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... keeper én aanvoerder van het eerste elftal van 
VDZ, geeft na de gewonnen penalty-serie tegen 
Blauw Wit - waardoor VDZ de Finale haalde voor 
de promotie wedstrijd tegen VVO -  hét interview 
aan de pers. De volgende dag zullen zijn woorden 
in De Gelderlander verschijnen. Voor iedereen die 

Beeld van een 
interview met een 
geboren penalty-killer. 
29-05-2011

erbij was, soms schieten woorden tekort… Een 
penalty houden op kunstgras is voor een keeper 
extra moeilijk, omdat de schutter op kunstgras de 
ballen, volgens Tom Witjes, nog hárder en zuiver-
der kan inschieten dan op gewoon gras. Dit maakt 
de prestatie van Tom nog uitzonderlijker!

Tom Witjes

volharder-juni.indd   6 05-06-11   13:485 | Clubblad de Volharder

De wissel, 
teamsport  in beeld.
De trainer geeft aanwijzingen.
Hij heeft iets gezien wat de fans niet zagen.
Geeft aanwijzingen die wij niet kunnen horen. 
De speler luistert met aandacht.
Dit is zijn moment.
De tegenstander is moe gespeeld 
zijn taak is volbracht. 
De basisspeler gaat eruit, 
de wissel erin.
Hij maakt het af.
Teamsport in beeld gebracht.  

volharder-juni.indd   5 05-06-11   13:48

Kopij Volharder
Seizoen 2011/2012 
Het schema voor het 
nieuwe seizoen staat 
binnenkort op de VDZ 
website 

www.vdz-arnhem.nl
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Het seizoen zit erop
Het (lange) seizoen zit er weer op. Wat een schitterende 
apotheose: de nacompetitiewedstrijden van heren 1 en 
de Damesbekerfinale en niet te vergeten de geweldig 
goed georganiseerde (internationale) toernooien in de 
maand mei, het reünietoernooi van de zaterdagafdeling 
op 4 juni en het familietoernooi op 5 juni.
Jammer voor de dames dat zij er niet in slaagden de 
bekerfinale te winnen. Maar alle hulde voor de inzet, 
vechtlust en teamspirit en natuurlijk de promotie naar de 
1e klasse.
Maar de promotie van Heren-1 is een feit na de zinde-
rende finale van de nacompetitiewedstrijd tegen VVO-1  
Geen mooie wedstrijd maar met alles wat zo’n finale moet 
bieden met als terechte winnaar VDZ. Hulde aan onze se
lectie en technische staf onder leiding van Willie Melchers. 
Wij zijn weer terug op het niveau waarop VDZ minimaal 
moet acteren. Proficiat en nogmaals hulde!!!

Fantastisch seizoen
Natuurlijk  blijven vooral de laatste gebeurtenissen nog in 
ons hoofd hangen maar laten wij alsjeblieft niet vergeten 
dat het gehele afgelopen seizoen een geweldige was. 
Iedere week werden ruim veertig jeugdwedstrijden onder 
regie van de Jeugdcommissie, dank zij een perfecte orga
nisatie, tot een goed einde gebracht. Er werd gewoekerd 
met (kleed)ruimte en velden maar het lukte iedere week 
weer. Pijnlijk duidelijk werd wel dat wij niet langer kunnen 
wachten met het in gebruik nemen van de kleedkamers 
van voorheen de Arnhemse Boys aan de zuidzijde van 
veld 10. Deze boodschap werd bijna wekelijks neerge
legd, compleet met tekeningen en andere ideeën, bij het 
sportbedrijf en de vastgoedmanager van Arnhem. Met 
name het laatste (goedkopere) idee, ontsproten uit de 
breinen van Steef Brinkhoff en Jan Willem Gijsbers, lijkt 
nu op diverse plekken aan te slaan en heel misschien zou 
een en ander nog voor de nieuwe competitie gerealiseerd 

kunnen worden. In 
het nieuwe vast
goedbeleid van de 
Gemeente Arnhem 
moet dan ook nog 
de vraag beantwoord 
worden of VDZ de 
aanpassing betaalt 
en vervolgens een 
gebruiksrechtover
eenkomst met de 
Gemeente afsluit dan 
wel dat de gemeente 
Arnhem de verbou
wing betaalt en VDZ 
vervolgens deze kleedkamers huurt. Wordt vervolgd dus.

Sportvisie
Eerder vermeldde ik al dat de Gemeente Arnhem druk 
doende is met het ontwikkelen van een sportvisie voor de 
komende jaren. Hiertoe werden o.a. ook forumdiscussies 
gehouden waarbij de  vertegenwoordigers van de georga
niseerde sport (maar ook de ongeorganiseerde sporters 
kunnen meepraten) aanschoven en meediscussieerden.
Een gevaarlijke ontwikkeling hierbij wil ik u niet onthou
den: Simultaan aan de  ontwikkeling van de sportvisie 
worden een accommodatienota en een tarievennota 
ontwikkeld door de ambtelijke sporttop waarbij weliswaar 
inbreng van de georganiseerde sport door de Arnhemse 
Sport Federatie verzekerd is maar waarbij de uitgangs
punten nogal verschillen.
Ons inziens moet eerst een sportvisie ontwikkeld worden 
en pas daarna kan aan de hand van die visie bepaald 
worden welke accommodaties nodig zijn om die visie te 
realiseren. En pas weer daarna (eventueel simultaan aan 
de accommodatienota) zal via een tarievennota bepaald 
worden waar en hoe de rekening bij de gebruikers komt te 

Van de voorzitter
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liggen. Het kan dus niet zo zijn dat een accommodatieno
ta vooraf bepaald hoe de sportvisie zou moeten worden.

Kostenverhogingen?
Gevaarlijk is het woord dat ik ook gebruik door de opstel
ling van de ambtelijke sporttop dat in de nieuwe tarieven
nota uitgegaan moet worden van kostendekkende tarie
ven en dat vervolgens aan de hand van, nog te benoemen 
criteria, de gebruikers subsidie ontvangen. Dit lijkt mij een 
zuivere bezuinigingsoperatie waarbij het huidige bedrag 
dat de Gemeente Arnhem op accommodaties toelegt 
niet in de vorm van subsidies naar de sportclubs zullen 
terugvloeien. Dit betekent simpelweg een forse verhoging 
van de tarieven voor de accommodaties die natuurlijk 
door de leden van de gebruikende verenigingen moet 
worden opgehoest. En dat terwijl de Gemeente Arnhem  
blijkens een vergelijkend onderzoek naar tarieven onder 
een aantal vergelijkbare gemeenten in Nederland al de 
hoogste tarieven doorbelast aan de sportverenigingen. 
Helaas voor de Arnhemse Sportwereld wordt nu plotse
ling gezegd dat een dergelijk vergelijkend onderzoek naar 
tarieven voor sportaccommodaties niet mogelijk is omdat 
appels met peren vergeleken zouden worden. Het is mijn 
vaste overtuiging dat dev resultaten van dat onderzoek 
wel zouden zijn gepubliceerd als de gemeente Arnhem er 
gunstiger uit gekomen zou zijn.

Waakzaamheid van alle sportverenigingen is in de nabije 
toekomst geboden. Ik juich overigens nog steeds toe dat 
er een sportvisie voor Arnhem komt maar dan wel een die 
niet bepaald wordt door de huidige stand van zaken m.b.t. 
accommodaties en tarieven.

Tenslotte
Tenslotte meld ik u dat dit mijn laatste bijdrage aan de 
Volharder is als voorzitter (a.i.). Tijdens de Algemene 
ledenvergadering van april heb ik bekend gemaakt dat ik 
per 1 juli a.s. algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie 
van District Oost van de KNVB ben. De benoeming in de 
districtsvergadering heeft reeds plaatsgevonden.
Wie mijn opvolger zal zijn is nu nog niet duidelijk maar zal 
dat hopelijk binnen afzienbare tijd zijn. Mijn nieuwe functie 
staat niet toe dat ik bestuurslid ben bij een van de bij de 
KNVB aangesloten verenigingen. Uiteraard blijf ik wel lid 
van VDZ en dat zal altijd “mijn clubje” blijven. Dus mijn 
stemgeluid langs de kant van het veld, ter aanmoediging 
van voetballers en voetbalsters, zal nog niet verdwijnen.
Ik vond mijn bestuursperiode bij VDZ een bijzonder fijne 
periode waarin ik veel geleerd heb maar vooral veel waar
dering heb gekregen voor al die vrijwilligers en professio
nals die dagelijks voor onze vereniging VDZ in touw zijn.
VDZ is een geweldige vereniging!!!

Geert van Gessel

Het eerste naar de derde klasse, de dames zelfs naar de eerste klasse en de C1 en F1 ook al kampioen. Toeval? Nee, 
zo blijkt uit een wetenschappelijk artikel dat we lazen in de NRC Next van 22 april

Zien van kleur rood 
vraagt om meer kracht
Mensen zetten meer kracht als ze iets roods zien. Dat gaat onbewust, zo blijkt uit onderzoek van psychologen.  Houdt 
u deze Volharder op dit moment wat krampachtig vast? Dat zou kunnen kloppen: mensen die iets roods zien, zetten 
namelijk onbewust meer kracht met hun spieren. Dat blijkt uit onderzoek dat de psychologen Andrew Elliot (Rochester) 
en Henk Aarts (Utrecht) beschrijven in het wetenschappelijk tijdschrift Emotion (april). 

Ze lieten mensen een sterke klem zo wijd mogelijk opentrekken of in een handgreep zo hard mogelijk knijpen. De proef
personen bleken meer kracht te zetten als hun instructies op een rode achtergrond te zien waren, of als hun proefper
soonnummer in rood was geschreven, dan bij grijs of blauw. 

