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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. 

b e h e e r s t  d e  b e w e g i n gb e h e e r s t  d e  b e w e g i n g

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.

 Boulevard Heuvelink 102   6828 KT Arnhem   T: 026 442 25 40   F: 026 442 84 69   info@diabolo.nl   www.diabolo.nl

UW ICT-DIENSTVERLENER IN EEN MOBIELE WERELD
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Voorzitter ad interim
Niet voor het eerst maar wel de eerste maal van de 
komende periode zal ik het voorwoord van deze Volharder 
verzorgen. Het zal u niet ontgaan zijn dat tijdens de afge
lopen (goed bezochte)  Algemene ledenvergadering van 
11 november Willem Meijer is afgetreden na een bestuurs
lidmaatschap van 6 jaar waarvan hij er 5 als voorzitter 
fungeerde. Aangezien een vereniging als VDZ niet zonder 
een voorzitter kan heeft het bestuur, met goedkeuring van 
de algemene ledenvergadering, besloten dat ondergete
kende in het komende jaar als voorzitter a.i. zal optreden. 
Tegelijkertijd heeft de ledenvergadering ingestemd met de 
installatie van een commissie die op zoek gaat naar een 
nieuwe voorzitter. Deze commissie staat onder leiding van 
Dominique Schols en hij zal met bestuursafgevaardigde 
Bert Kok de commissie zelf aanvullen. Het streven is om 
voor de voorjaars algemene ledenvergadering in april een 
kandidaat voor deze functie te vinden.

Financieel
Tijdens de  Algemene ledenvergadering werd onder 
andere de jaarverslagen van bestuur, jeugdcommissie 
en VDZHogerop  goedgekeurd alsmede het financieel 
jaarverslag van de penningmeester die desgevraagd 
aantoonde dat VDZ een financieel gezonde vereniging is 
en voldoende mogelijkheden heeft om de voorzieningen 
die nodig zijn bij het huidige en toekomstig aantal leden 
in stand te houden c.q. uit te breiden. Op advies van de 
Kascommissie werd de penningmeester en daarmee het 
gehele bestuur gedechargeerd m.b.t. het financieel beleid. 
Voor het eerst werd de begroting voor het huidige seizoen 
niet in deze Algemene Ledenvergadering behandeld 
omdat dit al gebeurd was tijdens de voorjaars Algemene 
Ledenvergadering in april.

Jubilarissen
Tevens werd tijdens de algemene ledenvergadering een 
aantal jubilarissen op onnavolgbare wijze door bestuurslid 
Steef Brinkhoff in het zonnetje gezet en door (toen nog) 
voorzitter Willem Meijer voorzien van het bijbehorend 
speldje. Deze speldjes zijn vervaardigd en geschonken 
door Edelsmid/Juwelier Alexander v.d. Hoven uit Arnhem.
Vervolgens werd Steef Brinkhoff zelf, middels een terug
blik op zijn VDZ leven, door Chris Schreven gefeliciteerd 
met het 60jarig lidmaatschap van VDZ.

Willem Meijer Lid van 
Verdienste
Na de bestuurswisseling 
werd aftredend voorzitter, 
Willem Meijer hartelijk be
dankt door wederom Steef 
Brinkhoff namens de gehele 
vergadering. Willem heeft 
in de afgelopen jaren samen met de andere bestuursle
den VDZ goed ge(her)structureerd en een aantal voor 
onze vereniging belangrijke beslissingen genomen. De 
vergadering stemde unaniem in met de voordracht van 
het bestuur om Willem tot “lid van verdienste” van VDZ 
te benoemen. De officiële benoeming volgt op 1 januari 
tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het clubhuis 
(na de al even traditionele wedstrijd tussen VDZ 1 en Oud 
VDZ 1 spelers). 

Beleidsplan
Een belangrijke beslissing werd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering genomen door in te stemmen met het 
Beleidsplan 20102014. Dit beleidsplan is met alle onder
afdelingen binnen VDZ besproken en iedereen heeft zijn/
haar opmerkingen/aanvullingen kunnen geven. Uiteinde
lijk ligt er een consistent beleidsstuk maar dat is natuurlijk 
pas het begin.  Het zal gevolgd worden door een nieuw 
Jeugdbeleidsplan en Technisch Jeugd beleidsplan. Deze 
zullen in de voorjaars Algemene Ledenverrgadering ter 
instemming worden voorgelegd. 
Daarnaast betekent het goedgekeurde Beleidsplan veel 
werk voor de komende beleidsperiode. De accommo
datie behoeft uitbreiding van het aantal kleedkamers en 
renovatie van (onderdelen van) het bestaande clubhuis. 
Ook de verbetering van de pyramidestructuur bij de jeugd 
is een belangrijk speerpunt alsmede de uitbreiding van de 
prestatiegerichte elementen binnen de jeugd.

Tenslotte
Kortom, er is veel werk aan de winkel waarvoor de 
inspanning van vele, zo niet alle leden van belang is op 
welk terrein dan ook. Daartoe behoort in ieder geval voor 
ieder lid het voldoen aan de afgesproken vrijwilligers
deelname. Als iedereen zijn/haar taken op de ingedeelde 
uren uitvoert scheelt dit bijzonder veel administratie maar 
vooral ook ergernis voor diegenen die onverwachts met 
extra taken worden opgezadeld. 

Geert van Gessel doet het wéér

Van de voorzitter
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Gun uw voorzitter a.i. het uitkomen van een droom m.b.t. 
de vrijwilligersregeling: Als op 1 juli (of rond die datum) 
de vrijwilligersuren worden opengesteld voor inschrijving 
dan worden al die uren door onze leden binnen 2 weken 
helemaal volgeboekt door enthousiaste inschrijving. 
Tenslotte nodig ik u allen van harte uit voor het “Kerstbal” 
op 18 december a.s.  en natuurlijk de eerdergenoemde 

Enige mate van bescheidenheid siert de mens… is 
het gezegde, maar na alle wedstrijden van VDZ F3 
schreeuwen we het toch uit: VDZ F3 is kampioen!!!

De eerste wedstrijd van de competitie, bij Eendracht 
Arnhem F2, werd meer op karakter dan op basis van 
voetbalkwaliteiten en techniek gewonnen. Daarna is er 
hard getraind, het resultaat was er gelijk; winst met 43 
na ruststand van 03 tegen VDZ E9 (oefenwedstrijd). 
De weken daarna is de stijgende lijn verder doorgezet 
met klinkende overwinningen op DVOV F2, RKPSC F1, 
SDZZ F1 en Westervoort  F2. De ouders zagen ook de 
vorderingen; de bal ging van speler naar speler, de ruimte 
werd gezocht om een actie te maken en het scoren ging 
bijna automatisch.

Uiteindelijk kwam dè sleutelwedstrijd: Rijnland F1 (uit). 
Er wordt door VDZ F3 ook op voetbal.nl gekeken, dit is 
de laatste tegenstander uit het befaamde linkerrijtje. Door 
spanningen en doelpunten op verkeerde momenten werd 

er verloren met 31. Teleurgesteld 
werd de training opgepakt, met 
meer aandacht op passen/trappen 
en positiespel.
Om de resterende wedstrijden 

aantrekkelijk te houden, werd de “stok met worst voor de 
hond” voorgehouden; friet eten bij meer dan 80 doelpun
ten scoren in de competitie. Het hielp, na 5 minuten was 
de winst vaak al zeker gesteld, maar door de “frietspirit” 
waren de uitslagen ernaar AWV F2 (150), DVC’26 F3 (11
0), Groessen F2 (61) en ESA F6 (104). 
In de kleedkamer werd er niet meer over een kampioen
schap gesproken, Rijnland F1 won ook alles. Het was 
wachten op een misstap van hun. Op de laatste wed
strijddag van VDZ F3 was dit toch het geval; Rijnland F1 
verloor! Dat weekend is in menig huiskamer gezongen en 
gejuicht door de kanjers van VDZ F3. 
Jongens, welverdiend en hulde voor het voetbalgenot dat 
jullie hebben en ook geven aan de ouders/toeschouwers.  
Dus namens leiders/trainers/ouders schreeuwen we het 
uit :

 VDZ F3 : SUPERKAMPIOENEN!!! 

Gefeliciteerd  door Paul Meulenbroek 
trainer/leider VDZ F3

Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari, beiden uiteraard in 
ons clubhuis. Rest mij u vast bijzonder fijne feestdagen 
toe te wensen alsmede een prima jaarwisseling.

     
Geert van Gessel

VDZ F3 
K
a

mpio
e

n!!!
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Kom 
ook gezellig 
kaarten!!

Kaartavonden
Uitslag 28 oktober
Klaverjasen
1  Sjaan Zwartkruis  5795 punten      
2 Harry Leeman  5435 punten
3 Henk Matser  5043 punten
Jokeren
1  Inge Keuben  41 punten
2 Miriam Rutten 51 punten
3 Elly v.d. Leij 58 punten

Uitslag 25 november
Klaverjassen
1 Bets Valen 5243 punten
2 Harry Leeman 5235 punten
3 Wil van Daalen  4568 punten
Jokeren
1 Ellen van den Bos  25 punten
2 Mieke van de Mee  39 punten
3 Jeanet van de Zande  44 punten

Kijk voor de data van de kaartavonden in de agenda. Elke maand is er op een donderdagavond 
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

Enkele enthousiaste leden hebben besloten de Club van 100 
nieuw leven in te blazen. Doel van de Club van 100 is om 
structurele basis gelden binnen te halen die aangewend worden 

om nieuwe initiatieven te ondersteunen voor de alsmaar groeiende 
jeugd en damesafdeling. Het gaat hier om initiatieven die niet vanuit de 
normale exploitatie gefinancierd kunnen worden. De initiatieven moeten 
leiden tot een kwalitatieve verbetering van VDZ als club en kunnen dus 
divers van aard zijn.

Op de afgelopen ledenvergadering hebben we sym
bolisch Willem Meijer als 11e lid van de van de Club 
van 100 benoemd. De uitreiking werd gedaan door 
Vitesse speler Davy Pröpper een van de grootste 
Nederlandse talenten voortgekomen uit VDZ!

Inmiddels hebben zich al 25 leden voor de Club van 
100 gemeld. Als U VDZ een warm hart toedraagt 
en vindt dat ondersteuning van de Jeugd en het 
damesvoetbal een impuls kan gebruiken, word dan 
lid van de Club van 100. De komende tijd zullen wij 
U persoonlijk benaderen, maar nog mooier is het 
natuurlijk als U zich spontaan meldt!

Ronald Brakenhof
Ronald.brakenhoff@diabolo.nl

0621580873

VDZ Club van 100 maakt 
een nieuwe start!

Willem Meijer wordt het 11e   lid van de Club van 100 en krijgt door Davy 
Pröpper het bijbehorende shirt uitgereikt. Hij is er zichtbaar verguld mee.

Wordt voor €100,- 
per jaar lid van de 
Club van 100 en 
help mee VDZ een 
nog mooiere toe-
komst te bezorgen!
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Bijna 50 jaar geleden zei mijn moeder: ‘’Als je wilt 
voetballen, kan dat alleen bij VDZ’. Daar was ik 
toen wel teleurgesteld over. Wij woonden namelijk 

dicht in de buurt van het Vitesse stadion en ik wilde 
profvoetballer worden. Op mijn elfde verjaardag kreeg dan 
ook als verjaardagscadeau: een lidmaatschap van VDZ.

In het jubileumboek 75 jaar VDZ, nu ruim 10 jaar geleden, 
vertel ik over mijn jeugdjaren bij VDZ. Van de zaterdag 
naar de zondagcompetitie, seniorenselectie, beslis
singswedstrijden, blessureleed, activiteiten als kaderlid, 
oprichting VDZ Hogerop, kortom: VDZer een leven lang. 
Toen ik dat schreef kon ik niet vermoeden dat daar nog 
een dimensie aan werd toegevoegd: 6 jaar bestuurder, 
waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter.

Bij een afscheid ligt het voor de hand dat je terugkijkt op 
die periode. Veel zaken zijn veranderd. Een vereniging 
groeit en bloeit. Vele vraagstukken op je af. Hoe los je het 
kaderprobleem op? Hoe bevorder je leden en ouderpar
ticipatie? Willen wij een club zijn waar leden alleen maar 
consumeren en verder niets doen? Willen wij een oppas
club zijn voor jeugdspelers? Hoe krijg ik de accommodatie 
op niveau die past bij omvang en sfeer van de club? Hoe 
verdeel je optimaal de trainingscapaciteit? Hoe krijgen wij 
damesvoetbal goed georganiseerd? Hoe vullen wij een 
goed seniorenbeleid in? Welke maatschappelijke bijdrage 
moeten wij leveren? Kunnen wij onze ogen sluiten voor 
ontwikkelingen als buitenschoolse opvang? Vraagstukken 
die direct betrekking hebben op onze club en waarvan de 
leden verwachten dat daar besluiten over worden geno
men en waarvoor oplossingen worden geboden. En voor 
mij als sportman, hoe kunnen wij onze sportieve ambities 
realiseren? Moet VDZ niet met haar standaard jeugd

teams niet tenminste in de hoogste klassen uitkomen? 
Moet ons eerste elftal niet tenminste een dikke derdeklas
ser zijn?

In onze beleidsplannen voor de komende jaren worden 
uitgangspunten geformuleerd om VDZ te leiden naar het 
gewenste niveau. Speerpunten worden in het nieuwe 
beleidsplan genoemd en het doet mij werkelijk deugd dat 
hieruit ook onze sportieve ambitie spreekt. Binnen het 
bestuur heeft dit op voorhand stevige discussies opgele
verd, zoekend naar de juiste weg. Hierbij is onze vrijwil
ligersregeling een belangrijk onderdeel om de onderlinge 
betrokkenheid te verstevigen. Helaas zijn wij er niet in 
geslaagd cruciale kaderfuncties (o.a. wedstrijdsecretaris, 
kantinebeheer, ledenadministrateur) permanent in te vul
len. De nu gevonden oplossingen, deze werkzaamheden 
gebundeld door parttimers te laten verrichten, heeft wel 
financiële consequenties. 

