje meenemen. 

Bij Indoor Action is iedereen welkom die houdt van sport, ontspanning, gezelligheid en luxe! 
We willen graag dat jij je thuis voelt, maar ook verwend wordt met een prachtige omgeving en 
faciliteiten.  Maar wist je ook dat we de goedkoopste All- IN sportclub van de regio zijn? Als je 
lid bent van Indoor Action mag je overal gebruik van maken:
• Groepslessen; meer dan 85 p/w! 
• Fitness, fi ttesten en fi tnessbegeleiding 
• Kinderopvang 
• Zonnebank 
• Gratis parkeerplaats in Arnhem; 
• Bar- tegoed (t.w.v. €10,-) per maand; 
• Saunacomplex 
• Internet en DVD-shop. 

Maak kennis en kom gratis een keertje bij ons sporten. 
Bel voor een afspraak 026-4461186

VDZ 
en zijn sponsors

VDZ
HOGEROP

Brand bij Restaurant Trix
In de nacht van 21 op 22 juni is het complete pand van 
restaurant Trix aan de Schelmseweg in Arnhem volle-
dig uitgebrand. Het is altijd triest om dit soort berichten 
onder ogen te krijgen. Trix is al een aantal jaren spon-
sor van VDZ en we willen dan ook hierbij het manage-
ment en het team veel sterkte wensen de komende 
tijd waarbij we natuurlijk hopen dat het restaurant weer 
opgebouwd kan worden.   
Namens bestuur VDZ en VDZ Hogerop

Evert van Amerongen

Brand bij Restaurant Trix
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   Bestuur
Voorzitter Willem Meijer 06-44594190
Secretaris Sjors van Leeuwen 026-3512167
Penningmeester Bert Kok 026-4455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 026-4455096
Externe relaties Geert van Gessel  026-4450052

Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Sjors van Leeuwen) 
Activiteitencommissie coördinator  Toos Rutten/Ciska Veldkamp 026-4450592
VDZ-Hogerop en sponsoring Evert van Amerongen 026-4435831
VDZ Clubblad  Rudi Borkus 026-4422408
VDZ Website Jeroen Westen 06-18067183
Externe woordvoering, pers/media Willem Meijer 06-44594190

Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Willem Meijer)
Herenselectie technisch coördinator  Steef Brinkhoff a.i. 026-4455096
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 06-29276710
Damescommissie coördinator Monique Turk 06-47780240
Jeugdcommissie coördinator Noud Hooyman 026-3706618

Secretariaten (bestuurslid Sjors van Leeuwen)
Ledenadministratie en contributie Jacqueline Meijer 06-10661682
Vrijwilligerscoördinator algemeen Sjors van Leeuwen 026-3512167
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 06-10661682
Reüniecommissie Henk Matser 026-3516998

Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Barcommissie Coördinator Bas Koeman 06-55323991
Barcommissie Bardienstenplanning Anita Bruntink 026-3512167
Barcommissie Keukencoördinator  Ellen van Beek 026-3510940
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 026-4435976

Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 026-4455096

Verder zijn binnen de jeugdafdeling actief:
Voorzitter Noud Hooyman 026-3706618
Secretaris Hans van der Held  026-3629091
Penningmeester  Marcel Kamstra 026-4426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317-316370
Algemeen Jeugdcoördinator   Ron Hoogveld 026-3642120
Algemeen Technisch jeugdcoördinator Albert van Daalen 06-41549769
Technisch jeugdcoördinator A, B en C Jan Schmitz 0317-316370
Technisch jeugdcoördinator D Arjan Snel 026-4458276
Technisch jeugdcoördinator E Edwin Marck 026-4420682
Technisch jeugdcoördinator F Paul Meulenbroek 026-8452095
Toernooicommissie Elly Altena 026-3644874
Wedstrijdsecretariaat zaterdag Noud Hooyman 026-3706618
Meer contactpersonen op de VDZ website bij Contactpersonen

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
026-4425746

Postadres VDZ
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies VDZ (per 1-6- 2010)
Spelende seniorenleden: € 204,- 
Junioren (13 t/m 18 jaar): € 175,- 
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar) € 154,- 
Niet-spelende leden € 78,- 
Donateurs € 25,-

Contributies 
322.52.406 t.n.v. RK VV VDZ

Meer informatie vind u op onze website
Op onze website WWW.VDZ-ARNHEM.NL vindt u onder 
de rubriek Algemeen -> Organisatie & Reglementen 
meer informatie over de verenigingsstructuur, verenig-
ingsstatuten, huishoudelijk reglement, gedragscode en 
tuchtreglement. 

Wijzigingen voor deze pagina graag doorgeven aan 
Sjors van Leeuwen, secretaris VDZ Bestuur. . 
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   Bestuur
Voorzitter Willem Meijer 06-44594190
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