Rood is voor allerlei diersoorten, inclusief de mens, een signaalkleur. Het is een teken van seksuele beschikbaarheid 
(vrouwen in rode kleding worden aantrekkelijker gevonden). Maar rood signaleert ook agressie en dreiging. De kleur 
rood zien leidt tot faalangst: mensen scoren slechter op een IQtest als op de kaft de kleur rood is gebruikt en sporters 
verliezen vaker als hun tegenstanders rood dragen. 
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Terugblik afgelopen seizoen
Het voetbaljaar 20102011 zit er bij het verschijnen van 
deze volharder weer op. Bij aanvang van het seizoen 
krabden we ons als TCjeugd achter oren. Zo veel teams; 
hoe vinden we daar leiders en trainers voor? hebben we 
voldoende kleedkamers? Hebben we zaterdag genoeg 
speelruimte op de velden? Hoe delen we al die teams zo 
goed mogelijk in? Terugkijkend kunnen we concluderen 
dat het een prachtig jaar is geweest. Nagenoeg geen on
vertogen woorden en veel voetbalplezier. Het wordt bijna 
gewoon, maar toch is het goed om bij het gewone even 
allemaal stil te staan. 

Ook afgelopen jaar hebben we weer een stapje ge
maakt in het doorontwikkelen van de voetbaljeugd en de 
organisatie. Veel trainers hebben wat opgestoken van de 
techniektrainingen, die aanvullend werden gegeven op de 
reguliere trainingen. Uiteraard pikken de jeugdspelers er 
het nodige van op, waardoor het samenspelen bij wed
strijden gemakkelijker gaat. Meestal neemt het plezier toe 
naarmate de balvaardigheden ook toenemen.

Indelingen
De TC is al volop bezig met de voorbereidingen op het 
nieuwe seizoen. Er zullen nog meer jeugdteams deelne

men aan de KNVB competitie. Doordat de voetbalvaardig
heden toenemen gaan de diverse teams komend seizoen 
op hogere niveaus deelnemen. Niet alleen selectieteams 
(C1, C3) , ook lagere pupillenelftallen worden op ons ver
zoek in hogere klasse‘s ingedeeld door de KNVB.

Ook de indeling van de verschillende teams is een 
tijdrovende klus, die uiterts zorgvuldig wordt voorbereid. 
Voor iedere leeftijdscategorie wordt door de betreffende 
coördinator een voorstel gedaan, dat in de TC vergade
ring wordt besproken. De beoordelingen van leiders en 
trainers worden daar uiteraard bij betrokken.
Ook wens van sommige kinderen om bij een vriendje in 
het team te worden ingedeeld wordt meegenomen.
Het komend seizoen willen we gebruik gaan maken van 
interne “scouts”. Die geven de TC advies over spelers ten 
behoeve van de indeling voor het komend seizoen. Al die 
informatie komt in de spelervolgsysteem.

Rond half juni worden de teams bekend gemaakt. Kort 
daarna worden trainers en leiders gezocht. Mocht u 
hiervoor belangstelling hebben dan kan u dat melden 
(als dat al niet is gebeurd) bij de betreffende technische 
coördinator.

Technische jeugdcommissie 
sluit prachtig seizoen af

Sjef Siro traint bevlogen onze f pupillen tijdens de techniektraining

D7
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bSW aDvieSgroep

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl

Hypotheken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? 

BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling 

en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen 

voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en 

vanuit up to date kennis van de markt. Wilt ú ook zekerheid op maat,  

persoonlijk en dichtbij? Bel vrijblijvend 026 36 22 333 of kijk op www.bsw.nl.

Al een slimme financiële koers bepaald? 

BSW1001_Corporate sdv_170x240mm.indd   1 24-01-11   10:14
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Sommige nieuwe teams zullen onder leiding van hun 
nieuwe trainer nog een tijdje doortrainen in de zomer.

Volgend seizoen
Het jeugdbeleidsplan van VDZ dat afgelopen ledenverga
dering voor 4 jaar is vastgesteld, is ambitieus. Om geen 
tijd verloren te laten gaan wil de TC komend jaar weer een 
stap gaan maken. Bij de 1e selectieteams is de doelstel
ling om 3 keer te gaan trainen indien de accommodatie 
en de trainerscapaciteit dat toelaat. Ook wordt ernaar 
gestreefd om de techniektraining verder uit te bouwen. 
Niet alleen als aparte training, maar ook in de reguliere 
trainingen zelf. In alle lagen van de jeugdorganistie 
wordt hierop ingezet. De trainers wordt gestimuleerd om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de splinternieuwe 
trainingsDVD’s van de KNVB (prima materiaal!) en de 
techniekoefeningen van Cock van Dijk.
Alle trainers krijgen het materiaal en bij aanvang van het 
seizoen worden hierover afspraken gemaakt door de 
betreffende TC coördinator met de verschillende trainers. 
De trainers worden vervolgens uiteraard door de TC op 
weg geholpen om de kwaliteit van de trainingen verder te 
verbeteren.

Nieuwe TC leden
De Technische jeugdcommissie bestaat op dit moment uit:
• Albert van Daalen: alg. technisch jeugdcoordinator, 

albertvandaalen@msn.com
• Jan Schmitz: technisch coördinator A, B en C,  

jan.schmitz@hetnet.nl
• Arjan Snel: technisch coördinator D,  

masnel@freeler.nl
• Edwin Marck: technisch coördinator E,  

edmarck.VDZ@gmail.com
• Paul Meulenbroek: technisch coördinator F,  

paul.meulenbroek@gmail.com

Het komend seizoen zal Jan Schmitz na vele jaren niet 
meer deelnemen aan de technische jeugdcommissie. Jan 
zal in de een andere vorm actief blijven voor VDZ.
Zijn plaats zal worden ingenomen door Ad Heijnen, 
ad.hanny@versatel.nl
Ook ondergetekende gaat na 4 jaar TC wat anders doen 
binnen VDZ. Ik heb ervan genoten en voel ook dat het 
voor mij goed is om even afstand te nemen. Wellicht keer 
keer ik dan ooit weer fris en fruitig terug…

Namens de technische jeugdcommissie,
Arjan Snel

VDZ D7 
op stap 
Op zaterdagmiddag 14 mei hebben we 

een teamuitje gehad met ons team 
D7. Joost en Maarten onze coaches 

hebben dit voor ons georganiseerd. Wij hebben 
ons bij het huis van Joost verzameld en zijn 
met een aantal auto’s naar Ede gereden. Eerst 
konden we het niet vinden, dus we hebben 
een klein ommetje gemaakt. Toen we daar 
aangekomen waren gingen we met zijn allen 
lasergamen in het bos. Het was supergaaf en we waren allemaal heel erg moe na afloop.  Daarna hebben we 
met het team frietjes gegeten. En omdat we na het eten weer voldoende waren uitgerust zijn we nog even gaan 
voetballen op het veldje. Het was een hele leuke dag!!
Namens het hele team willen wij Joost en Maarten bedanken voor het coachen het afgelopen seizoen!
 

Groeten van Tommy
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irene guDDen FoTograFie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.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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 Van de redactie

Kaartavonden

Jokeren
1 Lidy Stienstra 50 punten
2 Ellen van den Bos 63 punten
3 Elly van der Leij 69 punten

Jokeren
1 Henny Singendonk 51 punten
2  Elly van der Leij 52 punten
3 Lidy Stienstra 68 punten

Klaverjassen
1 Ad van den Bos 5387 punten
2 Bets Valen 4946 punten
3 Diny Marschalk 4466 punten

Klaverjassen
1 Sjaan Zwartkruis 5433 punten
2 Ad van den Bos 5250 punten
3 Harry Leeman 5121 punten

Jokerseizoen 2010-2011: 
1  Elly van der Leij 515 punten 
2  Lidy Stienstra 538 punten 
3 Miriam Rutten 540 punten

Klaverjasseizoen 2010-2011
1 Harry Leeman 39633 punten
2 Ad van den Bos  36591 punten
3 Corry Leeman  36312 punten

Elke maand is er op een donderdagavond een kaartavond, gezellig in ons clubhuis met een hapje en een drankje. 
Kijk bij de agenda voor de data. Het kaarten begint om 20.00 uur. Er zijn leuke prijzen te verdienen. Kom ook!

19 mei 2011

28 april 2011

Eindstand

Dit is alweer de laatste uitgave van de Volharder 
in het seizoen 20102011. De prijzen zijn weer 
verdeeld, de Champions League gaat zoals 

verwacht naar Barcelona en de hoofdprijs in de Eredivisie 
naar Amsterdam. Gelukkig is de geelzwarte brigade ter
nauwernood behouden gebleven voor het hoogste niveau 
zodat project 2013 niet in gevaar komt.
Ook ons eerste elftal heeft het uitstekend gedaan. In de 
strijd om promotie naar de 3e klasse van de KNVB werden 
de eerste twee hobbels (de Nijmeegse clubs FC Kunde 
en Blauw Wit) overtuigend aan de kant gezet waarna de 
finale volgde op het veld van VV Presikhaaf. Het Velpse 
VVO was de tegenstander, welke ook in de zelfde klasse 
actief was als VDZ. Thuis werd verloren (12) en uit 
overtuigend gewonnen (15). Maar finales zijn wedstrijden 
op zich en onze felicitaties kunnen naar de spelers en staf 
aangezien de finale werd gewonnen met 21 !!! Op naar 
de derde klasse .
Maar niet alleen de heren deden het fantastisch, ook 
de dames hadden een geweldig seizoen. Niet alleen 
realiseerden zij promotie naar de eerste klasse maar ook 
werden zij tweede in het bekertoernooi. Helaas werd de 

finale verloren maar toch een fantastische prestatie. Veel 
geluk in de eerste klasse. 
Dat de toekomst VDZ ook toelacht blijkt wel uit het feit dat 
ook de selectieteams van C1 en F1 kampioen zijn gewor
den, m.a.w. ook de toekomstige topvoetballers van VDZ 
hebben de smaak van de winst al te pakken. Dat worden 
nog mooie tijden.
Over al deze en meer zaken wordt bericht in het voorlig
gende nummer. Natuurlijk weer veel bekende rubrieken 
maar zeker ook stampvol ander nieuws zoals een verslag 
van de geslaagde reünie van de zaterdagvoetballers van 
VDZ, zijn er verslagen van de diverse jeugdtoernooien te 
lezen, is er een fotoimpressie van het minitoernooi, ja, alle 
laatste nieuws van het afgelopen seizoen vind je in deze 
aflevering.