In de voorbije jaren is zo hier en daar een opmerking 
gemaakt over het ‘zakelijk’ leiden van onze club. Deels 
kan ik die opmerking wel begrijpen. Maar er was toch 
ook duidelijk de wens van de leden de organisatie aan 
te passen bij de omvang van onze vereniging. Duidelijke 
structuur, goede communicatie, betrokkenheid etc. Met 
een uitermate collegiaal bestuur hebben wij getracht ‘strak 
te leiden’, met aandacht voor het individu, zonder het zo 
specifieke familiekarakter uit het oog te verliezen. 

Ik ben er trots op dat ik VDZ als voorzitter heb mogen 
vertegenwoordigen. Dankbaar dat u mij het vertrouwen 
heeft gegeven deze job te mogen doen, en vooral dank 
aan mijn medebestuurders voor de bijzonder prettige 
samenwerking.

Willem Meijer

Willem Meijer nadat hij zijn voorzit-
tershamer had overgedaan aan Geert 
van Gessel

Nawoord

Afscheidspeech 
van de (oud)voor-
zitter tijdens de 
ALV op 11/11/10
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Dit is alweer de tweede Volharder “nieuwe stijl”van 
het seizoen 2010 – 2011. Sinterklaas is inmid
dels weer met de stoomboot richting het zonnige 

Spanje vertrokken terwijl wij in het koude winterweer 
terecht zijn gekomen. De kerstdagen staan voor de 
deur en de eerste sneeuwvlokken van deze winter zijn 
gesignaleerd en hopelijk vallen deze vlokken ook rond de 
kerstdagen.

Het gaat goed met onze vereniging zoals gemeld is in de 
algemene ledenvergadering van afgelopen november. Het 
ledenaantal blijft stijgen en de prestaties van de selectie, 
dames en jeugdelftallen zijn over het algemeen goed te 
noemen. Alleen het tweede team heeft het moeilijk en 
zijn klasse maar we hebben er het volste vertrouwen in 
dat Martijn en zijn mannen klasse behoud gaan redden. 
Ook de nieuwe Volharder, in handzaam formaat en met 
kleurenpagina’s, is door de lezers goed ontvangen, dank 
voor de vele reacties.

In deze Volharder staan uiteraard de gebruikelijke ru
brieken zoals de broers Westen in Broers, maar liefst 4 
pupillen van de week, de column van de Pingelaar en de 
verjaardagen.  Daarnaast  is er een verslag te lezen van 
het bezoek van Sinterklaas en zijn zwarte pieten, worden 
de zeven jubilarissen in het zonnetje gezet, is er een 
artikel over de zaterdag seniorentak die dit seizoen 25 jaar 
bestaat, wordt er uitgebreid verslag gedaan van de Alge

 Van de redactie

Een verzoek aan alle leden van VDZ

Nu ik mij sinds kort over de de ledenadministratie 
mag ontfermen, valt mij op dat veel gegevens niet 
juist of verouderd zijn. Daarom via deze weg het 
verzoek aan alle leden die verhuizen, een ander te
lefoonnummer of email adres krijgen,  de contributie 
van een andere rekening willen laten incasseren:
Geef het a.u.b. even door aan:
Jacqueline Meijer, 
ledenadministratie VDZ,
bestuur@vdzarnhem.nl 
of 
postbus 864, 
6800 AW Arnhem.

Oproep

Op zaterdag 15 januari a.s. houden wij op ons hoofdveld alweer voor de vierde keer de:

Roel van der Leij Wintercup
Editie 2011 van het toernooi zal wederom om 13.30 uur aanvangen.

Na afloop van het sportieve gedeelte zullen we gezamenlijk in onze kantine een 
maaltijd nuttigen en zal aldaar de prijsuitreiking plaatsvinden.
De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open zijn.
We gaan ervan uit dat het animo voor dit toernooi wederom net zo groot is 
als voorgaande jaren.

Noteer het vast in je agenda!
Rogier Walter

mene Leden Vergadering (in diverse artikelen)  en zijn er 
verschillende wedstrijdverslagen te lezen. De A1 draait 
uitstekend, leider Ralph doet uitgebreid verslag van het 
seizoen tot nu toe. Ook het alternatieve Slaapmutsentoer
nooi (het echte ging niet door) heeft een plekje gekregen 
in dit blad. En nog veel meer.
Kortom weer een uitstekend gevulde Volharder, veel lees
plezier toegewenst !!!

De redactie

15/1

editie nr. 4

2011
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irene guDDen FoTograFie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotogafie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18

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
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paul van ZeelanD juWelier

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.

De SmiDSe meTaal

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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Okke  Herremans 30
Jacco  Koudijs 31
  
Februari  
Myrthe  Hemker 1
Guillaume  Zeuner 1
Lara  Bitter 2
Anita  Bruntink 2
Martijn van Gessel 2
Sabine  Loman 2
Koen  Lowenthal 2
Maurits  Mulder 2
Anneke van Swaaij 2
Brent  Verhaag 2
Peter van Klaveren 3
David  Luijk 3
Joshua van der Rhee 3
Gerard  Berkhout 4
Robbert  Rutten 4
Pepijn van den Bogaart 5
Riques ter Heerd, R. 5
Joep  Klein Teeselink 5
Lois  Kusters 7

Henny  Ormel 7
Martijn  Verheij 7
Noud  Hooyman 8
Marco  Latanza 8
Etienne  Baars 9
Luca  Brugman 9
Berry  Heeren 9
John  Wijbenga 9
Desiree den Elzen 10
Jorinde  Mes 10
Ben  Rood 10
Jaap de Wildt 10
Ruud v.d. Zande 10
Anna de Bruin 11
Merlin  Buurmeijer 11
Kaan  Turkel 11
Floor v.d. Zijden 11
Merle  Crebas 12
Bart  Lichtenberg 12
Janine  Boekelder 13
Kevyn van der Linden 13
Stan  Minderaa 13
Nino  Storteboom 13

Ger  Verhaag 14
Paul  Arends 15
Lukas  Jungen 15
Jelle  Man 15
Bas  Meurs 15
Joost  Overbeek 15
Jeremy van Tongeren 15
Bo  Heestermans 16
Jamey van Kuyk 16
Martijn  Sanders 16
Bas  Dabrowski 17
Jurgen  Harbers 18
Casper  Nobbe 18
Didier  Baars 19
Remon te Boome 19
Milan  Brekelmans 19
Jelle  Haveman 19
Koen ‘t Hoen 19
Erna  Jansen 19
Pim  Mulder 19
Erik  Overbeek 19
Bas  Lukkenaar 20
Sandor  Schrijner 20

Hugo van Wiggen 20
Joze  Gerrits 21
Mas  Petersen 21
Petra  Bouwens 22
Guido  Breeman 22
Bram van Uem 22
Renze  Graafsma 23
Hannes  Poppinghaus 23
Philip  Bouman 24
Monique van Grol 24
Jorrit  Hooyman 24
Annika  Leeuwenkuijl 24
Marian  Snelde Bruin 24
Cees  Zwartkruis 24
Koen  Blokland 25
Max  Knippen 25
Thymo  Boelens 26
Alex  Nijland 26
Bianca de Vos 26
Marco van Onzen 27
Freek  Jansen 28
Cas  Klappe 28
Bas  Schipstra 28

VDZ knalt het nieuwe jaar in !!!
Een knallende wedstrijd* om 14.00 uur

 VDZ 1 - oud VDZ 1

Kom allemaal op 1 januari naar het clubhuis!

daarna een knallende 

Nieuwjaarsreceptie 
vanaf 16.00 uur

* de aangekondigde wedstrijd Dames 1 - oud Dames 1 gaat niet door
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kleinTuenTe inSTallaTieTeChniek

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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Het alternatieve 
slaapmutsentoernooi

Tjonge, jonge…….8 gespannen 
gezichtjes komen rond 3 uur ons huis 
binnen….waar moeten we slapen? 

Hier is geld voor het ontbijt….waar moet mijn 
tas?…….sommige zijn wat ziekjes….maar zijn bij 
binnenkomst ineens genezen……toch die bal? Nadat een 
ieder zijn spullen op de 3de etage heeft gezet….de trap 
onder de modder zit en alle kinderen weer verkleed als 
voetballer naar beneden komen gaan we met 10 kinderen 
richting het Johan Kruyf veld.
Het veldje waar de Tom en Bas doorgaans niet veel ko
men omdat een andere cultuur de “baas” is over het veld 
en het er doorgaans zwart ziet van de kinderen werd de 
wijk plotseling opgeschrikt door bijna 10 blonde kinderen 
en dat is wel een bezienswaardigheid bij ons in “de wijk”. 
Maar er werd leuk geïntegreerd door onze jongens…. 
knap hoor….iedereen mocht meedoen. De taal was 
wel een beetje een probleem maar voetbal slecht elke 
taalbarrière.

Nadat moeders een uurtje in de kou had gestaan moest 
er toch thuis het een en ander geregeld worden om 10 
hongerige jongens van eten en drinken te voorzien. Er 
werd ouderwets limonadesiroop gemaakt….. net of ik 
kantinedienst had, en het is lekker vertrouwd voor onze 
jongens, alleen hadden wij geen plastic bekers meer…
lang leve de vaatwasser. Daarna  nog uien snijden voor 
de frikadellen speciaal …..de deurbel…met tranen in 
mijn ogen deed ik de deur open…de buurvrouw,  ” nee 
ik ben niet verdrietig hoor, ik sta voor 10 kinderen uien te 

Als 
het echte 

toernooi niet 
doorgaat moeten 
we zelf maar wat 

verzinnen!!
Patatjes!!!!!

Het Johan Cruijff court

Veel geslapen werd er niet
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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



Clubblad de Volharder | 17

snijden”. O daar komen onze jongens aan….de een heeft 
nog een mooier doelpunt gemaakt als de ander…even 
TV kijken, het WKturnen in de Ahoy….”we zijn op een 
voetbalfeestje hoor niet op een turnfeestje?” … “Wat een 
strakke broekjes hebben ze aan zeg”…“Dat is toch voor 
mietjes?”….“maar ze zijn wel gespierd hè?”

En dan is het tijd om te eten, friet, frikadel en kroketten 
gecombineerd met cola en dan duurt het niet lang of de 
eerste “boer” buldert over de tafel. En dat veroorzaakt een 
hoop herrie. Na een half uurtje boeren, moppen en sterke 
verhalen, (dat hoort bij mannen) is het tijd voor ijs. Maar 
wat moet je dan kiezen als er zoveel keus is het ene ijsje 
is nog lekkerder dan de ander, conclusie  na het eten ligt 
er meer eten op de grond dan op de tafel, de borden half 
leeggegeten, zijn het toch geen mannen maar jongentjes 
omdat er ook nog gevochten moet worden ( nou ja toch 
ook weer mannen) met andere woorden een zwijnenstal! 
Maar onze jongens zijn geboren voetballers want na het 
eten moet er weer gevoetbald worden, het is kennelijk 
nooit genoeg. Wij vinden het wel  fijn…even rust en kun
nen we de boel weer schoonmaken want rauwe uien op 
de grond gaat stinken en mayo aan de stoel gaat zuur 
ruiken dus even lekker de zwabber erdoorheen.

Zo onze jongens komen voor de tweede keer thuis en 
worden weer voorzien van drinken en eten, nu chips en 
popcorn kijkend naar de wedstrijd Utrecht tegen? Moei
lijke naam…
Zo zittend achter mijn pc moet ik denken aan  Octopus 
mom, je weet wel die van die 8 ling….zij heeft ook zoveel 
schoenen voor de deur zij moet iedere dag ook zoveel 
kinderen in bed stoppen en zij zit ook met zoveel kinderen 
een voetbalwedstrijd  te kijken….wel gezellig!!!
 
De wedstrijd is afgelopen en het leek ons wel handig om 
de jongens de bedden op te laten pompen en een slaap
plek te zoeken….de zolder bleek toch kleiner dan gedacht  
al die bedden, kussens en slaapzakken één bende. 
Iedereen wilde naast Julian want die had snoep en dat 
trekt toch…….heb je s’nachts honger dan heb je Julian 
nog……Het was een hoop herrie en gedoe maar uiteinde
lijk lag de boel…….een rustige nacht? Nou nee het was 
een onrustige nacht maar de gezelligheid vierde hoogtij. 
Om half 7 begon het kussen gevecht en als zombies kwa
men ze een uur later naar beneden….wat waren we blij 
dat er een uitje op het programma stond….er even tussen 
uit en na het ontbijt, zoals het echte voetballers betaamt 
weer een potje voetbal……en dan naar huis! De zwabber 
weer door het huis en na een uurtje is het huis weer in 
volle rust….alsof er niets gebeurt is….Gelukkig hebben 

we de foto’s nog! Dit wilde we jullie niet onthouden:
”Nou dit was nog leuker dan bij VDZ slapen”.
Wij gaan vanavond vroeg de koffer in,

Groetjes Anneke

Zelfs op zolder 
werd er gevoetbald

Chips en TV, 
eindelijk rust
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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
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Vraag 1: 
Na zijn doelpunt trekt een speler zijn shirt uit, verlaat het speelveld en loopt met 
zijn shirt naar het hek. Aansluitend beklimt hij het hek en zwaait met zijn shirt in de 
hand naar de fans. Wat beslist de scheidsrechter?
A)   Deze speler ontvangt voor het shirt uittrekken de gele kaart. Het doelpunt zo vieren 

als omschreven is niet verboden.
B)   Deze speler ontvangt de gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt en voor de overdreven 

wijze waarop hij het doelpunt viert geel/rood. Hij verlaat o.a. zonder toestemming van de scheidsrechter het 
speelveld.

Vraag 2: 
Een fan van één van de partijen is ontevreden over de beslissingen van de scheidsrechter en loopt het veld om 
deze scheidsrechter een oorvijg te geven. Een verdediger van één der partijen ziet 
het aankomen en slaat de onverlaat tegen de grond alvorens deze de scheids-
rechter heeft kunnen raken. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?
A)   Rode kaart voor die verdediger die deze fan geslagen heeft, want slechts 

de scheidsrechter is gehouden tegen dergelijke fans op te treden.
B)   Aangezien de verdediger de scheidsrechter in bescherming heeft geno

men zal hem geen disciplinaire straf worden opgelegd. 