Wij vwensen iedereen een hele goede vakantie toe en zijn 
na de zomerstop terug met de Volharder.
Voor nu veel leesplezier toegewenst.

De redactie
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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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Contributie seizoen 2011 2012 
In de ledenvergadering van 14 april 2011 is de begroting en de contri
butie voor het seizoen 2011 2012 vastgesteld.
Naast de reguliere verhoging met de prijsindex (2 %) is er een extra 
verhoging van 15 euro per spelend lid per jaar doorgevoerd.
 
In de ledenvergadering in het voorjaar van 2010 werd deze extra 
verhoging aangekondigd tijdens de presentatie “investeren in de toe
komst”. VDZ gaat o.a. (nog) meer investeren in kleedkamers en jeugd. 
Gedurende een aantal jaren zal een extra verhoging nodig zijn.
 
De verhoging is daarnaast nodig vanwege de laatste twee jaar teruglo
pende kantineinkomsten.
 
Uit een door het bestuur uitgevoerde inventarisatie is gebleken dar de 
nieuwe contributiebedragen daarmee tevens meer in lijn gaat komen 
met vergelijkbare grote clubs in Arnhem.

Bert Kok
Penningmeester

Contributie 2011/2012
Senioren € 222,
Junioren € 194,
Pupillen € 172,
Niet Spelend € 80,

Op 28 mei 2011 werd bij Ostrabeke 
gestreden om de jaarlijkse “Arie van ’t 
Hul Cup”. VDZ VE1 is al jaren een trouw 

deelnemer aan dit gezellige toernooi van onze 
poulegenoten in de competitie. Dit jaar met een 
uitstekend resultaat ondanks de afwezigheid van 
een aantal steunpilaren van ons team. Met een 
hoge eindscore werden de veteranen afgetekend 
winnaar van groep A. Omdat groep B bestond uit 
jonge teams werd besloten de slotwedstrijd niet 
te spelen maar penalty’s te nemen. Het resultaat 
zullen we niet vermelden; wel interessant is dat 
onze doelman Andor een moeilijke pingel keerde. 
Topscorer werd Michael Pluim (2x), gastspeler 
Jaap maakte de 1e goal.

De 1e plaats in groep A leverde een fraaie beker 
op die het komende seizoen door alle deelnemers van 
VE1 een weekje “geleend” mag worden om mee te 
pronken voor familie en vrienden. De schoorsteenman
tels zijn al (stof)vrij gemaakt. Daarna in de nog te maken 
prijzenkast.

VDZ VE1 wint Ostrabeke Cup

Boven vlnr: Richard Geurtsen, 
Philip Bouman, Wim van Swaaij, 
gastspeler Jaap, Michiel Molenaars, 
Michael Pluim, Sjef van Steenoven. Onder vlnr: Andor Buisman, 
Max Spaaij, Maurice Burgers, Wim de Groot, Thijs de Wit, “niet”op 
de rug te zien: leider (lijder) HM
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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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Aan de C1 trainer/coaches en begeleiding

Bedankt!
Maandag 30 mei stond in het teken van de seizoensafslui
ting van het huidige C1 team. Het in de competitie en vele 
oefenwedstrijden ongeslagen C1 team, nam het op tegen 
vaders/moeders/broers/zussen en de meespelende scheids
rechter Jeroen. Het was dan ook een waar spektakel met veel 
plezier en doelpunten. De beslissing kwam er uiteindelijk met 
de onvermijdelijke strafschoppen serie en daarna was er voor 
de nodige vertier gezorgd! Dit was allemaal weer een zeer 
geslaagde avond.

Toch willen alle ouders van de C1 op deze wijze nogmaals de 
echte VDZ trainers Francis, Peter, Jonathan en de begeleider/
website beheerder René hartelijk bedanken voor de fantasti
sche/positieve/fanatiek en zorgzame begeleiding in 2010/2011 
voor de C1 boy’s. Mensen met een echt VDZ hart die hier echt 
een team van gemaakt hebben!
Wij hebben er van genoten, chapeau!
Fijne vakantie 

Ouders C1

E12
 kam

p
ioen
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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
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Vanaf half  juni krijgen alle leden en ouders van 
jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen 
de vrijwilligersbrief met instructie. Omdat de 
persoonlijke situatie of voorkeur van leden en 
ouders gewijzigd kunnen zijn, krijgt iedereen de 
mogelijkheid om zich opnieuw op te geven voor 
het vrijwilligerswerk. 

Iedereen heeft tot uiterlijk 1 augustus de tijd om 
zich op te geven voor bardiensten, activiteiten of  
onderhoud en schoonmaak. Reageert u niet voor 
1 augustus, dan wordt u automatisch ingedeeld 
voor bardiensten want daar is het meeste werk 
te doen. U kunt zich ook aanmelden voor een 
vacature voor een kaderfunctie zoals leider, club
scheidsrechter of lid van een commissie. Kijk op 
www.vdzarnhem.nl  (onderdeel Vacatures) voor 
alle openstaande vacatures en wat u moet doen 
als u geïnteresseerd bent. 

U kunt kiezen voor Bardiensten, Activiteiten en 
Onderhoud en Schoonmaak. Maar let op: voor 
activiteiten zijn komend seizoen maar 20 plaatsen 
beschikbaar! Voor onderhoud en schoonmaak 
maar 10! Wie het eerst komt (reageert), wie 
het eerst maalt. Alle andere mensen worden 
ingedeeld voor bardiensten, daar zijn verreweg de 
meeste problemen en de meeste mensen nodig. 

Iedereen die niet voor 1 augustus reageert op de 
vrijwilligersbrief wordt ingedeeld voor bardiensten! 

Zoals bekend zijn donateurs, niet spelende leden 
en 70plus leden vrijgesteld. Verder hoeft ieder
een maar één keer verenigingswerk (3 x 3 uur) te 
verrichten, ook als men meerdere kinderen heeft 
die lid zijn van VDZ. Kaderleden (trainers, leiders, 
verzorgers, clubscheidsrechters, commissieleden) 
zijn voor deze regeling vrijgesteld, maar zijn na
tuurlijk ook leden die verenigingswerk verrichten, 
zoals bijvoorbeeld de keukenvrijwilligers. 

Belangrijk! Vrijwilligersregeling nieuwe seizoen start in juni

De vrijwilligersregeling

REAGEER ALTIJD OP UW BRIEF!  
EENMAAL INGEPLAND = INGEPLAND!

BELANGRIJKE TIPS
1. Plan direct uw eigen bardiensten in. Dat kan via de website 

www.vdzarnhem.nl (onderdeel Bardienstenrooster). Mak
kelijk voor u en het scheelt de barcommissie veel werk.

2. Controleer meteen uw emailadres in het Bardienstenpro
gramma en corrigeer dat als dit onjuist is of ontbreekt. U 
krijgt namelijk automatisch een emailreminder toegestuurd 
voor uw bardiensten. U wordt dus niet meer gebeld!

3. Noteer de bardiensten direct in uw agenda en plak ze op 
de koelkast of het prikbord. Zorg dat u ze niet vergeet!

4. Vraag aan de leider een lijst met de namen en telefoon
nummers van alle teamgenoten of mede ouders. Maak aan 
het begin van het seizoen onderling afspraken om elkaar te 
kunnen bellen voor vervanging voor als u toch verhinderd 
bent of in geval van calamiteiten. U kunt uw verenigings
werk niet afzeggen! EENMAAL INGEPLAN = INGEPLAND!

5. Onderneem direct actie als u van mening bent dat de brief 
niet voor u bestemd is of als er iets verkeerd gaat. Bijvoor
beeld als u zich opgegeven heeft als leider of trainer. Als u 
niet reageert levert dat vaak weer andere problemen op.

6. Reageer als u vragen of opmerkingen heeft alleen naar 
bestuur@vdzarnhem.nl. Het bestuur coördineert de vrijwil
ligersregeling en heeft als enige een compleet overzicht. 
Alleen als u rechtstreeks en snel naar bestuur@vdzarn
hem.nl mailt, weet u dat uw boodschap op de juiste plek en 
op tijd aankomt.  

7. Gebruik in uw berichten altijd de achternaam zoals die bij 
VDZ geregistreerd staat. Vermeld daarbij ook het lidnum
mer. Ouders en kinderen hebben nog wel eens verschil
lende achternamen en dat levert zoekwerk en misverstan
den op.  

8. Als u kiest voor een compensatiebijdrage, dan wordt deze 
bijdrage automatisch geïncasseerd. Dat scheelt andere 
vrijwilligers weer veel werk.

9. Geef wijzigingen in adres, (mobiele) telefoon of email direct 
door aan de leider en ledenadministratie (bestuur@vdz
arnhem.nl). Dat voorkomt veel misverstanden.

10. Als u tussentijds stopt of uw lidmaatschap wil beëindigen, 
geef dit dan z.s.m. door aan de leider en ledenadministratie 
(bestuur@vdzarnhem.nl).   

11. Bedenk dat de mensen en commissieleden die de vrijwilli
gersregeling uitvoeren ook vrijwilliger zijn. Zij doen dat voor 
u of uw kinderen!

12. Op de website www.vdzarnhem.nl kunt u hele vrijwilligers
regeling nog eens rustig nalezen.
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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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Grote Club 
Actie

Damesnieuws
*Dames 1 neemt afscheid van 4

voetbalsters en start
in het nieuwe seizoen met 4 nieuw

 voetbalsters* 
Missie 44 is geslaagd bij coach Wim

Mathijsen. 
De trainer van dames 2 wilde 44

doelpunten zien
en het doel is gehaald (49!)!* Dames 3

neemt afscheid
van onze oudste speelster&commissielid

Erna Jansen,
wie staat er op nummer 2 in de lijst*?
Trainer Henk Niessen was dit jaar de 

Btrainer van 15, 
15+ meiden.

Op zaterdagmiddag 14:30uur stonden alle
neuzen de goede richting op. 

Henk, bedankt!*
De KAMPIOENEN van de D8 wisten zowel de

trainer, coach en tegenstander van de wijs
te brengen, ga zo door.*

De buren klaagden over geluidsoverlast,
Maar de meiden van de D9 zijn

onschuldig*
Hallo papa en mama van de E7,

Uw dochter wil echt niet op jazzballet.
Over 7 jaar (= 10 paar voetbalschoenen,

incl. groeispurt) voetballen ze bij 
Dames 1!*

in een notendop

Dames I werd tweede 
in het bekertoernooi, 
Aanvoerster Irene 
Smeltink toont de 
beker

Beste VDZ-leden,

Het voetbalseizoen zit er weer op, de ballen liggen 
voorlopig achter slot en grendel, de grasmat is op
nieuw ingezaaid en een welverdiende zomervakantie 
staat voor de deur. Afgelopen jaar hebben vele van 
jullie je ingezet voor de Grote Club Actie 2010 en die 
inspanningen zijn zeker beloond! Het heeft niet al
leen VDZ iets opgeleverd, maar een aantal van jullie 
zijn zelf ook met een leuke prijs naar huis gegaan. 
Het winnende VDZ team F5 gaat op korte termijn hun 
prijs verzilveren. Zij gaan namelijk voetgolf spelen! 
Maar daarover meer in de eerste Volharder van het 
nieuwe seizoen.

Het eind van een seizoen betekent ook voorbereidin
gen voor het nieuwe seizoen. Nieuwe teams, nieuwe 
competitie en ook weer een nieuwe Grote Club Actie 
voor 2011. Voor deze komende clubactie wil ik jullie 
VDZ hart alvast een beetje opwarmen en een beroep 
doen op jullie liefde voor je club. VDZ kan namelijk 
alle steun goed gebruiken en die is hard nodig om 
ervoor te zorgen dat alle uitgaven voor de groeiende 
jeugdafdeling gerealiseerd kunnen worden.

Draag jij VDZ een warm hart toe? Doe dan straks 
mee aan de Grote Club Actie 2011 en zorg voor zo
veel mogelijk support! En wie weet maak je zelf ook 
nog kans op een leuke prijs.

Voor straks een fijne vakantie en kom weer fit terug!

Els Sanders
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jan van leur Dak/ en gevelWerken

 
 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

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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Wat als… Arjen Robben die bal in WKFinale toch langs de Spaanse keeper in de goal 
had geknald? Wat als? Daar heb je niet veel aan. Maar af en toe betrap ik mij erop dat 
ik eraan denk. Wereldkampioen! We waren wereldkampioen geweest!!! Soms, als ik 

sta te wachten op de bus, in de rij sta voor de kassa van de supermarkt of op mijn fiets naar huis. 
Dan…, ja dan… Was de wereld dan echt heel anders geweest? Waarschijnlijk niet. Het leven 
gaat gewoon door. Verzamelen om half negen op de zaterdag ochtend voor een gezamenlijk ver
trek naar Otterlo uit. Weer in het bardienst rooster kijken of je aan de beurt bent. Mailtje uit doen 
naar het hele team omdat een van jeugdspelers zijn scheenbeschermer kwijt is. En dat terwijl de 
moeders nu al jaren – sinds het tweede jaar Etjes – niet meer in de kleedkamers mogen. Waar
schijnlijk heeft het ermee te maken dat opgroeiende jongens zoveel anders zijn dan meisjes. Zij 
leven meer ”in het moment” en kunnen daardoor ook veel minder goed plannen, heb ik ergens 
gelezen. Dit stelt mij gerust, vooral op die momenten dat ik moet opdraven op een ouderavond 
om te horen hoe de schoolresultaten zijn van mijn zoon. Ik hoor het ook van andere voetbalou
ders. Gelukkig ben ik niet alleen, waar een voetbalvereniging niet goed voor is. Niet alleen op 
het voetbalveld wordt er gecoacht over “ hoe en waar je moet tackelen “ en waar en wanneer “ je 
druk moet zetten”, maar ook als dolende ouder krijg je op ongevraagde momenten feedback en 
waardevolle tips. Op een of andere manier komt het altijd goed. Dat stelt gerust.

 Zondag 29 mei stopte Tom Witjes de laatste penalty die ons eerste de finaleplaats bezorgde 
voor de promotie. Tot dan toe hadden alle spelers gescoord. Tom zat er wel elke keer heel dicht 
bij, maar het was steeds nét niet. De ballen vlogen helaas in het net. Tot op dát moment. Op een 
paar fluitende vogeltjes na kon je niks horen op het sportpark. De prijsuitreiking van het internati
onale jeugdvoetbal toernooi was al voorbij. De stem van Noud zweeg. Een paar kleine kinderen 
naast mij likten niet meer aan hun ijsje. Zelfs op het terras was het nu muisstil. Voor Tom kwam 
de hele wereld nu samen in dit moment.  Al was er een brandweerwagen met luide sirenes het 
veld opgereden, Tom had het waarschijnlijk niet gezien. Hij keek alleen naar de bal en naar de 
bewegingen van zijn opponent. Hij probeerde te voorzien in welke hoek de bal zou komen. Tom 
deed een katachtige sprong naar voren, verkleinde daarmee de hoek, bleef gelijktijdig naar de 
bal en de schutter kijken en ranselde de bal – die niet eens zo slecht geschoten was – uit de 
hoek. Beide handen in de lucht! Een luide schreeuw. Dit was zijn “Van Breukelen moment”. VDZ
spelers sprintten uit de middencirkel naar hún held én aanvoerder. De broer van Tom  Freek 
  die met een zware enkel blessure was uitgevallen, kwam hinkelend  om zijn ingezwachtelde 
enkel te ontzien – het veld in. Tom werd “gestapeld” onder zijn team
genoten. De Finale was bereikt! Na de wedstrijd werd Tom door 
menig toeschouwer hartelijk gefeliciteerd. Bij zijn verhaal over die 
fantastische save leek het net alsof ik een traantje in zijn ogen zag. 
Een traantje van ontroering in de ogen van een volwassen kerel, als 
een kind zo blij. De held van Sportpark Cranevelt, ónze held! 

Wat als…? Wat als telt niet, Tom heeft de beslissende penalty 
gehouden en wij staan in de Finale! Ik hoorde dat Tom ook leraar is 
van groep 6 op een basisschool. Als ik nog jongentjes zou hebben 
in de leeftijd van groep 6, zou ik ze gelijk bij Tom op school doen! 
Iemand die zó ín hét móment kán léven, moet ook een goede leraar 
zijn. 

Een week later, op zondag 5 juni, won het eerste van VDZ de finale tegen VVO op Presikhaaf 
met 2-1 en promoveerde naar de 3e klasse. Tom Witjes hield als aanvoerder onder grote belang-
stelling van de meegereisde VDZ-fans de beker in de lucht. (red.) 

Wat als .... ?

colum
n

Pingelaar
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Voetbal kan ook 
Kunst zijn

Voetbal kan ook 
Kunst zijn
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Voetbal kan ook Kunst zijn!
Zie deze lijdende speler van VDZ C1, Noa. Na een on-
gelukkige botsing - tijdens het internationale toernooi 
op 28 en 29 mei - stortte hij ter aarde. Even leek hij op 
het beroemde beeld van “De stervende Gallier” in het 
Capitolijns Museum te Rome uit 220 jaar voor Christus. 
Gelukkig stond onze VDZ-speler snel weer op om mee 
te doen aan het toernooi  Frank Ritmeester 

volharder-juni-2.indd   1 05-06-11   21:46
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Er is enige tijd wat radiostilte geweest rondom het 
sprankelende seizoen van onze gasten uit de E4. 
Feitelijk was dat ook absoluut noodzakelijk, omdat 

de prestaties niet altijd florisant waren. Toch zijn er tijdens 
de potjes van deze mannen meer dan talloze hoogtepun
ten te bewonderen geweest. Flagrante inmaakpartijen 
werden gestaafd door vele goals. Individuele ontwikke
lingen zijn wekelijks waar te nemen geweest, ook zonder 
kennisogen. Voor dag en dauw en in weer en wind en 
tegen wil en dank werden de groene zoden betreden 
door onze ware fanaten. En eigenlijk zijn alle wedstrijden 
ook voor alle meegereisde ouders louter hoogtepunten 
geweest. De ganse regio werd bereisd om overal een 
resultaat neer te zetten. Dat laatste lukte altoos, echter 
niet altijd in ons voordeel. Van nederlaagjes naar overwin
ningen werken lukte tenslotte heel aardig. Een solide 
plaats in de brede middenmoot was dan ook de verdiende 
beloning. Kortom, hier volgen wat details:

Het team
Coach Hans Arentsen zette een ieder telkens weer op 
zijn plek door enkel en alleen positief en coördinerend te 
coachen; subliem!