Vraag 3: 
Een team speelt met 12 man. Dit team scoort en net voordat er afgetrapt 
wordt bemerkt de scheidsrechter dat één team mety twaalf man in het 
veld staat. Wat beslist de scheidsrechter?
A)   Hij keurt het doelpunt af en de twaalfde man wordt van het veld 

gezonden en krijgt bovendien een gele kaart.
B)   Het doelpunt telt, het team dat met 12 man speelt moet een speler van het veld 

sturen. De voetbalbond zal beslissen wat er verder voor maatregelen genomen zullen 
worden.

Vraag 4: 
Aan partij A wordt een strafschop toegekend. De nemer maakt aan het einde van zijn aan-
loop een pirouette en hakt daarna de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter in dit geval beslis-
sen?
A)   Geldig doelpunt, er zijn geen regels overtreden .
B)   Het doelpunt wordt afgekeurd en de nemer krijgt geel wegens misleiden van de tegenstander. De strafschop 

dient te worden overgenomen.
C)   Het doelpunt wordt afgekeurd, het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor partij B.

Vraag 5: De verzorger van partij B wordt wegens herhaalde kritiek op de arbitrage weggezonden en moet plaats 
nemen op de tribune. Na ongeveer een kwartier raakt één van de spelers van partij B geblesseerd. Mag de ver-
zorger wel of niet zijn taak verrichten?
A)  Ja, maar hij moet onmiddellijk na de behandeling weer plaats nemen op de tribune.
B)  Nee, want wie weggestuurd is mag niet meer terugkomen, ook een verzorger niet.

Ken jij de regels?! spelregelquiz
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jan van leur Dak/ en gevelWerken

bSW 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



Clubblad de Volharder | 21

Vraag 6: 
Partij A krijgt een strafschop en de speler met rugnummer 9 legt de bal op 
de penaltystip en loopt achteruit om zijn aanloop te nemen. De speler met rug-
nummer 10 loopt plotseling naar voren en schiet de bal in. Wat beslist de scheids-
rechter hier?
A)   Zolang er slechts 1 speler de aanloopt neemt en alle andere spelers van zijn team zich 

buiten het strafschopgebied bevinden mag de speler met rugnummer 10 de strafschop ne
men.

B)   De scheidsrechter onderbreekt het spel, toont de speler met rugnummer 10 de gele kaart en 
laat de speler met rugnummer 9 alsnog de strafschop nemen.

C)   De speler met rugnummer 10 maakt zich schuldig aan onsportief gedrag. De scheidsrechter 
wacht af of er gescoord wordt. Zo niet dan laat hij doorspelen, zo ja dan laat hij de strafschop overnemen.

Vraag 7: 
Een speler is buiten het veld verzorgd en wil het weer  het veld in. De scheidsrechter reageert niet en de speler 
loopt het veld in en pakt meteen daarna een tegenstander die een snelle counter uitvoert vast aan zijn shirt. 
Welke beslissing zal de scheidsrechter nemen?
A)  Alleen de zwaarste overtreding (vastpakken van het shirt) wordt bestraft met een gele kaart.
B)   Alleen het betreden van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechte wordt bestraft met een gele 

kaart.
C)   De betrokken speler krijgt geel voor het betreden van het speelveld  zonder toestemming van de scheidsrechter 

en hij krijgt een gele kaart voor het vasthouden van de tegenstander. Deze speler zal dus met 2 maal geel van 
het veld moeten.

Vraag 8: 
Bij het tossen beledigt de aanvoerder van partij A de scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter doen?
A)  Aangezien de belediging voor aanvang van de wedstrijd gebeurd kan de scheidsrechter niets doen.
B)   De aanvoerder benadeeld zijn team enorm, want de scheidsrechter toont deze aanvoerder  de rode kaart en 

partij A zal daardoor de gehele wedstrijd met  maximaal 10 man moeten spelen.
C)   De scheidsrechter toont de aanvoerder de rode kaart, maar partij A mag nog een wissel aanbrengen aangezien 

het incident plaats heeft gevonden vòòr het begin van de wedstrijd.

Vraag 9: 
De aanvoerders van de beide partijen komen bij de toss overeen om geen rust te nemen na 45 minuten. Moet de 
scheidsrechter hiermee instemmen?
A)  Ja, want de beide aanvoerders hebben het recht hierover te beslissen buiten de scheidsrechter om.
B)   Neen, de spelers hebben het recht op een rust van tenminste 5 minuten en ten hoogste 15 minuten  en de 

scheidsrechter mag daar niet van afwijken.

Vraag 10: 
Een speler van partij A ziet bij de aftrap de keeper van partij B ver voor zijn doel staan. Hij besluit tot een verre 
trap over de keeper heen in de hoop dat deze in het doel komt en dat lukt. Wat moet de scheidsrechter beslis-
sen?
A)  Geldig doelpunt.
B)  Geen doelpunt, want na de aftrap moet eerst een medespeler of een tegenstander de bal geraakt hebben.

Roel van der Leij

Kijk voor de antwoorden op pagina 41
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Afgelopen donderdag in Luzern heeft de FIFA bepaald dat het WK van 2018 in 
Rusland gehouden zal worden. Wat is de reden? Sepp Blatter – een Zwitser met 
opvallend weinig vrienden in Zwitserland – bepaalt samen met zijn corrupte vriend

jes welk land het feestje mag organiseren.  Landen stoppen veel geld in bidboeken en in 
presentaties waar achteraf gezien geen enkel FIFA comitélid naar kijkt. FIFA heeft haar be
staan te danken aan een initiatief van Nederland. Wij stonden zoveel jaar geleden aan de 
basis van de oprichting van de FIFA. Stank voor dank. Het land waar het pleintjesvoetbal 
is uitgevonden wordt weer overgeslagen. Iedereen in Nederland heeft wel herinneringen 
aan een speciaal trapveldje, voetbalpleintje. Het Balboapleintje in Amsterdam, waar Gullit 
en Rijkaard vroeger balden is er zo een.

Ik fietste zo snel als ik kon naar huis. De herfstvakantie was begonnen. Een hele week 
lang geen school. Alleen dingen doen waar je zin in hebt! Ik werp mijn boekentas in de 
hoek. Voetbalschoenen aan en hup naar buiten. Mijn vriendjes en mijn broertje Roland zijn 
er al. Iedereen kent dat soort plekken wel. Stilzwijgende afspraak, als je tijd en zin hebt, 
dan wordt daar gevoetbald. Soms door een paar soms door een grote groep. Het gras is 
nat. Bladeren liggen aan de rand van het veld. Het ligt er prachtig bij. Als jonge honden 
rennen wij over het veld. Geen warmingup, daar is toch geen reden voor? Zonder bal 
rennen wij al fanatiek heen en weer. Van “doorbewegen” en “in de bal komen” hadden wij 
nog nooit gehoord. Daar was geen reden voor. Wij waren gewoon blij en konden de pass 
niet afwachten, wij wilden die bal gewoon snel ontvangen! Het grootste geluk, snel de bal 
weer aan de voet voor een actie! Dat was de reden. 
Maar nu ging er iets mis. Ik probeerde een moeilijk schot, buitenkantje rechts. Zo’n lekkere 
effectbal over de grond die dan zo mooi weg draait. Een moeilijk schot, een mooi schot als 
hij lukt. Ik gaf net iets té veel effect of richtte nét iets te veel op mijn broer. De bal draaide 
niet van buiten naar binnen, maar liep eerst rechtdoor en dan in een boog steeds meer 
van hem vandaan! Roland deed er alles aan die bal nog te halen! Ik voelde dat hem dat 
niet zou lukken. De curve werd steeds langer, richting stoeprand. Roland versnelde. Ik riep 
nog: “laat lopen!” Roland rende nog harder, de stoeprand kwam gevaarlijk dichtbij… Hij 
zag nu ook, die bal was niet meer binnen te houden. Of toch? Als hij een sliding inzette, 
dan… Voor mijn ogen gleed hij over de stoeprand. Hij hield de bal in. Maar het geluid dat 
toen klonk zal ik nooit meer vergeten. Krak (!) gevolgd door een hartverscheu
rende schreeuw. Been gebroken. Vier weken ziekenhuis en daarna nog enkele 
weken gips. Gelukkig kwam alles weer goed. Roland heeft nog veel mooie goals 
gemaakt, ook op ons trapveldje. Hij is ook nooit kwaad op mij geweest, dat ik 
zo’n rotbal gaf. Maar elke keer als ik langs dat veldje rijd, dan denk ik 
eraan.

Sepp Blatter is een op macht en geld beluste exijshockeyer. 
Een voetbalpleintje in een straat, een veldje vlak bij een school, waar jonge
tjes voetballen. Het zegt hem hoogst waarschijnlijk niets. Dat is de reden.

De Pingelaar

Het WK-bid, Cruijffcourts 
en een goede reden colum

n
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Boven v.l.n.r.:  
Jeroen Westen (gelegenheids-
coach), Lisa Gores, Niene 
Nijland, Tessel Stam, Hester 
Stolk, Fien van Solinge, Marijke 
Coenen, Muriël Steutker 

Onder v.l.n.r.:  
Titiana, Anne Winkler, Evita 
Laheij, Janine Koffeman-Mooij, 
Lieke Prevaes, Camilla VDZ Dames 3

VDZ Dames 2

Zondag 31 oktober 2010, we hebben een spannen
de wedstrijd  voor de boeg. Het is een uitwedstrijd 
maar eigenlijk ook weer een thuiswedstrijd. Wij 

Dames 3 spelen uit tegen VDZ Dames 2. Toch een raar 
idee om tegen je eigen club te voetballen. Voor deze 
speciale gelegenheid spelen we op het hoofdveld met 
veel toeschouwers. 

Helaas komen we snel met 10 achter. Hester krijgt veel 
ballen om haar oren. Ze weet er veel te redden, maar net 
één te veel. Door mooi doorzetten komen we door een 
doelpunt van Chelsea op 11. Ja hoor, we hebben het 

Dames 2 vs Dames 3
voor elkaar. Dit moeten we vast houden, maar net voor 
rust word het 21. We zijn niks minder dan Dames 2. We 
hebben een boel kansen gekregen. Een mooi schot van 
Janine, Muriel krijgt ook een mooie kans. Dus hebben we 
hier en daar ook nog wat pech.

Eerlijk is eerlijk in de tweede helft is Dames 2 toch sterker. 
We krijgen heel wat ballen om onze oren. Met 31 is Da
mes 2 de terechte winnaar. Toch bij deze complimenten 
aan Dames 3. Goed gevoetbald meiden!!  We zijn op een 
leuke manier geëerd door Dames 2. Dames 2 bedankt en 
gefeliciteerd met de overwinning.

Marijke Coenen 
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Hier volgt een wedstrijdverslag  van de competitiekra-
ker SKV Wageningen C4 - VDZ C3.  Twintig november 
2010 is een dag om nooit meer te vergeten; toen won 
VDZ C3 namelijk de competitiekraker uit tegen SKV 
Wageningen! Als je er niet bij was, heb je een bloed-
spannende wedstrijd gemist! Lees hier het verslag.

Vanaf het fluitsignaal van de scheidsrechter is het 
duidelijk: hier staan twee ploegen die willen win
nen en eerste willen worden. De jongens beginnen 

heel geconcentreerd aan de wedstrijd; de spanning vonkt 
er gewoon vanaf! In de vierde minuut ontstaat de eerste 
uitgespeelde aanval van VDZ: Joost passt naar Jesse op 
rechtsbuiten, die een mooie voorzet geeft; Jonathan kaatst 
de bal naar Ciske, die de bal inschiet, helaas net niet hard 
genoeg. In de zevende minuut dringt Michiel P. door tot in 
het 16 meter gebied en maakt het de keeper van SKV las
tig met een puntertje. Daarna golft het spel heen en weer, 
waarbij VDZ meestal op de helft van SKV is, maar SKV 
weer met messcherpe counters voor veel dreiging zorgt 
en het Kerliai moeilijk maakt. Onze rotsen in de branding 
Melle en Michiel P ruimen veel gevaarlijke ballen op. Ook 
Luca onderschept veel ballen en zorgt met goede passes 
dat VDZ weer in de aanval kan gaan. Thomas, Joost en 

Ciske verrichten veel loopwerk en brengen de bal door 
naar de aanval. Jonathan, Cas, Noah zorgen voor veel 
gevaar, waarbij Merom, Cas en Michiel K voor dreiging 
vanaf de tweede lijn zorgen. Vanaf rechtsbuiten zorgt 
Jesse voor heel veel dreiging, door steeds de verdediging 
te passeren en de bal hoog voor de goal te geven. 

Een toevalstreffer zorgt na twintig minuten voor de 
doorbraak: Jesse en Jonathan en twee SKVverdedigers 
rennen achter een hoge voorzet aan; een SKVspeler kan 
de bal nog net wegtrappen, een boogbal... naar zijn eigen 
goal.... over de keeper in het net! 01 voor VDZ! In de 25e 
minuut krijgt Noah bij een uitbraak de bal aangespeeld, 
neem hem snel en gecontroleerd mee en jaagt vol zelfver
trouwen de bal rechtsboven in het net: 02! Tegen het eind 
van de eerste helft is er weer een mooi uitgespeelde aan
val over meerdere schijven; uiteindelijk geeft Jesse vanaf 
rechts een goede voorzet, die Michiel K. teruglegt op 
Merom, die iets te gehaast inschiet; net naast. SKV krijgt 
in de laatste minuut nog een geweldige kans op de aan
sluitingstreffer; VDZ verprutst de bal door onoplettendheid 
en SKV kan counteren, alleen op de keeper af. Doordat 
Kerliai heel snel uitkomt en de hoek goed verkleint schiet 
de speler net naast!

C3 wint competitiekraker

VDZ C3 in de nieuwe reserveshirts:
Achter: Noah Vermeij, Jonathan Luyten, Michiel Kempkens, Merom te Bokkel, Luca Tubio Tubio, Jesse Post, Melle Dibbets, Hans Vermeij (coach)
Vlnr voor: Michiel Paulissen, Cas Geurtzen, Thomas Witteloosduyn, Ciske Bouwkamp, Kerliai Letwory, Joost Paulissen.

VDZ C3
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In de tweede helft geeft SKV meer druk naar voren. 
Een counter met een speler vrij voor Kerliai kan nog net 
door Michiel P. met een uitstekende sliding onderschept 
worden. SKV dringt nóg meer aan. In de zevende minuut 
ontstaat een spannende situatie voor de goal, er is een 
overtreding van VDZ op de grens van het 16 metergebied: 
de scheids wijst naar de penaltystip! Sommige jongens 
mopperen op de scheidsrechter; Michiel P. wordt er zelfs 
voor 5 minuten uitgestuurd en Jonathan gaat naar de 
wisselbank. Dit is natuurlijk wat de tegenstander graag 
wil, want van gemopper gaat een ploeg slechter spelen. 
Vooral als SKV de penalty dan ook benut en de aanslui
tingstreffer maakt: 12! 
SKV ruikt kansen om de gelijkmaker erin te schieten. 
Gelukkig laten de VDZspelers de kop niet zakken en gaat 
weer voetballen in plaats van te praten. Jesse schiet op 
de goal en een verdediger houdt de bal met zijn hand 
tegen: penalty voor VDZ! Michiel K. schiet onbe
rispelijk in: 13! Daarna komt SKV weer gevaarlijk 
opzetten en ontsnapt VDZ aan een paar gevaar
lijke counters. Maar op een gegeven moment 
trekt VDZ het initiatief naar zich toe en heeft 
continu balbezit. Merom is dichtbij een goal 
met een schot, dat gekeerd wordt door de 
keeper. Een paar minuten later geeft Michiel 
K. een hard laag schot, dat maar net naast 
gaat. In de twintigste minuut wordt de inzet 
van VDZ beloond. Michiel K. schiet een vrije 
trap direct op de goal; de bal wordt in eerste 

instantie nog gekeerd, maar Michiel is er als de kippen bij 
om de bal weer te pakken. Met een paar mooie bewegin
gen speelt hij zich vrij en schiet gedecideerd in: 14!
Toen was de weerstand van SKV gebroken; zeker als een 
minuut later Noah in het 16 meter gebied een beheerste 
assist geeft aan Cas, die direct inschiet: 15! In de vijfen
twintigste minuut maakt Michiel K. weer een mooie pas
seerbeweging en schiet beheerst in: 16. Jesse passeert 
de verdediging weer en paar keer langs de zijlijn en geeft 
gevaarlijke voorzetten. Michiek K. mist één daarvan, maar 
daarna heeft hij zijn vizier scherp en schiet de voorzet van 
Jesse uit de lucht in één keer op de goal: raak! Eindstand 
17! Geweldig gedaan, jongens! 

Jan Bouwkamp 

0-2 vóór met de rust maar aan de koppies te zien 
ging het niet zonder slag of stoot 

De redactie wenst iedereen 
prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar
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oFFiCe managemenT arnhem

Travel CliniC ooST

• reisvaccinaties
• medische keuringen
• diverse reisartikelen
• duikkeuringen

Kliniek Velp (2e verd.)

en Poli Zuid Arnhem
Tel. 088 00 55 9 44

Office ManageMent arnheM 
Mozartstraat 44 | 6815CT | Arnhem Ook  

adverteren 
in de Volharder?
Je bereikt met een oplage van 1000 stuks 
meer dan 4000 individuele lezers. Je hebt 
de mogelijkheid uit een zwartwit of full co-
lor advertentie. De kosten zijn laag. Je kunt 
een advertentie aanleveren of er één door 
ons laten opmaken. Voor acties of medede-
lingen kan de advertentie altijd kostenloos 
worden aangepast.  En ook niet onbelang-
rijk: je steunt een mooi clubblad!

Interesse? Neem  dan contact op met Evert 
van Amerongen van VDZ-Hogerop, (06) 
21818152 of stuur een e-mail naar 
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl

jouw 
reclame 
hier?

Voor uw administratie, 

project, en marketing

ondersteuning.

www.officemanagementarnhem.nl

0622713179
Hetty de JongeDicker
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jouw 
reclame 
hier?

Mocht je E6 een keer zien spelen, let dan vooral op de 
corners van Joost; die kunnen zomaar over de keeper 
heen het doel in draaien. Dolletjes! En mochten ze heb
ben gewonnen, mis dan niet de yell die ze dan hand in 
hand laten horen. Ook mooi!

Net toen de winter eind november inviel speelden ze hun 
laatste wedstrijd. Het werd 52, de vijfde overwinning op 
rij. Hoe ze zijn geëindigd? Als ook de andere teams klaar 
zijn vind je E6 op de vierde of misschien zelfs derde plek 
terug in de eindstand. Dat smaakt naar meer; op naar het 
voorjaar!

Michel Loeve,
een van de ouders van VDZ E6

Bij VDZ zijn niet minder dan 12 Ejeugdteams 
actief, waartussen E6 het prima doet. Som
mige E6ers zijn er al bij sinds de Fjes, anderen 

werden pas dit seizoen lid. Weliswaar zijn er meer teams 
te vinden met enthousiaste 10jarige meisjes of (in dit 
geval) jongens, waarbij zowel keepershandschoenen als 
aanvoerdersband na elke halve of hele wedstrijd aan een 
andere speler worden doorgegeven. Maar het mooie aan 
deze groep is dat het uit echte teamspelers bestaat die 
net zo fanatiek verdedigen als aanvallen, wat al tot een 
aardige reeks overwinningen heeft geleid.

De meeste thuiswedstrijden werden (terecht) gespeeld 
vooraan op het hoofdveld; voor de uitwedstrijden moest 
de wekker nóg eerder worden gezet om op tijd in plaatsjes 
als Haalderen en Zetten aan te komen. Voor eventuele 
gevallenen wordt de waterzak klaargezet, maar dat is 
gelukkig zelden nodig. De Koffiekan bij Toerbeurt is voor 
een deel van de vaste supportersschare en technische 
staf echter onmisbaar. In combinatie met een balletje 
hooghouden of wat bijkletsen, eventueel. Beter dan mee
coachen, want een stelletje schreeuwende ouders kan 
nog voor verwarring zorgen bij de spelers, nietwaar? Zelfs 
als de kreten binnen het regionale Fair Playconvenant 
(zie VDZwebsite) vallen…

Als de wedstrijd gedaan is wordt steevast afgesloten met 
penalty´s: iedereen neemt er eentje, inclusief de keepers. 
Die worden trouwens vaak het hardst aangemoedigd, ook 
als ze bij de laatste penalty zelf achter de bal mogen gaan 
staan. Spectaculair, zo’n reeks van een stuk of twintig 
pingels.

VDZ E6 najaar 2010

VDZ E6 in warmer tijden:
Staand, v.l.n.r. Tijs, Job, Marc (mede-elftalleider), Jochem, Brent, Lucas
Zittend, v.l.n.r. Joost, Gijs, Tijn, Maarten. Yoshi ontbreekt

Op een witte vlakte,  het hoofdveld, zet VDZ E6 druk op de tegenstander

VDZ E6 heeft gescoord;  
OVC E4 trapt af maar zal 
de achterstand niet meer 
goedmaken
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Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt
Ben je al wakker, pap?
Kom je gezellig mee naar beneden?
Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?
En ga je dan even met mij, op stap?
Ohhh, wat gaat de tijd toch snel

In december 2008 was dit een grote hit van Marco Borsa-
to, ‘Dochters’. Vader Marco beschrijft de levensfases van 
zijn dochter als kind, adolescente en volwassen vrouw, 
inclusief de bruiloft als afsluiting. Een mooie levensloop 
van een dochter uit ’t Gooi. Tenminste als we de zondag-
ochtenden moeten geloven.
Er wordt niet gesproken over hoe Leontien de zaterdag-
ochtenden ervaart. Terwijl Marco zaterdagochtend nog 
ligt te slapen na een groot concert, staat Leontien om 8 
uur misschien al achter de bar koffie te schenken of een 
wedstrijd te fluiten?! Voor iedereen geldt tenslotte de 
vrijwilligersregeling. Een VDZ-moeder die zaterdagoch-
tend aan het veld stond voor haar voetbaldochter kon mij 
meer vertellen over de rol als moeder, om precies te zijn 
als ‘Soccer Mom’.

Soccer Mom

VDZ
meiden

D8

Zaterdagochtend. Zij staat als eerste naast het bed. 
Wil je je als moeder nog even omdraaien in het 
warme bed, komt ze zeggen dat we nu toch echt 

moeten gaan. Voor een Soccer Mom geen lipstick of mas
cara maar een snelle koude washand. Niks krantje, niks 
croissantje, we moeten naar VDZ. Snel naar kleedkamer 
27. Wedstrijdformulier invullen, waterzakken vullen en dan 
naar veld 5. Ons vaste veld, waar je met een beetje geluk 
nog lekker beschut in de najaarszon kan staan (moeder 
wil ook wat). Al snel stroomt het vol met de meiden van 
D8: 16 blonde paardenstaarten in rode shirts (leg dan 
maar eens uit aan een andere toeschouwer welke nou 
jouw dochter is!)  Door die 16 meiden in het team wemelt 
het elke week van de wissels, maar coach Paul draait 
de meute vakkundig door. Die rode shirts hangen bij 
wasbeurten bij ons thuis soms grommend aan de lijn 
naast de gele shirts van de club van haar broer (ook hoor 
je wel eens gesmoorde voetbalkreten uit de droogtrommel 
komen). Ondertussen is de wedstrijd begonnen. De mei
den zijn fanatiek, de staarten zwiepen over het veld. Maar 
onze lieve coach blijft rustig, terwijl bij sommige vaders de 
bloeddruk wel eens oploopt. Er wordt mooi gescoord en af 
en toe bloedstollend gemist. Ze winnen weer! Snel even 
limonade halen voor de beide teams en dan begint het 

De kerstfeestavond begint 
vanaf 20.30 uur in ons clubhuis. 
Welkom met partner zijn alle:
Seniorenleden, leiders, trainers, 
coördinatoren en commissieleden,
ouders van jeugdleden en 
sponsors VDZ-Hogerop  
 
 

 

BUENA VISTA VDZBUENA VISTA VDZ

Beste seniorenteam van 

het seizoen 2010-2011
Verder natuurlijk de verkiezing 

van de “herbstmeister”; 
het beste seniorenteam van 

de eerste seizoenshelft!

Molino Latino swingt de pan uit!
De muziek wordt verzorgd door 
‘Molino Latino’. Zij spelen swin-

gende, dansbare Cubaanse muziek 
in de stijl van onder andere Celia 

Cruz en de Buena Vista Social Club. 
Een negenkoppige band met blazers, 

percussionisten en zangeressen.

De traditionele kerstfeestavond op zaterdagavond 18 december 
staat dit jaar in het teken van swingende Cubaanse muziek in de 
stijl van de beroemde Buena Vista Social Club.

 Iedereen is welkom! 
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wachten. Het lange, lange wachten totdat na ruim een uur 
de laatste natte paardenstaart onder de douche vandaan 
komt en we naar huis gaan. Op naar de volgende week!

De meiden van de D8 in vogelvlucht (door Faye)
De D8 is een heel gezellig & leuk team. We kletsen een 
beetje veel in ons team , maar onze trainster Irene houdt 
het nog goed stil. Wij zijn het selectieteam dus er wordt 
aardig wat verwacht van ons. 
We staan vierde in de meidencompetitie. Degene boven 
ons heeft net iets meer punten helaas. Maar er is nog een 
kans op het kampioenschap. Hoe dan ook, we hebben lol 
voor tien!

Zeventien koude paardenstaarten  
op een winterse dinsdagavond
De speelsters van links naar rechts bovenste rij:
Mathilde   Goede keeper maar ook goed voor een hattrick.
Eva  De snelle scorende linksvoor.
Meike  De rechtsvoor die zo snel is al een vos.
Zoe  Kletsen kan ze als de beste, maar als rechtshalf 

speelt ze als een ster.
Dora  De linksachter staat als een huis, waar niemand 

langs komt.
Gisella  En dan natuurlijk Gisella welke positie ze ook 

heeft,  ze speelt overal geweldig.

Mirthe  Het beste maatje van Silke  een hele goede 
spits.

Iris  Slaat alle ballen uit de goal maar is ook erg 
goed op het middenveld.

Vere  De lange & snelle rechtsachter met haar mooie 
trucjes.

Middelste rij van links naar rechts
Mijke  De midmid die alle ballen naar voren schiet.
Femke  Net zo snel als haar zus, maar dan rechtsvoor.
Faye  De goede midachter van de verdediging.
Noa  Staat op verschillende plekken en met een paar 

trucjes speelt ze iedereen voorbij.
Lotte  De voorstopper, daar komt geen bal langs.
Laura  Doet helaas niet mee met de wedstrijden , maar 

met een goede balcontrole.

Onderste twee meiden:
Silke (r)  De altijd positieve spits, heeft al vele goals op 

haar naam staan.
Ella (l)  De comebackkid. Maak je borst maar, want na 

de winterstop…!
Paul  De oude coach van 50+  met zijn goede pepses

sies.
Regen, mist, storm of sneeuw! De D8M is het team van 
de eeuw! Kom maar kijken als je durft? 
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Techniektrainingen zijn gestart

en het geven ervan. Dat waren vier mooie bijeenkomsten 
waar trainers van de A t/m F zich met elkaar door de oe-
fenstof heen werkten. Allemaal even bevlogen en allemaal 
even eigenwijs.

De vraag was echter, wie wil er in deze tijd van allerlei 
schoolverplichtingen en andere hobby’s, nog drie keer 
trainen in de week? Na de sluitingsdatum hadden zich 
130 F en E-pupillen en 100 D en C-pupillen aangemeld. 
Goedendag. Dat hadden we niet verwacht.
Met passen en meten konden de trainers de eerste groep 
van F en E-pupillen trainen. Omdat we geen kinderen 
wilden teleurstellen hebben we soms groepen van 12 
kinderen moeten samenstellen. Dat was meer dat de ge-
plande 8 per trainer, waar trainers meer aandacht kunnen 
geven natuurlijk.
Mocht u naar het lezen van dit stuk belangstelling heb-
ben om ook te techniektraining te geven op vrijdag, 
dan bestaat daar de mogelijkheid voor om in te stro-
men! (Aanmelden Arjan Snel: masnel@freeler.nl).

De betekenis van de techniektrainingen
De doelstelling van de techniektraining is tweeledig. Ener-
zijds wil de TC het niveau van de trainers verder verhogen 
en anderzijds is het bedoeling dat de jeugdige voetballers 
de kans krijgen om hun techniek verder te ontwikkelen.