Trainer Ronald bleek breed inzetbaar, ook voor keepers, 
en betaamde zich altijd geduldig met de nodige humor.

Trainer Thijs varieerde er lustig op los op de woensdag 
en leidde ze ook meestal naar zeges tegen de E3.

Coach Peter Tempels roerde altijd zijn mondje, en mixte 
passie met inzet.

Keeper Thijmen Smal is voor den duvel niet bang en 
vreet in 1 op 1 situaties élke tegenstander op. Neem mee 
zijn positieve inbreng in de groep en zijn overzicht bij de 
uittrappen: voilá > klaargestoomd voor het grote werk!

Berend Lanke, de man op de linksback plaats, heeft een 
subliem gevoel voor opkomen langs de lijn, fysiek enorm 
gegroeid in alle duels (schavend doch fair) en ook met zijn 
rechter been scorend geweest!

Jip Brakenhoff, rechtsback van nature, snel als het 
weerlicht, klein maar dapper en bovenal de man die zó 
degelijk speelt dat het niet anders dan logisch is dat alles 
altijd lukt!

Naud van den Ham, met zijn lengte en grote passen een 
rots in den branding, solide man achterin met een onbe
twistbare drang naar de goal, gezegend met een “vet lang 
schot” en onopvallend opvallend.

Daan Wildeman, voorstopper, libero, stofzuiger, katalysa

tor. Soms wat laat wakker, maar als hij gaat lopen, vreet 
hij kilometers en ramt ballen er met knallen in. Loopt alles 
dicht en gooit alles open!

Olaf Smit, die gozert met die onnavolgbare acties! 
Deze spits scoort vanaf 40 meter met een loeiert en dus 
uiteraard altijd doelgericht. Had een prima 
2e seizoenshelft, mede door het betere 
combineren! 

Wietse Tempels, niet de snelste, maar wel 
diegene gezalfd met een fluwelen schot, 
de lepe steekpasjes en laat ook U beter 
voetballen door zijn aannames en 
overzicht!

Jasper Arentsen, de snelle goal
tjesdief, maakt het elke keepert 
altijd overal lastig door zijn 
Achterhoekse sluwheid, inzet 
en afrondend vermogen. 
Is lekker op te 
peppen en 
weet ook 
scheidsen 
te beïn
vloeden!

Kortom, hier staat reeds in 
potentie het eerste team, voor over pakweg 10 
jaar. Waarom zijn deze gasten dan niet kampi
oen geworden vraagt menigeen zich af? Ach U kent het 
zelf ook wel: slechte velden bij de tegenpartij, partijdige 
scheidsen, veel ballen op paal en lat, kloterig voetbalweer 
gemixt met ijzige koudes, 7 slopers bij de tegenstander, 
niet geslepen noppen en tenslotte het surplus aan talent 
dat niet omgezet kon worden in plausibel rendement.
Mocht een van deze gasten toevallig aankomend jaar 
bij Uw team toevallig de pannen van het dak spelen, 
toevallig de puntjes op de ie zetten én toevallig óók nog 
uw beste speler worden, weet dan dat toeval niet bestaat, 
maar dat deze gezonde basis is gelegd in de E4: seizoen 
2010  2011.
Het is goed geweest zo dit seizoen. Iedereen wordt dan 
ook van harte bedankt voor alle inzet, betrokkenheid, 
humor, autoritjes, koffierondjes, traktaties, gezelligheid, 
voetbal en VDZwarmte, saamhorigheid en kledingwas
beurten. Vooral de ouders die zó vaak present waren, alle 
trainers en coaches, maar vooral de gastenvan de E4 zelf 
die het heerlijk gedaan hebben op de grasmat!!

VDZ E4 gaf altijd alles
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VDZ C4 is de grote winnaar van het Geert Eggink 
toernooi  2011. Winnaar van de poule en ook nog eens 
winnaar van de finale…

In gele shirts met mooie rugnummers voetbalden we 
onze eerste wedstrijd tegen Union C7, die in het voor 
ons vertrouwde rood speelde.  In het begin was het 

even wennen met zoveel (bijna) ploeggenoten. Maar na 
10 minuten speelden we toch vooral de “gelen” aan. Het 
rode verzet was toen snel gebroken. Met goede “driehok
jes” en mooie voorzetten werd het snel 40. Vooral Maurits 
Buurman kreeg het op de heupen ; hij scoorde 4 keer… !!!

Een uur later gingen we de strijd aan met Renswoude C1, 
die ook al in het rood speelde. Djin was nu ook aangeslo
ten…wie had ook al weer de schuld van het verslapen….
lol. Renswoude was een veel sterkere tegenstander. 
Vooral hun rechtsbuiten was een ware plaag voor ons. 
Snel, handig en een goed schot. Met kunst en vliegwerk 
en heel goed keeperswerk van Maurits Mulder bleven we 
op de been.  En plots met een geweldig schot van de zij
kant scoorde Sander Meerman de 10 hoog in de kruising. 
Doelpunt van het jaar…en zeker van het toernooi.
Toch kwam Renswoude terug tot 11. …..Maar ze hadden 
niet gerekend op onze pingeldoos/balvirtuoos Moustafa 
die kappend en draaiend een paar spelers in de luren 
legde en pootje werd gehaakt. Penalty: werk voor Maurits 
B., prima schot onder in de hoek; dus 21.

De laatste poule wedstrijd moesten Eldenia en wij winnen 
om zeker te zijn van de finale..Het ging op en neer. We 
hadden het soms lastig met hun wel erg gevaarlijke, grote 
sterke spits. Door flink duelwerk van onze verdedigers 
Carel, Bram, Tom, Nick en Leo en mooie reddingen van 
Maurits hielden we de “0”. Koos, Jelle, Nick, Sander ble
ven zeer actief en hielden zo genoeg druk op de midden
velders van Eldenia. Ze zorgden ook voor een paar mooi 
opgezette aanvallen. We kregen daardoor zelf de meeste 
kansen, maar Maurits B. had zijn kruit helaas aardig 
verschoten. En ook onze nu zeer actieve gelegenheids
rechtsbuiten Djin kon een paar keer net niet scoren. 

En toen de finale op het hoofdveld tegen Beuningen. 
Beide teams speelden op hun tandvlees voor de winst. 
Met de beste kansen voor VDZ. Maar het bleef 00. Dus 
penalties…… Na ieder 5 penalties was het nog steeds 
gelijk. Langzamerhand waren de jongens aan de beurt 
die niet zo op het nemen van een penalty wachten.  De 

zesde speler van Beuningen schoot hard en hoog over….
op de kantine. Na 10 minuten joelen van de meer dan 
100 mensen publiek  was de wedstrijdbal van het dak 
gehaald….Zenuwen door het lijf….aanloop…..gelukkig  
schoot Leo hard genoeg en raak…De jongens rolden over 
elkaar…..en de coach sprong ook wild op en neer zei een 
toeschouwer.

Een mooi voetbal einde van een mooi seizoen.  Kracht 
van de C4 is het willen winnen en eigen zaken goed 
regelen…De trainer op woensdag liet het bijvoorbeeld 
hopeloos afweten. Niet getreurd..De jongens verzorgden 
hun eigen training met oefeningen en al. Chapeau

Het team
Op de foto  achterste rij van links naar rechts
Jelle Man: betrouwbare middenvelder met het goede 
overzicht
Carel Greuters: sterke voorstopper met goede techniek 
voor de opbouw
Maurits Mulder: prima keeper en vaak ook midmid
Maurits Buurman: scorende spits met prima techniek 
Koos Prevaes: middenvelder, kan op veel plaatsen uit de 
voeten, van linksbuiten tot keeper
Sander Meerman:
Meestal rechtsbuiten, rustig en hele mooie traptechniek
Leo Klein Teeselink:
Laatste man, snel en niet bang, met hobby duelleren
Nick vd Klok:
Middenvelder of back, handig in de kleine ruimte met oog 
voor combinaties

Onderste rij:
Moustafe Oguz: linksbuiten, zeer handige goochelaar en 
soms plots heel doelgericht
Djin Hermsen: oogt een beetje als roofdier…vanuit rus
tige blik plots een mooie actie en pass
Tom Mulder: van keeper, rechtsback tot linksbuiten. 
Prima schot, soms te bescheiden, en: (mooiste kopbal 
goal van het jaar….maar hoe deed hij dat ook alweer)
Bram Rouwenhorst: rechtsback, houdt van duidelijke 
plek.  Goed oog voor het combinaties.

Jammer dat Niels Bouwman er niet bij was; onze super 
degelijke verdediger, die bij een 50 voorsprong  toch nog 
graag in de aanval staat.

HKT

VDZ C4 ... echt winnaars
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F11 heeft een prima tweede seizoens
helft gespeeld: ze zijn tweede geworden 
in de vierde klasse 18! In elf wedstrijden 
werd acht keer gewonnen, twee keer 
verloren en eenmaal gelijkgespeeld. 
Met een monsterscore van 172 op SML 
F8 in de laatste wedstrijd werd een ver
diende tweede plaats veroverd. 

Het was mooi om te zien hoe de jon
gens, allemaal voor het eerste jaar aan 
het voetballen, na de winterstop steeds 
beter en vaker gingen samenspelen. 
Het plezier overheerste en er waren 
geen aanvarinkjes. Elke wedstrijd een 
hoge opkomst en veel betrokken ouders 
maakten de goede sfeer compleet.
We kijken terug op een mooi jaar en een 
geslaagd seizoen!

Jan Willem Dik, Herre Dijkema en 
Roland Samsen

VDZ F11 wordt tweede!!