Al jaren leeft bij VDZ het plan om aanvullend op de re-
guliere training, techniektraining te geven. Oudere leden 
van VDZ hebben hun technische vaardigheden vaak op 
straat opgedaan. Onze jeugdvoetballers spelen wel met 
de bal op straat, maar (meestal) niet vaak. VDZ wil de 
kinderen de mogelijkheid bieden om technische vaardig-
heden bij te leren. Na de nodige voorbereidingen van de 
TC (Technische Commissie) en trainers is op 26 november 
een start gemaakt met de eerste les.

Voorbereiding
De TC was dit jaar van mening dat de techniektraining 
voor de jeugd er maar een keer van moest komen;  
Maar:
• Voor wie is de training bedoeld?
• Alleen voor selectiespelers of voor alle kinderen? 
• Hebben we trainers die het kunnen en willen geven?
• Welke oefenstof gaan we aanbieden?
• Willen de jeugdvoetballers wel drie keer trainen?

Op de meeste vragen hadden we in september geen 
antwoord. Dus…. we zijn maar gewoon gestart met de 
voorbereidingen. Via de site en intern netwerken, zijn trai-
ners gevraagd zich aan te melden. Dat werden uiteindelijk 
ca. 14 trainers. Een prachtig resultaat. De trainers hebben 
zich op vier woensdagavonden bekwaamd in de oefenstof 

De meeste jeugdtrainers hebben een opleiding bij de 
KNBV gevolgd voor pupillentrainer. Daar leren ze vooral 
dat het van belang is dat een training goed “loopt”. Dat 
wil zeggen: zijn de kinderen voldoende in beweging, is de 
oefenstof op het niveau van de kinderen en hebben de 
kinderen er plezier in. Met de techniektraining is het de be-
doeling dat een aantal specifi eke technische vaardigheden 
zich verder ontwikkelen. Zo is techniek leren een kwestie 
van iets heel vaak herhalen.
Dat is, hoe gek het ook klinkt, tot nu toe bij veel jeugdtrai-
ningen van VDZ (en ook andere voetbalclubs) vrij onge-
woon. De techniek van passen en schieten leer je alleen 
goed, door het duizenden keer te herhalen en bijgestuurd 
te worden door een ervaren techniektrainer. Dat geldt  
voor alle sporten, maar ook voor het aanleren van bijv. een 
muziekinstrument. Kinderen die een muziekinstrument 
bespelen weten dat ze talloze malen hetzelfde “loopje” 
moeten oefenen om de juiste vingerzetting onder de knie 
te krijgen. Dat is bij voetbal precies hetzelfde. 

Wat leren de kinderen dan extra?
De eerste tien trainingen bestaat uit het aanleren van twee 
type vaardigen:
1. spelen met de bal
2. passen/aannemen van de bal
Beide vaardigheden komen een half uur aan bod.

Spelen met de bal 
Als je het zo ziet staan, denk je wellicht al snel: dat kan 
niet moeilijk zijn. Het tegendeel is waar. De bal is niet 
alleen de grootste vriend, maar ook de grootste vijand 
van de jeugdspelers. De bal doet meestal niet precies wat 
de speler wil. Door veel te oefenen met de bal, ga je ‘m 
meer en meer onder controle krijgen. Ze leren dribbelen 
en drijven met de bal, maar ook het maken van een actie 
of schijnbeweging. We baseren ons hierbij op de methode 
van Cock van Dijk, die voor ieder kind en iedere trainer te 
begrijpen en uit te voeren is.

In de eerste “lessen” zijn de oefeningen eenvoudig, bijv. 
dribbelen door de bal om en om met de binnen en bui-
tenkant van de voet te raken. De meeste kinderen in de 
selectieteams kunnen dat al, maar als de trainer daaraan 
toevoegt, dat bij een stap een tik gemaakt moet worden, 
gaat het bij de meesten al niet meer. Zeker als na twee 
minuten de trainer vraagt of ze dezelfde oefening met het 
zwakke been willen doen. Dat laatste is van groot belang, 
omdat het de bedoeling is dat alle oefeningen met beide 
benen gedaan kunnen worden.

Passen en aannemen van de bal
De eerste avond vroeg ik iedere trainer een knelpunt te 
benoemen bij zijn of haar eigen training. Eén trainer gaf 
aan dat overspelen zo moeizaam gaat. Welnu het onder-
deel passen en aannemen is de basis voor het samen- en 
overspelen. Ook hier geldt: het lijkt simpel, maar slechts 
zelden is een pass of aanname goed. Een goede pass 
(gespeeld met de binnenkant van de voet) heeft het juiste 
tempo, mag niet stuiteren en heeft een rechte balbaan. Ga 
met die informatie nog maar eens naar een pass kijken. 
Dan blijkt dat er heel veel bij te leren is. Datzelfde geldt 
voor het aannemen van de bal. Ook de houding van het 
lichaam bij het aannemen speelt een grote rol. 

Eerste keer, bekers en verder…
De eerste set van 10 trainingen is voorbereid. Dat be-
tekent dat we in de winterstop als er geen competitie is 
gewoon doortrainen. Eind februari zal dit worden afgerond.
Aan het eind van de eerste set kunnen drie wisselbekers 
worden verdiend:
• Beker voor de pupil die zich het meeste ontwikkeld
• Beker voor de pupil die de oefening het beste doet
• Beker voor de beste techniekgroep
Na deze set willen we een nieuwe set trainingen ontwik-
kelen (op basis van evaluatie eerste set).

Arjan Snel, namens de TC

Techniektrainingen 
zijn gestart

Alle kinderen doen dezelfde warming up: om en om aantippen 
van de bal en op rechte rij naar voren en achteren bewegen

Sjef Siro (trainer A1) oefent met de jongste pupillen 
het onder voet terughalen van de bal

Rene Petersen (trainer f1) oefent op het maken met een 
actie in de vrije ruimte

De TC en 
de techniektrainers 

nodigen jullie allen uit 
om eens op vrijdag een 
kijkje te komen nemen 

(17.00 – 19.00 uur).
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en het geven ervan. Dat waren vier mooie bijeenkomsten 
waar trainers van de A t/m F zich met elkaar door de oe-
fenstof heen werkten. Allemaal even bevlogen en allemaal 
even eigenwijs.

De vraag was echter, wie wil er in deze tijd van allerlei 
schoolverplichtingen en andere hobby’s, nog drie keer 
trainen in de week? Na de sluitingsdatum hadden zich 
130 F en E-pupillen en 100 D en C-pupillen aangemeld. 
Goedendag. Dat hadden we niet verwacht.
Met passen en meten konden de trainers de eerste groep 
van F en E-pupillen trainen. Omdat we geen kinderen 
wilden teleurstellen hebben we soms groepen van 12 
kinderen moeten samenstellen. Dat was meer dat de ge-
plande 8 per trainer, waar trainers meer aandacht kunnen 
geven natuurlijk.
Mocht u naar het lezen van dit stuk belangstelling heb-
ben om ook te techniektraining te geven op vrijdag, 
dan bestaat daar de mogelijkheid voor om in te stro-
men! (Aanmelden Arjan Snel: masnel@freeler.nl).
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Schoonmaakbedrijf drost en zonen b.v., heeft sinds 
1996 een reclamebord langs het hoofdveld en is Lid van 
VDZ hogerop. Frank van Dijk, van het schoonmaakbedrijf, 
vertelt dat drost en zonen b.v. is opgericht in 1962.
Het bedrijf heeft als organisatie de twee belangrijkste 
pijlers voor een goede en zakelijke dienstverlening in 
zich verenigd; aan de ene kant heeft drost en zonen alle 
positieve kenmerken van een familie-bedrijf in zich, zoals 
een goede werksfeer, persoonlijke inzet en samenhorig-
heid. Aan de andere kant investeert drost en zonen in 
steeds hogere mate in allerlei andere zeer belangrijke 
zaken zoals opleidingen, onderzoek naar nieuwe tech-
nieken, machines en producten. Door dit zeer actieve 
opleidings- en innovatiebeleid betekent ervaring bij ons 
meer dan ‘het eerder gedaan hebben’. Een verbonden-
heid die de taakopvatting en dienstverlening zeker ten 
goede komt.
Er heerst bij drost en zonen een no-nonsense cultuur, 
waarbij de taken ongedwongen worden verdeeld. De 
korte lijnen tussen de organisatie en de werkvloer zorgen 
voor een plezierige werksfeer met gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheden en fl exibiliteit.

Wat van Dijk aansprak bij VDZ, was de professionele 
aanpak van VDZ-hogerop in combinatie met de positieve 
uitstraling van deze Arnhemse voetbalvereniging.
Drost en zonen is echt Arnhems, net als VDZ, al moet 
van Dijk wel toegeven dat ze momenteel meer buiten 
dan in de gemeente Arnhem werkzaam zijn. Ook op het 
gebied van samenhorigheid, inzet en positieve omgang 
met elkaar ziet hij veel overeenkomsten met VDZ.

Zijn favoriete voetbalclub is toch wel echt Ajax, al kan hij 
zich momenteel niet echt vinden in alle ontwikkelingen.
Wat van Dijk het meest aansprak in het verleden, is dat er 
naast de diverse vedetten ook altijd hardwerkende, zich-
zelf wegcijferende voetballers in de succesteams zaten 
die juist het verschil maakten in belangrijke wedstrijden.

Ajax-Juventus, de fi nale Championsleague, op 22 mei 
1996 in Rome zou hij graag nog wel eens een keer willen 
(laten) overdoen.
Hij was daar zelf bij aanwezig en vond het zeer jammer 
dat deze wedstrijd geen afspiegeling was van de jaren 
ervoor. Teveel geblesseerden, spelers uit vorm en een 
eveneens zwak Juventus zorgden niet voor een gedenk-
waardige kwalitatieve afsluiting van de succesperiode 
Ajax. Hoewel hij door de verlenging en de strafschoppen 
op het gebied van kwantiteit wel waar voor zijn geld heeft 
gekregen.

Met wie hij wel eens een dag zou willen ruilen en waar-
om? Daar is van Dijk duidelijk in. “Eigenlijk met niemand. 
Ik ben zeer tevreden met mijn gezin, mijn werk en de 
dingen die ik doe en mag beleven.”

De sponsor
Frank van Dijk

dingen die ik doe en mag beleven.”

Pupil van de Week Da-
miaan Kortenhorst en 
Raf van Oosterhout

veel ziet en een goed schot heeft. In Nederland Afellay. 
Wat is je favoriete club?

Barcelona.  
Heb je nog andere hobby’s?

Hardlopen en keyboard spelen. 
Wat wil je later worden?

Profvoetballer of fotograaf.
Wat vind je het leukst wat je hebt  

meegemaakt bij VDZ?
Winnen van de oliebollencup en pupil van de week.

Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Tegen Bemmel E1, 2 keer gescoord en een  

mooie voorzet gegeven. 
Wat wil je verder nog vertellen over  

VDZ of over jezelf?
Dat ik het een hele sympatieke en goede club vind, 

en dat ik blij ben dat ik erop zit.

 
Heb je nog andere hobby’s? 

Lezen en tekenen. 
Wat wil je later worden?

Striptekenaar.
Wat vind je het leukst wat je hebt  

meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week zijn natuurlijk!

Wat was je beste wedstrijd of actie? 
In het Henk Evers toernooi heb ik een goal gemaakt vanaf de 

middellijn 
Wat wil je verder nog vertellen over  

VDZ of over jezelf?
Ik wil later ook in VDZ1 spelen en als er dan een Pupil van de 
Week komt wil ik net zo aardig zijn als jullie tegen mij deden.

Raf van Oosterhout 

Ik ben 10 jaar oud en speel in E1 als Linkshalf/
midmid. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ 1 – AZ 2000 op zondag 7 november 2010,  
de uitslag was 1-1.
 

Hoe lang speel je al bij VDZ?
3,5 Jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Kinderen van school zater er ook op.

Op welke positie speel 
je het liefst?
Linkshalf/midmid/
Wie vind je de beste 
speler van VDZ en 
waarom?
Martijn Venema omdat hij 
snel en technisch is (Martijn 
Venema (geblesseerd) Maar 
ik ben op de foto gegaan met 
Jeroen Westen. 
Wie vind je de beste 
voetballer en waarom?
Messi, omdat hij snelle 
actties maakt, 

Damiaan Kortenhorst  
Ik ben 8 jaar oud en speel in E12 als verdediger. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ 1 – SDOO, op zondag 14 november 2010, de 
uitslag was 3-0.
 

Hoe lang speel je al bij VDZ?
Eén jaar en drie maanden. 
Waarom koos je voor VDZ?
Er zitten veel kinderen van de Jan Ligthartschool op. 

Op welke positie speel 
je het liefst?
Verdediger
Wie vind je de beste 
speler van VDZ en 
waarom?
Martijn (nr. 11) en Tom de 
keeper (nr. 1). Martijn maakt 
veel goals en Tom houdt veel 
goals tegen 
Wie vind je de beste 
voetballer en waarom?
Messi is de beste van de 
wereld 
Wat is je favoriete club?  
Vitesse. 

P
U

P
IL

 V
A

N
 D

E
 W

E
E

K
!



Clubblad de Volharder | 35

Schoonmaakbedrijf drost en zonen b.v., heeft sinds 
1996 een reclamebord langs het hoofdveld en is Lid van 
VDZ hogerop. Frank van Dijk, van het schoonmaakbedrijf, 
vertelt dat drost en zonen b.v. is opgericht in 1962.
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Damiaan Kortenhorst  
Ik ben 8 jaar oud en speel in E12 als verdediger. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ 1 – SDOO, op zondag 14 november 2010, de 
uitslag was 3-0.
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Waarom koos je voor VDZ?
Er zitten veel kinderen van de Jan Ligthartschool op. 
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je het liefst?
Verdediger
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Arjan Snel, de vrijwilliger

Leeftijd?
Ik ben 46 jaar.

Wat doe je zoal bij VDZ?
Na enige jaren trainer en coördinator van de jongste 
jeugd (F en E) van Vdz te zijn geweest, ben ik nu trainer 
van de d3. Helaas heb ik een groot aantal trainingen niet 
kunnen doen, omdat ik 25 oktober ben geopereerd aan 
een nekhernia. Verder ben ik technisch coördinator van 
de d-jeugd.
Op dit moment ben ik druk bezig met het voorbereiden 
van de techniektrainingen voor de jeugd van F - C. de 
eerste keer is inmiddels geweest en dat was een mooi 
moment om mee te maken. Het voegt iets toe aan
wat er al is.