Na de gewonnen wedstrijd tegen SML met 
medailles voor de 2e plaats. Boven vlnr: 
Pepijn, Jelle, Noah, Mika, Joppe en Gijs. Be-
neden vlnr: Luca, Cas, Vincent en Kick 

C4
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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

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 
color advertentie. De kosten zijn laag. Je 
kunt een advertentie aanleveren of er één 
door ons laten opmaken. Voor acties of 
mededelingen kan de advertentie altijd 
kostenloos worden aangepast.  En ook niet 
onbelangrijk: 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?

Hetty de Jonge-Dicker
Mozartstraat 44, 6815 CT Arnhem
Mobiel 06-22713179

OFFICE MANAGEMENT ARNHEM

www.officemanagementarnhem.nl  

Voor uw 
administratie-,
project-, en 
marketing
ondersteuning
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jouw 
reclame 
hier?

Heb u zich wel eens afgevraagd waar al die kartonnen 
verpakkingen tegenwoordig vandaan komen? Inge-
wikkelde dozen met, in plaats van piepschuim, een 
ingenieus systeem van verpakkingskarton. Maar ook 
alle kartonnen displays die je tegenwoordig overal 
ziet, in supermarkten, in winkels, in de meest mooie 
kleuren of voorzien van de prachtigste foto’s.

Ik weet het nu, die komen van Dbox, een bedrijf op 
het industrieterrein de Bakenhof waar VDZ Hogerop 
op 24 mei zijn jaarlijkse sponsoravond hield. Voor een 

goedgevulde zaal heeft directeur Michiel van der Bent 
in een kort exposé uitgelegd wat de geschiedenis is van 
zijn bedrijf en wat er allemaal wordt gemaakt. Vijftien jaar 
geleden is hij begonnen met een kartonverwerkingsbedrijf 
dat heel snel uitgroeide tot een bedrijf met allerlei facetten. 
Toen rond de jaren 2000 de crisis uitbrak is besloten weer 
terug te gaan naar de ‘core business’, het maken van 
objecten en dozen uit karton. Dat loopt inmiddels weer zo 
goed dat het bedrijf bijna continu in dubbele ploegendien
sten draait. Ook nu, tijdens de rondleiding die op de uitleg 
volgde, draaiden de machines volop en kregen we een 
kijkje in de keuken van de kartonverwerking. Enorme ma
chines draaiden reclamemateriaal voor een bier met een 
smaakje, een machine stanste volledig beprinte kartonnen 
platen en een gigantische printer was ‘toevallig’ net bezig 
met het printen van de reclameborden van Burgers’ Zoo 
die sportpark Cranevelt gaan sieren.

VDZ Hogerop sponsoravond

Burgers en Biertjes 
bij VDZ sponsor D-box

VDZ
HOgErOP

Michiel van der Bent (l), directeur van D-box bij de printer waar net een reclame-
bord voor Burgers’ Zoo uit rolt. Rechtsvoor Bas Lukkenaar, hoofd PR van Burgers  
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Tekenen van het contract, v.r.n.l. 
Alex van Hooff, Evert van Ameron-
gen en Geert van Gessel

De bierproeverij

De genodigden

Michiel is betrokken geraakt bij VDZ door zijn kinderen die 
daar voetballen. Toen bleek dat er een plan was om het 
hoofdveld van nieuwe reclameborden te voorzien was de 
link met Dbox gauw gelegd, zij hebben alle technieken 
in huis om ze te drukken. Dat bleek dus ook wel op de 
rondleiding. Na de rondleiding was er tijd voor een drankje 
en een hapje en kwam ook Alex van Hooff binnenlopen, 
hij is directeur van Burgers’ Zoo. Alex van Hooff was sa
men met Bas Lukkenaar, hoofd Communicatie en PR (en 
beter bekend als stofzuiger op het middenveld van VDZ4)  
uitgenodigd als nieuwe sponsors om eens de sfeer van 
een sponsorbijeenkomst te proeven en de commissie 
VDZ Hogerop had voorgesteld om het contract in die 
ambiance te tekenen. Verder kon VDZ Hogerop melden 
dat het aflopende contract van Willemsen Makelaars met 
weer 1 seizoen is verlengd. Met de hoofdsponsors zit het 
wel goed komend jaar!

De avond werd besloten met een biertje, zelfs meerdere 
biertjes. Nu denkt u natuurlijk dat het een drankgelag is 
geworden maar niets is minder waar. De biertjes werden 
uitgeschonken in kleine proefglaasjes door Rob Meijer. 
Dat is de brouwmeester van het Openlucht Museum die 
in een geanimeerd verhaal de geschiedenis van de brou
werij op het OLM uit de doeken deed en en passant nog 
het brouwproces op luchtige wijze doornam. De biertjes 
werden geschonken door Rinse Cuperus, eigenaar van 
slijterij Van Pernis Wijn en Bierhandel (en natuurlijk kee
perstrainer bij VDZ).

Het was een geanimeerde avond waarvoor we de organi
satoren van VDZ Hogerop hartelijk bedanken.

RB
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Mooie momenten in het voetbal moeten gekoesterd 
worden. Zeker wanneer ze niet zoveel voorkomen 
en dus zeldzaam zijn. Nu denken wij als trainers en 
leiders van VDZ F1 dat wij, van heel dichtbij, een heel 
bijzonder en mooi moment hebben mogen meema-
ken. Dat mooie en bijzondere moment heeft één héél 
seizoen geduurd.  Wanneer je een groep spelers bij el-
kaar hebt die, en gemotiveerd  en getalenteerd zijn en 
die ook nog als groep erg goed bij elkaar passen dan 
is dat voor een begeleidingsteam een groot plezier om 
met zo’n team te mogen voetballen en trainen.

Daarom mogen Djordy, Tom, Jelle, Job, Stijn, Ju
lian, Erez en Mas met trots zeggen:Wij zijn VDZ 
F1 en zijn KAMPIOEN. Deze knapen kunnen 

terug kijken op een seizoen welke geweldig is verlopen. 
Niet alleen met succes maar ook met erg goed voetbal. 
Maar het allerbelangrijkste: het plezier spatte ervan af.
Een unieke groep spelertjes die ieder in hun eigen talent 
een geweldige ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Zo hebben wij  onze eigen Stekelenburg jr. (Job) die 
op beslissende momenten ons in de wedstrijd hield door 
super reddingen. 
Stijn die op de juiste momenten de aanval onderbrak van 
de tegenstander en een geweldige voortzetting heeft met 
altijd de juiste pass.
Mas die met een enorm goed inzicht en techniek altijd op 
de juiste plaats staat om de aanval in te leiden en/of voort 
te zetten.

Jelle met zijn gouden linker been (maar net zo makkelijk 
met rechts passt), de juiste oplossing voelballend vind.
Djordy, de Wesley Sneijder van VDZ, weet altijd met zijn 
techniek en inzicht de tegenstander te verrassen. Scoort 
en bereid voor.
Erez met zijn ongelofelijke solo’s die wedstrijden beslis
sen. Haalt op fantastische wijze de achterlijn om zo een 
ander makkelijk te laten scoren.
Julian, de Julian David Villa van de lage landen, passeert 
op de rechter flank alsof ze er niet staan. Scoort en houdt 
net zo makkelijk de tegenstander van scoren af.
Tom, de betere Ronaldo, de topscorer. Scoort uit de 
meest fantastisch en onmogelijke hoeken. Gooit de wed
strijd in het slot door een extra doelpunt te maken.

Een compleet team dat er altijd 
staat, een team die vele voetbal
harten hebben gestolen (zowel 
van tegenstanders als natuurlijk 
de eigen supporters),een team 
met veel mogelijkheden, een 
team om trots op te zijn.
En ze zeggen weleens:Het is 
moeilijk om kampioen te worden 
maar het is nog veel moeilijker 
om kampioen te blijven! Deze 
knapen hebben dat gerealiseerd 
op indrukwekkende wijze.

Het begeleidingsteam: Haakon 
Kuit (L), Freddy te Veluwe (L), 

Martijn Venema (T) en René 
Petersen (T/L)

VDZ F1 kampioen !!
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Jeugdtoernooien bij 
VDZ

Jeugdtoernooien  bij VDZ

VDZ 
Arnhem

Tournament

*
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VDZ Jeugdtoernooien

Afgelopen weken vormde sportpark ’t Cranevelt het 
decor van diverse jeugdtoernooien. Inmiddels een 
mooie traditie. Op zaterdag 21 mei stond het Geert 
Egging toernooi op het programma, een toernooi 
voor de lagere B-, C- en D-jeugd. Zo’n 36 elftallen 
uit Arnhem en wijde omstreken streden om de prij-
zen. Bij de B-jeugd won vv Renswoude B1 de finale. 
Zij namen de strafschoppen iets beter dan onze VDZ 
B2 dat verdienstelijk tweede werd. Bij de C-jeugd 
werd onze VDZ C4 kampioen en bij de D-jeugd 2 
kampioenen uit twee poules: ESA D9 en VDZ D4. 
Mede geholpen door het schitterende weer en de 
gemoedelijke sfeer kan teruggekeken worden op een 
geslaagd toernooi.

In het weekend van 28 en 29 mei werd voor vierde 
keer in successie het VDZ Arnhem Tournament 
georganiseerd. Aan dit internationaal toernooi de-
den zo’n 15 buitenlandse, hoofdzakelijk Engelse, 
teams mee met illustere namen als “Warsash 

Wasp” en “Only Tow Colts”. Noud Hooyman heeft 
een week lang geoefend om tijdens het omroepen 
niet te struikelen over de clubnamen. VDZ was ver-
tegenwoordigd met de C-, D- en E-selecties. 
Voor de deelnemende teams en toeschouwers was 
het genieten geblazen met mooie en spannende 
wedstrijden tussen gelijkwaardige tegenstanders. 
Op zondagmiddag werden de kruisfinales en fina-
les gespeeld met als winnaars in de C-poule Cul-
teral FC, een Engels team uit Londen bestaande uit 
louter spelers met een Portugese achtergrond. Bij 
de D-jeugd werd vv Renswoude kampioen en bij de 
E-jeugd onze eigen VDZ E1.
Net als twee jaar geleden was op zondagmiddag 
het hoofdveld het decor voor twee belangrijke wed-
strijden. Om 12.00 uur speelde de damesselectie 
van VDZ de bekerfinale en om 15.30 uur speelde 
de herenselectie de returnwedstijd voor een fina-
leplaats in de nacompetitie voor promotie. De hon-
derden enthousiaste spelers, coaches, supporters 
zorgde samen met de reguliere toeschouwers voor 

VDZ 
Arnhem

Tournament

Jeugdtoernooien  bij VDZ
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waar spektakel. Een entourage waar menig ama-
teurvereniging jaloers op zou zijn. De VDZ-dames, 
een paar weken eerder al gepromoveerd naar de 
eerste klasse, verloren de bekerfinale. De VDZ-
heren deden het iets beter, althans qua uitslag. Zij 
wonnen na strafschoppen. Tom Witjes stopte de 
laatste penalty.
De weergoden waren ook dit weekend gunstig ge-
zind. De toernooicommissie kijkt met tevredenheid 
terug op een geslaagd weekend, met dank aan de 
vele vrijwilligers, achter de bar, in het clubhuis en 
op de velden. Een citaat uit een email van een En-
gelse vader die de toernooicommissie ontving een 
dag na afloop: ´Best tournament our son has been 
involved with, friendly people and well organised´. 
Mooi compliment toch?

Op donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, stond al 
weer voor de 19e keer het Henk Evers Toernooi 
op het programma. Aan dit toernooi deden zo’n 
zestig E- en F-teams mee uit Arnhem en omge-
ving. VDZ was in totaal met 20 teams ruim ver-
tegenwoordigd. ’s Ochtends speelden de F-jes en 
’s middags de E teams. Er waren meerdere pou-
les met meerdere kampioenen. Ook dit was een 
prachtige dag met erg mooi weer. Alle deelnemen-
de teams waren op tijd present en er is sportief 
gevoetbald en gecoacht. De succesfactoren voor 
een geslaagd toernooi. Iedereen ging met een me-
daille naar huis.

Bedankt aan alle vrijwilligers die deze dagen deze 
toernooi reeks tot een succes hebben gemaakt. 

Henk
Evers

Toernooi
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VDZ Jeugdtoernooien

Afgelopen weken vormde sportpark ’t Cranevelt het 
decor van diverse jeugdtoernooien. Inmiddels een 
mooie traditie. Op zaterdag 21 mei stond het Geert 
Egging toernooi op het programma, een toernooi 
voor de lagere B-, C- en D-jeugd. Zo’n 36 elftallen 
uit Arnhem en wijde omstreken streden om de prij-
zen. Bij de B-jeugd won vv Renswoude B1 de finale. 
Zij namen de strafschoppen iets beter dan onze VDZ 
B2 dat verdienstelijk tweede werd. Bij de C-jeugd 
werd onze VDZ C4 kampioen en bij de D-jeugd 2 
kampioenen uit twee poules: ESA D9 en VDZ D4. 
Mede geholpen door het schitterende weer en de 
gemoedelijke sfeer kan teruggekeken worden op een 
geslaagd toernooi.

In het weekend van 28 en 29 mei werd voor vierde 
keer in successie het VDZ Arnhem Tournament 
georganiseerd. Aan dit internationaal toernooi de-
den zo’n 15 buitenlandse, hoofdzakelijk Engelse, 
teams mee met illustere namen als “Warsash 

Wasp” en “Only Tow Colts”. Noud Hooyman heeft 
een week lang geoefend om tijdens het omroepen 
niet te struikelen over de clubnamen. VDZ was ver-
tegenwoordigd met de C-, D- en E-selecties. 
Voor de deelnemende teams en toeschouwers was 
het genieten geblazen met mooie en spannende 
wedstrijden tussen gelijkwaardige tegenstanders. 
Op zondagmiddag werden de kruisfinales en fina-
les gespeeld met als winnaars in de C-poule Cul-
teral FC, een Engels team uit Londen bestaande uit 
louter spelers met een Portugese achtergrond. Bij 
de D-jeugd werd vv Renswoude kampioen en bij de 
E-jeugd onze eigen VDZ E1.
Net als twee jaar geleden was op zondagmiddag 
het hoofdveld het decor voor twee belangrijke wed-
strijden. Om 12.00 uur speelde de damesselectie 
van VDZ de bekerfinale en om 15.30 uur speelde 
de herenselectie de returnwedstijd voor een fina-
leplaats in de nacompetitie voor promotie. De hon-
derden enthousiaste spelers, coaches, supporters 
zorgde samen met de reguliere toeschouwers voor 

VDZ 
Arnhem

Tournament

Jeugdtoernooien  bij VDZ
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waar spektakel. Een entourage waar menig ama-
teurvereniging jaloers op zou zijn. De VDZ-dames, 
een paar weken eerder al gepromoveerd naar de 
eerste klasse, verloren de bekerfinale. De VDZ-
heren deden het iets beter, althans qua uitslag. Zij 
wonnen na strafschoppen. Tom Witjes stopte de 
laatste penalty.
De weergoden waren ook dit weekend gunstig ge-
zind. De toernooicommissie kijkt met tevredenheid 
terug op een geslaagd weekend, met dank aan de 
vele vrijwilligers, achter de bar, in het clubhuis en 
op de velden. Een citaat uit een email van een En-
gelse vader die de toernooicommissie ontving een 
dag na afloop: ´Best tournament our son has been 
involved with, friendly people and well organised´. 
Mooi compliment toch?

Op donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, stond al 
weer voor de 19e keer het Henk Evers Toernooi 
op het programma. Aan dit toernooi deden zo’n 
zestig E- en F-teams mee uit Arnhem en omge-
ving. VDZ was in totaal met 20 teams ruim ver-
tegenwoordigd. ’s Ochtends speelden de F-jes en 
’s middags de E teams. Er waren meerdere pou-
les met meerdere kampioenen. Ook dit was een 
prachtige dag met erg mooi weer. Alle deelnemen-
de teams waren op tijd present en er is sportief 
gevoetbald en gecoacht. De succesfactoren voor 
een geslaagd toernooi. Iedereen ging met een me-
daille naar huis.

Bedankt aan alle vrijwilligers die deze dagen deze 
toernooi reeks tot een succes hebben gemaakt. 

Henk
Evers

Toernooi
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Vader en zoon, Robert en Coen van Eden

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. 
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Beeld van een inter-

view met een geboren 

penalty-killer

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
!

6 | Clubblad de Volharder

... keeper én aanvoerder van het eerste elftal van 
VDZ, geeft na de gewonnen penalty-serie tegen 
Blauw Wit - waardoor VDZ de Finale haalde voor 
de promotie wedstrijd tegen VVO -  hét interview 
aan de pers. De volgende dag zullen zijn woorden 
in De Gelderlander verschijnen. Voor iedereen die 

Beeld van een 
interview met een 
geboren penalty-killer. 
29-05-2011

erbij was, soms schieten woorden tekort… Een 
penalty houden op kunstgras is voor een keeper 
extra moeilijk, omdat de schutter op kunstgras de 
ballen, volgens Tom Witjes, nog hárder en zuiver-
der kan inschieten dan op gewoon gras. Dit maakt 
de prestatie van Tom nog uitzonderlijker!

Tom Witjes
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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

...

Op het bomvolle en sfeervolle sportpark FC Presik-
haaf begon zondag 5 mei om 15.00 uur de aftrap 
voor de fi nale van de nacompetitie tegen VVO. Na 
alle fi kse regenbuien die ochtend begon eindelijk de 
zon te schijnen. Ook onze heren straalden en de vele 
VDZ supporters werden getrakteerd met goed voet-
bal, waarbij VDZ heer en meester was. 

VDZ was beter en dreigender gedurende de hele 
wedstrijd. VVO leunde op de verdediging en loerde 
op counters. Eén van die counters in de eerste helft 
werd benut. In de 10e minuut scoorde VVO na een 
afgeslagen hoekschop met een volley vol de 0-1 
binnen. Na het tegendoelpunt bleef VDZ zijn eigen 
spel weer spelen. Dat resulteerde in diverse kansen.
Vlak voor rust kopte Sander van de Drift raak vanuit 
de corner, 1-1.

De sfeer bij de supporters was optimaal en de span-
ning liep hoog op. In 54e minuut viel de bevrijdende 
2-1. Na een goede actie van Frank Westen lepelde 
Kars Deutekom de bal achter de VVO keeper. VVO 
ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en de 
VDZ supporters werden steeds stiller. Het duel werd 
rommelig, maar bleef superspannend. VVO ontke-
tende een slotoffensief. Voor VDZ was het pompen 
of verzuipen, maar diep in de blessuretijd was het 
verlossende eindsignaal te horen. De VDZ suppor-
ters renden het veld op en omhelsden hun kampioe-
nen, die de grote beker, bossen bloemen en cham-
pagne in ontvangst namen. De ploeg van de trotse 
trainer Willy Melchers promoveert verdient naar de 
derde klasse!