Welke teams spelen je zoons?
Ik heb 2 zoons, Ko en Rens (tweeling). Ko en Rens spe-
len al vanaf de F5 bij Vdz. ze spelen nu in de d1 en d2.

Eigen voetbal carriere?
dat is niet zo’n fraai verhaal. 

Arjan Snel de vrijwilliger

Omdat ik op de HAVO voor de tweede keer in dezelfde 
klas (bijna) bleef zitten, ben ik door mijn ouders acuut 
van voetbal afgehaald (voelt nog akelig als ik het vertel). 
de hele dag voetballen en geen huiswerk maken was niet 
de bedoeling.
Toen ik eenmaal geslaagd was voor de HAVO, ben ik 
gaan volleyballen bij diverse clubs in Arnhem en Veen-
endaal (en voetballen in de studententeams van de HBO, 
PA en Larenstein). 

Andere sporten?
zoals gezegd volleybal. Vanwege mijn lengte (1.94) ook 
wel een sport die bij mij past. Maar eigenlijk heb ik met 
bijna alle sporten wel iets. Tijdens mijn pedagogische 
academietijd heb ik me vooral bezig gehouden met het 
geven van sportlessen. Een echte sportfreak dus.

Beroep?
Ik ben districtshoofd bij Staatsbosbeheer. Mijn werk-
gebied betreft alle bossen en natuurterreinen in het 
rivierengebied. daar horen bijvoorbeeld ook de uiter-
waarden van de Arnhem en Nijmegen bij. 

Andere interessante hobbies?
Jazeker, ik speel bijvoorbeeld ook toetsen. Tegenwoordig 
speel ik meer piano en vroeger meer kerkorgel. Ik heb wel 
eens op het orgel van de grote kerk in Arnhem gespeeld. 
Of het interessant is voor de lezer van een voetbalblad 
weet ik niet, maar ik dans iedere vrijdagavond en eens per 
maandag mediteer ik samen met groep andere mensen.

Waarom VDZ?
Ergens bij horen is niet zo mijn ding. Ik ga graag mijn
eigen gang, maar na 6 jaar Vdz begin ik me er wel thuis 
te voelen. Vooral omdat ik mijn ei kwijt kan bij het aanle-
ren van de technische vaardigheden van jeugdspelers.
Inmiddels ontstaat er een steeds grotere groep met men-
sen die zich inzet voor een stukje technische doorontwik-
keling bij de jeugd.
Mijn plezier bij voetbal heeft namelijk vooral te maken met 
een fraaie actie, een schitterende aanname, mooi snel 

samenspel of een prachtige wreeftrap. Lange halen en 
oeverloos gedraaf kan me bij voetbal gestolen worden.

Ambitie
Ik hoop door dat mijn eigen inzet en die van de groeiende 
groep betrokken jeugdtrainers en -coördinatoren dat nog 
meer clubleden zich op technisch vlak gaan inzetten.
Er is voetbalknowhow (woord van Johan derksen) 
genoeg binnen de club. Mijn ambitie is dat trainingen, 
trainers en spelers zich technisch steeds verder
doorontwikkelen. daar is iedereen met voetbalkennis bij 
nodig.

Tot slot
Tip voor de echte liefhebber. Als je echt zin hebt om naar 
de hoogste graad van technisch vernuft te kijken. Ga dan 
naar You Tube en typ: Johan Cruijff de dribbling. 
Veel plezier......

op de 
techniek-
trAining

...
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Leeftijd?
Ik ben 46 jaar.

Wat doe je zoal bij VDZ?
Na enige jaren trainer en coördinator van de jongste 
jeugd (F en E) van Vdz te zijn geweest, ben ik nu trainer 
van de d3. Helaas heb ik een groot aantal trainingen niet 
kunnen doen, omdat ik 25 oktober ben geopereerd aan 
een nekhernia. Verder ben ik technisch coördinator van 
de d-jeugd.
Op dit moment ben ik druk bezig met het voorbereiden 
van de techniektrainingen voor de jeugd van F - C. de 
eerste keer is inmiddels geweest en dat was een mooi 
moment om mee te maken. Het voegt iets toe aan
wat er al is.

Welke teams spelen je zoons?
Ik heb 2 zoons, Ko en Rens (tweeling). Ko en Rens spe-
len al vanaf de F5 bij Vdz. ze spelen nu in de d1 en d2.

Eigen voetbal carriere?
dat is niet zo’n fraai verhaal. 

Arjan Snel de vrijwilliger

Omdat ik op de HAVO voor de tweede keer in dezelfde 
klas (bijna) bleef zitten, ben ik door mijn ouders acuut 
van voetbal afgehaald (voelt nog akelig als ik het vertel). 
de hele dag voetballen en geen huiswerk maken was niet 
de bedoeling.
Toen ik eenmaal geslaagd was voor de HAVO, ben ik 
gaan volleyballen bij diverse clubs in Arnhem en Veen-
endaal (en voetballen in de studententeams van de HBO, 
PA en Larenstein). 

Andere sporten?
zoals gezegd volleybal. Vanwege mijn lengte (1.94) ook 
wel een sport die bij mij past. Maar eigenlijk heb ik met 
bijna alle sporten wel iets. Tijdens mijn pedagogische 
academietijd heb ik me vooral bezig gehouden met het 
geven van sportlessen. Een echte sportfreak dus.

Beroep?
Ik ben districtshoofd bij Staatsbosbeheer. Mijn werk-
gebied betreft alle bossen en natuurterreinen in het 
rivierengebied. daar horen bijvoorbeeld ook de uiter-
waarden van de Arnhem en Nijmegen bij. 

Andere interessante hobbies?
Jazeker, ik speel bijvoorbeeld ook toetsen. Tegenwoordig 
speel ik meer piano en vroeger meer kerkorgel. Ik heb wel 
eens op het orgel van de grote kerk in Arnhem gespeeld. 
Of het interessant is voor de lezer van een voetbalblad 
weet ik niet, maar ik dans iedere vrijdagavond en eens per 
maandag mediteer ik samen met groep andere mensen.

Waarom VDZ?
Ergens bij horen is niet zo mijn ding. Ik ga graag mijn
eigen gang, maar na 6 jaar Vdz begin ik me er wel thuis 
te voelen. Vooral omdat ik mijn ei kwijt kan bij het aanle-
ren van de technische vaardigheden van jeugdspelers.
Inmiddels ontstaat er een steeds grotere groep met men-
sen die zich inzet voor een stukje technische doorontwik-
keling bij de jeugd.
Mijn plezier bij voetbal heeft namelijk vooral te maken met 
een fraaie actie, een schitterende aanname, mooi snel 

samenspel of een prachtige wreeftrap. Lange halen en 
oeverloos gedraaf kan me bij voetbal gestolen worden.

Ambitie
Ik hoop door dat mijn eigen inzet en die van de groeiende 
groep betrokken jeugdtrainers en -coördinatoren dat nog 
meer clubleden zich op technisch vlak gaan inzetten.
Er is voetbalknowhow (woord van Johan derksen) 
genoeg binnen de club. Mijn ambitie is dat trainingen, 
trainers en spelers zich technisch steeds verder
doorontwikkelen. daar is iedereen met voetbalkennis bij 
nodig.

Tot slot
Tip voor de echte liefhebber. Als je echt zin hebt om naar 
de hoogste graad van technisch vernuft te kijken. Ga dan 
naar You Tube en typ: Johan Cruijff de dribbling. 
Veel plezier......

op de 
techniek-
trAining

...
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Momenteel bezet VDZ A1 een tweede plaats in de 
competitie achter het nog ongeslagen Rheden 
A1. Dit Rheden A1 kwam als koploper onlangs 

naar sportpark Cranevelt . VDZ A1 had een serie van 8 
wedstrijden zonder nederlaag, en  was evenals tegen
stander Rheden nog ongeslagen in de competitie. De 
verwachtingen waren hooggespannen, en het werd een 
echte topwedstrijd met alles wat erbij hoort. Een goed 
leidende KNVB scheidsrechter De Ruiter   dat mag ook 
wel eens gezegd worden, vaak zijn zij toch mikpunt van 
kritiek  bij vlagen goed voetbal, veel passie en strijd en 
een paar fraaie doelpunten.  Helaas ging deze wedstrijd 
na een 11 tussenstand uiteindelijk met 13 verloren.  De 
week erna wederom een thuiswedstrijd, nu tegen de 
nummer 3 het lastige sv Babberich A1, tot dat moment 
ook nog zonder nederlaag. Deze wedstrijd wisten we wel 
winnend af te sluiten, waardoor we nu vast op de tweede 
plek in de competitie staan.

Publiek
Alleen wat jammer dat er tijdens deze thuiswedstrijden 
vaak (te)  weinig publiek komt kijken. Soms een paar 
ouders en de vaste groep trouwe aanhangers op de zit
tribune, dan heb je het wel gehad. De jongens zouden op 

dat vlak meer steun verdienen, en een leuke pot voetbal is 
altijd gegarandeerd dit seizoen. Tijdens de laatste 6 thuis
wedstrijden werd er maar liefst 29 keer gescoord en werd 
er behoorlijke pot voetbal op de mat gelegd. Daaronder 2 
monsteroverwinningen met  110 tegen Gazelle Nieuwland 
en 100 tegen VVO. 
Wanneer en hoe laat VDZ A1 speelt kan iedereen vinden 
op de eigen website van de A1. De wedstrijden en tijden 
staan rechtsonder op de website vermeldt. Verder  wordt 
de site meerdere keren per week geactualiseerd met 
berichten, standen en wedstrijdverslagen. Vanaf begin 
van het seizoen tot nu heeft de site al meer dan 7.000 hits 
(bezoekers) getrokken. Het webadres is simpel:  
www.vdz-arnhem/A1

VDZ A1 stoomt talenten klaar voor VDZ 1
Het A1elftal is dit seizoen echt het uithangbord van de 
jeugdopleiding. Het niveau is dit seizoen redelijk tot goed, 
en de prestaties goed te noemen.  Dit terwijl het team het 
moet doen zonder de beste Aspeler  (Joris Schemkes) 
van de vereniging, die momenteel een vaste basisplek in 
VDZ 1 heeft. Met deze speler meegerekend hebben dit 

VDZ A1 heeft goed seizoen

Boven v.l.n.r.: Job de Zeeuw, Sjors Dreuning, Ot-
ger van den Aker, Tom van Sadelhoff, Olaf Olden 
Midden v.l.n.r.: Ralph Decker (leider), Stijn van 
Gent, Jorrit Hooyman, David Luijkx, Matthijs 
Holtackers, Niek ten Velde, Chimo Hoogveld, 
Sjef Siero (trainer/coach). Onder v.l.n.r.: Frank 
Rasing, Koen Lowenthal, Joris Dortmans, Najib 
Muslem 
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seizoen al 8 spelers uit de Ajeugd hun debuut gemaakt in 
het eerste elftal. Matthijs Holtackers als keeper en de ver
dedigers Frank Rasing en Stijn van Gent mochten zelfs al 
van een basisplek in VDZ 1 genieten. Daarnaast hebben 
Otger van den Aker, Tom van Sadelhoff, Joris Dortmans, 
Najib Muslem en Koen Löwenthal deel uitgemaakt van de 
VDZ 1 selectie, al bleef hun bijdrage tot nu toe beperkt 
tot een aantal invalbeurten. Ook zijn regelmatig enkele 
spelers op zondag “uitgeleend” aan VDZ 2. 

Kleine selectie
De vaste selectie van de A1 bestaat uit slechts 13 spelers. 
Een bewuste keuze, ten eerste  heeft het geen nut met 
1617 jongens naar een wedstrijd te gaan, waarvan er 
dan misschien 2 of 3 niet aan spelen toekomen. VDZ A1 
is een prestatieteam en trainer Sjef Siero zal daarom niet 
spelers zomaar wisselen  om zodoende iedereen maar te 

laten voetballen. Alleen als een wissel door bijvoorbeeld 
een blessure noodzakelijk is,  een speler niet goed in de 
wedstrijd zit of zoals laatst toen we met 30 of 40 voor
stonden, zal hij één of meerdere wissels inbrengen. 
Ten tweede geeft de kleine selectie de elftalleiding de 
mogelijkheid om spelers van de A2 of van de B1 die goed 
in vorm zijn aan de wedstrijdgroep toe te voegen. Spelers 
in de A2 en B1 weten dat de A1 maar een kleine groep 
heeft en dat ze kans maken om voor de A1 te kunnen/
mogen spelen.  Deze mogelijkheid valt weg zodra je een 
A1selectie van bijvoorbeeld 1718 jongens hebt. Buiten 
de vaste 13 spelers van de A1 hebben dit seizoen al 10 
jongens vanuit de A2 of B1 meegedaan met de A1, en zij 
deden het naar behoren, en kunnen zo proeven aan spe
len op iets hoger niveau en het toch fysiek wat zwaardere 
weerstand bij de A1competitie.

Ralph Decker

De Grote Clubactie 2010 is gestart. En VDZ gaat ervoor! Zo ging de Grote Clubactie op 11 september van start. 
Verkoopboekjes werden verspreid, evenals bemoedigende kreten om toch vooral loten te gaan verkopen en het 
liefst véél. Om dit verzoek extra kracht bij te zetten en de VDZ pupillen te stimuleren mee te doen aan de Grote 

Club Actie zijn er een aantal prijzen ingezet. Naast drie individuele prijzen voor de Top 3 van Slimme VDZ verkopers 
een extra troef de teamprijs: voor hét team dat de meeste loten weet te verkopen.
Inmiddels is de grote Clubactie afgerond en VDZ kan trots zijn op de jeugdige verkopers. Onder de recessie heeft de 
verkoop niet geleden. Zo’n 3500 euro extra in kas is een extra impuls voor de Jeugd. Voor dit resultaat hebben de 
nodige jeugdige spelers zich ingezet en een drietal in het bijzonder.
Deze Top 3 van Slimme VDZ verkopers hebben de meeste loten verkocht en van niemand minder dan de Goedheilig
man zelf hebben zij een hun prijs ontvangen! Op Sinterklaasmiddag bij VDZ zijn de prijzen uitgereikt aan:

1e prijs Pepijn Sanders (D5) met 55 loten
2 kaarten (1e rangs) voor Vitesse – Ajax op 13 december 

2e prijs Tom te Veluwe (F1) met 47 loten
Waardebon € 25, 

3e prijs Frédéric Meulenbroek (F3) met 46 loten
Waardebon € 15, 

Foto’s van de winnaars staan op de Sintpagina’s op bladzijde ..

De teamprijs van de Grote Clubactie 2010 gaat naar de F5. Als team hebben zij niet alleen de meeste loten verkocht 
(132), maar ook hebben de meeste spelers zich ingezet voor dit resultaat en is het dus met recht een teamprijs te 
noemen. De F5 spelers gaan met z’n allen ‘een goal in one’ maken ofwel voetgolf spelen! Mede dankzij sponsoring door 
COOP Manders in Arnhem is deze teamprijs mogelijk gemaakt.
Namens de Jeugdcommissie willen wij alle verkopers bedanken voor hun inzet!

TROTS!
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een bijzonder 
fenomeen

ArnhemSports.nl
De sportwebsite ArnhemSports.nl   kortweg AS  mag gerust een nieuw fenomeen 
in de Arnhemse sportwereld worden genoemd. Wat op 1 september begon als een 
aardigheidje van een aantal sportjournalisten, is in korte tijd uitgegroeid tot een 
volwassen website, die zich een bijzondere plek heeft verworven in de regionale 
mediawereld.

Snel, spraakmakend, origineel. Dat zijn toverwoorden voor de ASredactie. Nieuws. 
Daar gaat het uiteraard in eerste instantie om. Lezers willen nu eenmaal snel geïnfor
meerd worden over het wel en wee van hun club. Sneller dan via deze website krijg je 
het niet in huis. Krenten in de pap. Ook die uitdrukking staat in kapitaal geschreven bij 
ArnhemSports.nl. Pakkende interviews en stevige reportages zijn onmisbare pijlers.

Gezien de enthousiaste reacties uit de regionale sportwereld voorziet de site in een 
behoefte, het aantal lezers groeit stevig, tot tienduizenden per maand. In toenemende 
mate staat ArnhemSports.nl bij computergebruikers onder de rubriek Favorieten of 
fungeert de site als Startpagina. Clubs waarderen het bestaan van de website zeer. 
Steeds vaker worden op hun eigen clubwebsites links en verwijzingen geplaatst naar 
ArnhemSports.nl. Omgekeerd maken steeds meer sportverenigingen graag gebruik 
van artikelen van ArnhemSports.nl. 

De ASredactie is uiteraard blij met deze unieke wisselwerking.  De site wil  immers 
 naast de normale nieuwsvoorziening  een stukje service bieden naar de clubs toe.  
Daarom is er op de website ruimte gecreëerd voor verenigingen waar zij hun eigen 
nieuws, aankondigingen en andere belangwekkende zaken kunnen publiceren.

ArnhemSports.nl blijft stevig aan de weg timmeren en is vast van plan om heel 
belangrijk te worden voor sporters, sportclubs en sportliefhebbers uit Arnhem en 
omgeving.

De redactie van ArnhemSports.nl bestaat uit 
Han Dreuning (06  4285 3500)
Rinus Velthorst (06  5492 1510) en 
Email: info@arnhemsports.nl. 

Volg ons 
ook op 
Twitter!
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Agenda

3 of 10 januari 2011  
7 februari 2010  
7 of 14 maart 2011  
4 april 2011  
2 mei 2011  
6 juni 2011  

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

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

20102011 
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.) 09.0013.00 u.  
15 januari  Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) 13.3022.00 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 zoma   
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/minitoernooi met bekendmaking van: 
 Vriijwilliger 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) 

Antwoorden op van de spelregelquiz op blz. 19 en 21:

De juiste antwoorden zijn: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C, 8C, 9B en 10A

Toelichtingen:
4:  Volgens de FIFA regels mag de strafschop uitsluitend met de voet genomen en niet met de hak of enig ander 

lichaamsdeel. 
6: De nemer van de strafschop moet zowel bij de scheidsrechter als de tegenstander bekend zijn voor het nemen. 
9: Alleen wanneer alle spelers hiermee instemmen mag van deze regel worden afgeweken.
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alberS reClame Wageningen
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VDZ
HOGErOP

Sponsorlijst

Boerhof Accountants
Arnhem 0263683140

Erik van den Hof Reclame
Wageningen 0317426444

Alexander van den Hoven Juwelen
Arnhem 0264434086

Apotheek Biermasz
Arnhem 0264423618

Arentsen Velp B.V Installatietechniek
Velp 0263640042

Assen Assurantien
Arnhem 0263613012

Automobielbedrijf Van den Brink
Arnhem 0264424866

Bennis Arnhem bv
Arnhem 0263510703

Berkhout & van Rijn Accountants & 
belastingadvies
Duiven 0263121578

Berkhout Arnhem BV
Arnhem 0264420736

Betonwerken Dordrecht
Dordrecht 0786317422

COOP Manders
Arnhem 0264426720

De Smidse
Arnhem 0264426739

De Wereld Modeschoenen
Oosterbeek 0263341661

Drost en zonen bv
Arnhem 0263513675

Geo Instrument
Arnhem 0263619900

Gibo Groep
Arnhem 0263629078

Glasz Assurantiën
Arnhem 0264423851

Haver Zonwering
Arnhem 0263620678

HEAO / HAN Arnhem
Arnhem 0263691110

Hefas Branddetectie
Duiven 0267505000

Hotel Blanc / Cafe Noir
Arnhem 0264428072

Indora Managementadvies
Arnhem 0263512167

JEHAGO Meubel en interieurbouw
Arnhem 0263641513

Jelsma Autobedrijf
Rozendaal 0263629332

Karst Grit Media
Arnhem 0263512779

KleinTuente Installatietechniek
Velp 0263635673

Kunstgalerij Albricht
Oosterbeek 0263611876

Meijer Interim & Advies
Arnhem 0264422618

Nic Nijenhuis
Enschede  

OLB Voetbalcenter
Arnhem 0264423321

Paul van Zeeland Juweliers
Velp 0263613668

Primera Presikhaaf
Arnhem 0263613264

Roel Willemsen Garantiemakelaars
Arnhem 0263274455

SAB Adviesgroep
Arnhem 0263537140

Sport Gifts
Arnhem 0263892248

STEP Arnhem
Arnhem 0264435831

Struyk Verwo-Infra
Westervoort 0263118288

VakantieXperts Arnhem
Arnhem 0264421222

Veldman Sport
Velp 0263619010

Verag BV
Arnhem 0264420770

VHG Verzekeringen
Arnhem 0263557399

Restaurant Falstaff
Arnhem 0264429020

Restaurant Goed.Proeven
Arnhem 0263212121

Navigus
Arnhem 0264422866

GGz Praktijk
Arnhem 0263709822

Sportcentrum Indoor Action
Arnhem 0264461186

Sam*dexy
Arnhem 0263637217

Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers
Arnhem 0263705877

Irene Gudden Fotografie
Arnhem 0613656318

Praktijk voor Parodontologie en 
Implantologie Arnhem
Arnhem 0263510511

Gebr. Henken Veenendaal BV
Veenendaal 0318512176

D-Box  Verpakkingen BV
Arnhem 0263118777

Van Verseveld Infra
Elst (U) 0318505665
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CaFé De SChooF

boS inTerieur

van gorkum SloT- en SleuTelSpeCialiST

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Alle dagen open vanaf 16.00 uur
Maandag gesloten

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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broers  

Vraag: Jeroen Westen Frank Westen

Wat is je leeftijd 28 jaar 26 jaar

Hoelang ben je al lid 
VDZ?

Vanaf m'n zesde, alleen seizoen 
2000/2001 niet omdat ik toen in 
Amerika studeerde, dus dit is m'n 
22e seizoen

Dit is mijn 12e seizoen bij VDZ. Bij VDZ be
gonnen toen ik 6 jaar oud was. Tussendoor 4 
seizoenen jeugdopleiding Vitesse, 1 seizoen 
OBW, 3 seizoenen vv. Rheden.

Wat doe je bij VDZ? Ik speel in VDZ 1, beheer de VDZ 
Website en ben incidenteel als 
clubscheidsrechter actief wanneer ik 
vanuit de KNVB geen wedstrijd heb.

Speler in het eerste elftal.

Wat doe je naast VDZ? Ik ben werkzaam als icttestspecia
list, vanaf 1 januari bij bol.com

Ik werk bij tankstation Gulf Beinum (naast 
VDZ), daarnaast in afwachting van het star
ten met de politieopleiding.

Wat is je mooiste sport-
moment?

Bijwonen van Newcastle United  
Manchester United (uitslag: 43)

Het winnen van het jeugdtoernooi ter ere van 
het 100 jarig bestaan van Ajax.

Wat zijn de “sterke”en 
“zwakke”punten van je 
broer?

Aan Franks aannames, passes 
en hoge handelingssnelheid zie je 
duidelijk dat hij hoog heeft gespeeld. 
Als hij gefrustreerd is, pakte hij 
vroeger regelmatig domme gele 
kaarten (en daarmee schorsingen), 
ik heb hem daar dit seizoen bij VDZ 
(gelukkig) nog niet op betrapt...

Sterke punten: elke wedstrijd 200 procent 
inzet, snelheid op korte en lange afstand. 
Verbeterpunten: lezen van de wedstrijd en 
tegenstander, voorzet geven na opkomen 
vanaf de zijkant.

Waar denk je aan bij VDZ? Een fijne, gezellige club die met de 
nodige moeite de groei aankan.

Dan denk ik aan de club waar ik na een 
aantal keren weg geweest te zijn met open 
armen weer ontvangen werd. Daarnaast 
denk ik bij VDZ aan gezelligheid en een 
gemoedelijke en sfeer

Wat wil je nog meer kwijt?  
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Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en 
daarbuiten wordt gelezen in een oplage van 1000 stuks 
per uitgave. En dat vijf keer per jaar! 
Wilt u ook adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop,  stuur een email naar 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken 
met gekleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. 
Inleveren in de kopijbus in het clubhuis, bij één van de redactieleden of opsturen naar het 
redactieadres.

Kleurplaat
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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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   Bestuur
Voorzitter Geert van Gessel 0264450052
Secretaris Sjors van Leeuwen 0263512167
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Externe relaties Geert van Gessel  0264450052

Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Sjors van Leeuwen) 
Activiteitencommissie coördinator  Toos Rutten/Ciska Veldkamp 0264450592
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad  Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Geert van Gessel 0264450052

Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Geert van Gessel)
Herenselectie technisch coördinator  Steef Brinkhoff a.i. 0264455096
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Monique Turk 0647780240
Jeugdcommissie coördinator Noud Hooyman 0263706618

Secretariaten (bestuurslid Sjors van Leeuwen)
Ledenadministratie en contributie Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligerscoördinator algemeen Sjors van Leeuwen 0263512167
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 0610661682
Reüniecommissie Henk Matser 0263516998

Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Barcommissie Coördinator Bas Koeman 0655323991
Barcommissie Bardienstenplanning Anita Bruntink 0263512167
Barcommissie Keukencoördinator  Ellen van Beek 0263510940
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 0264435976

Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096

Verder zijn binnen de jeugdafdeling actief:
Voorzitter Noud Hooyman 0263706618
Secretaris Hans van der Held  0263629091
Penningmeester  Marcel Kamstra 0264426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator   Ron Hoogveld 0263642120
Algemeen Technisch jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Technisch jeugdcoördinator A, B en C Jan Schmitz 0317316370
Technisch jeugdcoördinator D Arjan Snel 0264458276
Technisch jeugdcoördinator E Edwin Marck 0264420682
Technisch jeugdcoördinator F Paul Meulenbroek 0650284294
Toernooicommissie Elly Altena 0263644874
Wedstrijdsecretariaat zaterdag Noud Hooyman 0263706618
Meer contactpersonen op de VDZ website bij Contactpersonen

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres VDZ
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies VDZ (per 1-6- )
Spelende seniorenleden: € 204, 
Junioren (13 t/m 18 jaar): € 175, 
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar) € 154, 
Nietspelende 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.vdzarnhem.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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CaFeTaria bar ´T hoekje

meijerinTerim.nl

o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management
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velDman SporT

VOETBALAcTiE

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag  10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag  10:00 - 21:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  gesloten

Rozendaalselaan 7, 6881 KX Velp 
Tel: 026 3619010 

www.veldmansport.nl

Een totaalpakket in jouw clubkleuren
Dit pakket bevat:

- trainingspak

- trainingsshirt en short

- regenjack

- shirt lange mouw 

- short 3/4 lang

- voetbalkousen

- voetbaltas 

Normaal 159,95
  Nu 89,95
  Kom, pas 
          en bestel

prakTijk FySioTherapie ´T alTevelT

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 
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25 jaar zaterdagvoetbal
Ruim 25 jaar geleden is een stel enthousiastelingen 
begonnen met een seniorenteam op zaterdagmiddag. 
Een groot deel van de spelers van het eerst uur speelt 
nog steeds en de zaterdagafdeling telt drie elftallen. 
De zaterdagtak telt dus volop mee en dat gaan we 
zaterdag 4 juni vieren!

Historie
Het had weinig gescheeld of het zaterdagvoetbal was 
nooit ontstaan bij VDZ. Stromingen binnen de club vrees
den voor teveel concurrentie voor het zondagvoetbal. Om 
senioren die niet op zondag konden of wilden spelen voor 
de vereniging te behouden, kreeg een aantal spelers uit 
de toenmalige A2 uiteindelijk de zegen van het bestuur. 
Illustere namen als Hemmy en Fred Joosten, Ron de 
Jonge, Jan Tenback en vele anderen stonden aan de wieg 
van VDZ 10 en daarmee was zaterdag 1 een feit. Leuk 
is het om te melden dat het ontstaan van de zaterdagtak 
juist een versterking voor het zondagvoetbal is geble
ken. Veel trainers en scheidsrechters die actief zijn op 
zondag kunnen zo namelijk zelf ook blijven voetballen op 
zaterdag.

Elftallen
De spelers hebben het vaak over Zaterdag 1. Eigenlijk 
klopt dat niet, want de regel van de KNVB is dat er dan 
ook een apart zaterdagbestuur moet zijn. Dan maar liever 
VDZ 6 onder een ‘algemeen’ bestuur, maar de geuzen
naam blijft ‘Zaterdag 1’. Naast Zaterdag 1 is er dus ook 
VDZ 7, een gemêleerd gezelschap van ‘geïntegreerde’ 
VDZers en jonge veertigers zoals Jos Scholten en de 
broertjes Jean Paul en Rik van der Oosterkamp. Het 
derde team is het veteranen elftal (VDZVE) met voor 
veel VDZers bekende namen als Max Spaaij en Marcel 
Broecks.

4 juni mini-zaterdag-toernooi
Op 4 juni 2011 vieren we groots het 25jarig bestaan 
van het zaterdagvoetbal. Samen met de spelers van de 
zaterdagteams, oudspelers en begeleiders, partners en 
kinderen. Er is onder andere een minivoetbaltoernooi voor 
actieve en nietmeer actieve leden, leuke activiteiten voor 
kinderen van alle leeftijden, een heerlijke barbecue en 
een feestje! Meld je dus vast aan!

Geef je op!
Ben je speler van één van de zaterdag
teams of oudspeler? Ken je nog oud
spelers? Of, overweeg je om ook 
op zaterdag te gaan voetballen 
en wil je eens kennismaken met 
wat mensen? Geef je dan alvast 
op via www.vdzarnhem.nl/6, 
o.v.v. 25 jaar VDZ zaterdag en 
je naam (namen).  Wij houden je 
op de hoogte en zullen je de officiële 

uitnodiging later toesturen, 
waarmee we je deelname beves

tigen. 

Historisch materiaal?
Heb je nog foto’s van oude zaterdag
teams, filmpjes, anekdotes? Geef 
het ook door aan de organisatie, dan 
verwerken wij dat in het programma 
van 4 juni!

Meld 
je nù aan 
voor het  

jubileum-
feest op  

4 juni

Kampioen 1990

Het zesde, een paar jaar geleden
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vhg verZekeringen

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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tributie met 7,50 tot 10 euro per jaar per 
lid verhoogt. Deze verhoging komt naast de 
normale prijsindexstijging. 

  
Fondsenwerving
VDZ gaat de fondsenwerving 
voor de Club van 100, donateurs (Vrien
den van VDZ) en reünisten versterken. Hiervoor wordt een 
nieuwe Commissie Fondswerving ingesteld . Het doel is 
het genereren van meer inkomsten en het versterken van 
de binding met natuurlijke personen, zoals bijvoorbeeld 
(oud) leden en ouders die VDZ een warm hart toedragen. 
Deze commissie zal zijn wervingsactiviteiten (gericht op 
particulieren) afstemmen met de sponsorcommissie VDZ
Hogerop (gericht op ondernemers) en reüniecommissie 
(gericht op reünisten). 

Groei
Uit een marktonderzoek dat Jaap Bunschoten voor VDZ 
heeft uitgevoerd, blijkt dat het ledenaantal van VDZ de 
komende jaren op zijn minst stabiel blijft (circa 1050 
leden), maar ook kan groeien tot circa 1350, een en ander 
afhankelijk van diverse factoren waaronder het beleid van 
VDZ zelf (gericht op stabiliteit of groei). Het bestuur zal 
de uitgangspunten en randvoorwaarden voor eventuele 
verdere ledengroei opstellen. Op basis van de huidige ac
commodatie en bezetting, is er eigenlijk alleen nog ruimte 
op zondag (voor competitie en trainen) en maandag (be
perkt), woensdag en donderdagavond (voor trainen). 

  
Nieuwe voorzitter
Na 6 jaar bestuurslid en 5 jaar voorzitterschap nam Willem 
Meijer in zijn vijftigste lidmaatschapsjaar afscheid van het 
bestuur. Als blijk van waardering benoemde de Algemene 
ledenvergadering Willem Meijer tot Lid van Verdienste. De 
officiële uitreiking daarvan vindt plaats op de nieuwjaars
receptie op 1 januari a.s.  
Geert van Gessel, huidig bestuurslid externe relaties en 
eerder al acht jaar voorzitter van VDZ, neemt als interim
voorzitter voor maximaal 1 jaar de voorzittershamer over. 
Onder leiding van Dominique Schols (beoogd toekomstig 
secretaris) en penningmeester Bert Kok, wordt er een 
commissie opgericht die op zoek gaat naar een nieuwe 
voorzitter voor VDZ. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij de secretaris Sjors van Leeuwen of een email 
sturen naar bestuur@vdzarnhem.nl

ALV keurt nieuw beleidsplan goed  
De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 11 no
vember het nieuwe VDZ Beleidsplan 20102014 goedge
keurd. Ook is Geert van Gessel benoemd tot interimvoor
zitter. Er komt een speciale commissie om een nieuwe 
voorzitter te zoeken. 
Het nieuwe VDZ Beleidsplan 20102014 kan geraad
pleegd en gedownload worden bij beleid/reglementen. 
Het nieuwe beleidsplan heeft de titel "Prestatie & Plezier  
Behoud & Werving" gekregen, met de nadruk op prestatie 
en behoud. 
  
Kort gezegd liggen de prioriteiten de komen jaren bij: 
• Versterken van de verenigingsorganisatie, indien 

nodig met betaalde krachten.
• Versterken van de prestatiegerichtheid bij de jeugd 

en verhogen van het speelniveau van jeugdselectie
teams.

• Versterken van de prestatiegerichtheid bij de heren
senioren en versterken van het damesvoetbal.

• Behouden van jeugdleden en seniorenleden (vermin
deren uitval).

• Op peil houden van het aantal seniorenelftallen 
(minstens 12).

• Uitbreiden van het aantal kleedkamers (4 extra 
kleedkamers op de plek van de oude Arnhemse Boys 
kleedkamers).

• Uitbreiden van de parkeergelegenheid direct buiten/
naast het sportpark.

• Groot onderhoud aan clubhuis, tribune en kleedka
mers. 

De Jeugdcommissie zal op basis van dit nieuwe beleids
plan, ook een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan maken. 
De planning is om het nieuwe jeugdbeleidsplan in April 
2011 in de Algemene ledenvergadering (voorjaarsverga
dering) te presenteren. 

Ook wordt bij de senioren het "trainingslidmaatschap" 
geïntroduceerd met een contributie van 150 euro per jaar. 
Dit is voor mensen die alleen maar willen trainen en niet in 
competitieverband kunnen/willen uitkomen. Niet spelende 
leden die trainen, zullen trainingslid moeten worden. Het 
trainingslidmaatschap gaat in vanaf het seizoen 2011
2012. 

Om alle plannen te kunnen betalen wordt de komende 
jaren, met ingang van het seizoen 20112012, de con

Van de bestuurstafel
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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 par-
ticuliere 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!

Renault specialist
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VDZ kent in 2010 maar liefst 11 jubilarissen. De volgende mensen 
werden op de ALV onderscheiden: Steef Brinkhoff 60 jaar, Willem 
Meijer 50 jaar, Pim Blok 50 jaar, Cor Evers 50 jaar, Rob Egging 50 jaar, 
Marcel Leenders 40 jaar, Pim Walter 40 jaar, Roel van der Leij 25 jaar, 

Bart van der Leij 25 jaar, Albert van Daalen 25 
jaar en Carlo van de Kraan 25 jaar. Helaas kon-
den Roel, Bart en Carlo op de ALV niet van de 
partij zijn en staan dus ook niet op de foto’s.

Alexander van den Hoven Juwelen, dé edel-
smid van Arnhem en omstreken heeft de speld-
jes vormgegeven en ter beschikking gesteld.

Jubila
rissen 
in 2010 6050

25

404050

50
50

Steef

Albert

PimMarcelCor

Pim B.

Willem

Rob
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rung ThaiS reSTauranT

rob egging muZikale omlijSTingen

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.

advertentie rung tif/cmyk 124x137mm-28-9-2010:advertentie rung 2 zondagskrant  29-09-2010  11:01  Pagina 1
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Beleidsplan goedgekeurd
ALV

Scheidend voorzitter Willem Meijer spreekt voor 
het laatst de ALV toe

Jubilaris Steef Brinkhoff steekt scheidend voorzitter Willem Meijer de 
hand toe. Nieuwe voorzitter (a.i.) Geert van Gessel (r) kijkt goedkeurend 
toe

Op 11 november was er weer de traditionele Al
gemene Ledenvergadering. De 11e van de 11e, 
dat kon ook niet goed gaan: noodweer was het, 

striemende regen, wind en een graadje of 7, gekken
werk om je naar de VDZ kantine te spoeden. Maar daar 
aangekomen bleek de kantine goedgevuld en stonden de 
Ajunioren zelfs nog op het veld hun training af te werken 
(stoere knapen, dat beloofd wat voor de toekomst!). 
Scheidend voorzitter Willem Meijer opende de vergade
ring met een minuut stilte voor de overleden leden van 
de vereniging, Na de gebruikelijke punten afgehandeld 
te hebbben droeg Willem de voorzittershamer over aan 
Geert van Gessel die tijdelijk het voorzitterschap over
neemt tot een nieuwe voorzitter is gevonden. Daartoe 
is commissie benoemd. Dominique Schols neemt zitting 
in het bestuur om over een jaar het stokje van Sjors van 
Leeuwen over te nemen.
Verder was het belangrijkste agendapunt nieuwe beleids
nota. Geert gaf aan wat er de komende jaren (tot 2014) 
allemaal stond te gebeuren en dat is heel wat.
Ronald Brakenhoff kondigde de nieuwe opstart van de 
Club van 100 aan, Willem Meijer werd verwelkomd als 
elfde lid van de club (zie pagina  7).

Een van de laatste punten was de huldiging van maar 
liefst 11 jubilarissen. Steef Brinkhoff wist op onnavolgbare 
wijze als spreekstalmeester de lachers op zijn hand te 
krijgen en werd aan het eind zelf door Chris Schreeven 
toegesproken. 
Aan het eind van de vergadering werd Willem Meijer 
met grote instemming van alle aanwezigen tot “Lid van 
Verdienste” benoemd.
Wat er verder allemaal besloten is op de ALV kunt u lezen 
op pagina 55 bij de bestuursmededelingen, de jubilaris
sen komen uitgebreid aan bod op voorgaande pagina,. 
De vergadering werd besloten met een gratis borrel van 
Willem Meijer en daarbij kon de penningmeester natuurlijk 
niet achterblijven. U raadt het al, het werd nog een gezel
lige avond,

RB
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De Sint werd met veel enthousiasme op woensdag 1 december jl.  door de Fpupillen 
– in totaal 114 – verwelkomd. Op bijgaande foto’s is te zien dat de kinderen zich 
uitstekend hebben vermaakt met allerlei OudHollandse spelletjes zoals sjoelen en 

stokvangspel en nog veel meer. Nadat de Sint de kinderen had toegesproken en de kinderen 
nog enthousiaster werden gemaakt door allerlei oefeningen van de Pieten is de Sint overge
gaan tot het uitreiken van de tweede en derde prijs van de Grote Clubactie 2010.
De tweede prijs is door Tom te Veluw (F1) gewonnen met 47 loten en de derde prijs door Fré
déric Meulenbeek (F3) met 46 loten. De eerste prijs is gewonnen door Pepijn Sanders van de 
D5 met 55 loten. Wat een geweldige prestatie om zoveel loten te verkopen. Gefeliciteerd!
Ted de Kraker heeft de foto’s gemaakt van deze middag, hiervoor namens de activiteitencom
missie hartelijk dank. Onze dank gaat tevens uit naar de stagiaires van CIOS die deze middag 
mede tot een succes hebben gebracht.  
De activiteitencommissie hoopt dat alle pupillen veel plezier aan deze middag hebben beleefd.

Sint bij VDZ!

Oud-Hollandsche Spelen

114 verwachtingsvolle F 
pupillen, Sinterklaas had 
het er maar druk mee
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De winnende lotenverkopers
van de Grote Club Actie

Oud-Hollandsche Spelen
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Pupil van de Week 
Julian Kuit en Fedor 
Venema

 
Heb je nog andere hobby’s?

Judo en gitaar spelen.
Wat wil je later worden?

Voetballer. 
Wat vind je het leukst wat je hebt  

meegemaakt bij VDZ?
Dat ik pupil van de week was.

Wat was je beste wedstrijd of actie? 
De schaar, en met links in de kruising  

tegen SML! 
Wat wil je verder nog vertellen over  

VDZ of over jezelf?
Nou, ik vind het heel leuk bij VDZ.

 
Heb je nog andere hobby’s? 

Judo en gitaar spelen.  
Wat wil je later worden?

Voetballer. 
Wat vind je het leukst wat je hebt  

meegemaakt bij VDZ?
Dat ik pupil van de week was.

Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Gewonnen met 25-0 met de F7 

Wat wil je verder nog vertellen over  
VDZ of over jezelf?

Nou, ik vind het heel leuk bij VDZ.

Julian Kuit 

Ik ben 8 jaar oud en speel in F1 als rechter spits. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ 1 – Elistha, op zondag 3 oktober 2010,  
de uitslag was 2-1.
 

Hoe lang speel je al bij VDZ?
3 Jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat ik daar vlakbij woon.

Op welke positie speel 
je het liefst?
Spits.
Wie vind je de beste 
speler van VDZ en 
waarom?
Martijn Venema omdat hij 
zo goed is (Martijn Venema 
al langere tijd geblesseerd) 
Maar ik ben op de foto 
gegaan met Flip. 
Wie vind je de beste 
voetballer en waarom?
Maradonna. 
Wat is je favoriete club?
Barcelona.

Fedor Venema 

Ik ben 8 jaar oud en speel in E3 als links buiten. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ 1 – ONA, op zondag 17 oktober 2010, de 
uitslag was 0-1.
 

Hoe lang speel je al bij VDZ?
Bijna 3 Jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat mijn broer er op zit.

Op welke positie speel 
je het liefst?
Aanvallende middenvelder.
Wie vind je de beste 
speler van VDZ en 
waarom?
Tijs Bergervoet omdat hij 
mooie goeie passes geeft.  
Wie vind je de beste 
voetballer en waarom?
Messi omdat hij mooie acties 
maakt en daaruit scoort. 
Wat is je favoriete club? 
Barcelona. 
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