VDZ 
naar 
derde 
klasse

VDZVDZ
naar 
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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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In de winterstop heeft John Suppers bekend gemaakt 
dat hij met onmiddellijke ingang ging stoppen als 
trainer. Ja, en waar vind je weer gauw een nieuwe 

trainer midden in het seizoen. Soms kom je door toeval 
en connecties tot elkaar. Ook deze keer dus en doordat ik 
vervroegd met pensioen ben gegaan was ik beschikbaar 
ondanks dat ik al trainer ben bij Klarenbeek.
Op 2 februari ben ik ’s avonds gebeld door Irene Smeltink 
of ik op vrijdagavond 4 februari de training wilde doen en 
daarna een gesprek met de meiden wilde hebben. Het 
overviel me wel op dat moment maar ik heb een te groot 
“voetbalhart” om een groep in de kou te laten staan.
Van het één komt vaak het ander en we hebben de 
afspraak op deze avond gemaakt dat ik als interim trainer 
verder zou gaan gedurende het lopende seizoen. Inmid
dels heb ik ook een akkoord bereikt voor het nieuwe 
seizoen 20112012.

Op 6 februari is de competitie weer hervat. Ondanks de 
goede klassering die was behaald vóór de winterstop 
werd het daarna een moeilijke periode voor de meiden 
van VDZ. Gelukkig waren de laatste 6 wedstrijden beslis
send. De 1e daarvan was uit tegen Blauw Wit die in deze 
wedstrijd kampioen werd door VDZ met 10 te verslaan. 
De meiden van VDZ waren in deze wedstrijd de boven
liggende partij maar enig geluk ontbrak. Het gaf wel de 
bekende “drive” mee voor de laatste wedstrijden. Met 
passie en beleving werden deze wedstrijden gespeeld 

maar scoren is bij DA1 een groot struikelblok geworden 
waardoor het allemaal op de laatste dag aankwam. Op 
8 mei j.l. streden 3 ploegen nog om 2 promotieplaatsen 
voor naar de 1e klasse landelijk. DA1 had op deze dag 
nog één punt voorsprong op de concurrenten VIOS en 
Glanerbrug.
Om zeker te zijn moest er dus gewonnen worden en 
dat werd ook gedaan in een echte “triller” wedstrijd door 
verdiend met 23 te winnen van Rood Zwart uit Delden. 
Als er op deze dag een betere arbitrage was geweest dan 
zou het minder spannend zijn geworden voor de dames 
van VDZ. Op deze belangrijke dag stond het team er als 
een huis en werd en met passie en beleving gestreden 
en gevoetbald zoals dat hoort in een alles beslissende 
wedstrijd. 

Als “toetje” werd zondag 29 mei ook de districtsfinale Oost 
van de 2e klassen gespeeld tussen VDZ en Glanerbrug. 
Helaas werd ook de 3e bekerfinale op rij verloren met 01. 
Ondanks het verlies kan DA1 terugkijken op een seizoen 
dat zich kenmerkte met vele “ups en downs” mede door 
het wegvallen van speelsters na de winterstop, het weg
vallen van de trainer(s), onnodige wedstrijden die verlo
ren gingen maar door een goede eindsprint op het laatst 
werd alles goed gemaakt. De komst van een aantal goede 
speelsters geeft het vertrouwen dat DA1 volgend seizoen 
een stabiele 1e klasse team kan gaan worden. 

Han Toussaint
Trainer DA1 VDZ

VDZ dames 1 naar 1e klasse

Dames 1 op de 
groepsfoto na de 
verloren bekerfinale. 
Het was een mooi 
seizoen. Tweede in 
het bekertoernooi 
en promiotie naar de 
1e klasse. Chapeau!
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Vol goede hoop gingen wij, een groot deel van de spe-
lers en ouders/begeleiders van VDZ F8, op weg naar 
Sportpark Presikhaaf. We hadden vanmorgen immers 
gewonnen van ESA F10 in een spannend duel met 
6-5. En ineens beseften we het: we kunnen kampioen 
worden!. Op sportpark Presikhaaf moest de RKHVV 
F6 dan wel punten laten liggen bij Eendracht. 

We hebben ons niet van de wijs laten brengen 
door de champagne, bloemen en spandoeken 
die uit 

Huissen waren meegenomen (ze hadden er blijkbaar 
vertrouwen in) en begonnen hartstochtelijk de boys van 
Eendracht aan te moedigen. Het was twee weken geleden 
de Arnhemse Boys F4 al overkomen: alles voorbereid; 
bloemen, kampioenfoto’s en dan de wedstrijd verliezen en 
uitgeschakeld zijn voor het kampioenschap. 
Onze F8 zong ze fanatiek ‘hup eendracht hup’ toe vanaf 
de kantlijn. Tja, die kantlijn; een machteloze positie; wij 
hadden dan wel vanmorgen onze plicht gedaan, zoals 
dat zo mooi heet, maar nu was het lijdzaam toekijken en 
hopen. 
Al snel kwam RKHVV voor met 01 maar (door onze aan
moedigingen?) was het even later 11. Het geloof in een 
goede afloop nam toe. Zo zeer zelfs dat we hebben staan 
dansen en juichen bij de gelijkmaker, wat ons enkele gla
zige blikken opleverde van het overige publiek. Wie waren 
die lui in het rood?

Afijn...helaas keerde het tij in de 2e helft. RKHVV liep 
uit naar een 27 winst. Na eerst even de teleurstelling te 
hebben weggeslikt hebben we onze helden gefeliciteerd 
met de fantastische prestatie. Toch erg knap om als enige 
nietselectieteam van de VDZ Fjeugd in de 3e klasse 2e 
te worden.  En uiteraard hebben we RKHVV F6 gefelici
teerd met hun kampioenschap. 

We kijken terug op een geweldig seizoen. Na een valse 
start werden in 9 wedstrijden op rij maar 2 punten verlo
ren. Per week stegen we een plekje, om vervolgens mee 
te doen om de titel. We hebben genoten van een team dat 
steeds beter werd, elkaar uitstekend begon te vinden op 
het veld en voor elkaar werkte. We werden tijdens koude 
wedstrijden warm van de combinaties die ze op het gras 
legden en de mooie doelpunten die werden gemaakt. Ver
geleken met de eerste wedstrijd van het seizoen hebben 
de spelers een enorme (echt een enorme) ontwikkeling 
doorgemaakt..
Bovenal was het geweldig om te zien hoeveel plezier er 
werd beleefd aan het voetballen, zowel door de spelers 
als de trouwe schare ouders die er in weer en wind steeds 
weer stonden. 
Ibo, Merel, Pelle, Floris, Jip, Jacco, Siep, Damian, Joshua 
en David; bedankt voor een geweldig voetbaljaar. Enne..
waren we toch mooi op 14 mei 2011 van 9.15 uur tot 
12.05 uur virtueel kampioen!  

De leiders van F8

Een 2e plaats is ook mooi!

F8
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Na maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover. Op 4 juni vierde de VDZ zaterdagafdeling zijn 25 
jarig jubileum. Met een programma voor jong en oud stond de dag volledig in het teken van feestvieren. De zon 
stond hoog aan de hemel en de temperatuur steeg tot tropische waarden. Ja, ook “het weer” had er zin in!

Na de ontvangst startten de eerste activiteiten om 14.00 uur. Sommige oudgedienden kwamen voor het eerst 
sinds jaren weer bij VDZ. Speciaal voor de kinderen was een voetbal clinic georganiseerd. Onder leiding van 
Carlo van Balcontrole lieten de zonen en dochters van de huidige VDZ zaterdag spelers zien dat ze over veel 

talent beschikken. Met éénopéénduelletjes werd de trukendoos volledig opengetrokken en waren de panna’s en sleep
bewegingen niet meer van de lucht. 

4 juni 2011 - 25 jaar VDZ zaterdagafdeling

Een dag waarbij iedereen lacht
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Agenda
29 september 2011
20 of 27 oktober 2011
24 november 2011
26 januari 2012
23 februari 2012
22 maart 2012
26 april 2012
24 mei 2012

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

 Kaartavonden 2011/2012 Algemeen

27/28 aug. Reüniefeest  in het kader van VDZ 85  jaar
28 aug.   Commandeur Toernooi

De nieuwe activiteitenkalender voor volgend seizoen staat binnekort op de site. 

www.vdz-arnhem.nl

Voor de grote kerels was het minivoetbal toernooi van 
start gegaan. Met 3 teams van VDZ6, 2 veteranenteams 
en VDZ7 werd gestreden om de eeuwige roem. Grote 
sterren van weleer zoals Wolter ten Veen, Arthur Leen
ders, Bart van der Leij en Frank Abbenhuis hadden de 
kicks weer van zolder gehaald. Nog net niet wit beschim
meld, hoewel je tegenwoordig met witte schoenen heel 
“hip” bent. En hoe kan het ook anders, Hemmie Joosten 
verzorgde de coaching van “zijn mannen” en hij deed dat 
alsof hij nooit was weggeweest. Geweldig om te zien!

Tijdens de noodzakelijke rustmomenten was er tijd voor 
een drankje en een goed gesprek. De kinderen zochten 
zelf een plekje om verder te gaan met voetballen of speel
den op de grote luchtkussens. De allerkleinsten zaten met 
de voetjes in de aanwezige zwembadjes. Heerlijk die ver
koeling! Naar verluidt hebben ook de moeders (en som
mige vaders) even genoten van dit verfrissende water.

Om 17.00 stond de wedstrijd tussen VDZ 6 (selectie 
20102011) en OudVitesse 1 op het programma. Grote 
namen als Theo Bos, Roberto Straal en Ricardo Gil 
Muinos betraden het hoofdveld en lieten zien dat ze het 
voetballen nog niet verleerd waren. Met heus “tikketak” 
voetbal en sterk positiespel had VDZ het heel moeilijk. De 
eretreffer van VDZ 6 werd als een overwinning gevierd en 
dat Vitesse zelf 7 keer scoorde was alleen belangrijk voor 
de statistieken. Daarna startte de BBQ waarbij Nico Valen, 
Jan Peters en Bert van Daalen het vlees klaar stoomden 
voor consumptie. Mental Theo (Tenback) zorgde voor de 
opzwepende muziek en maakte het feest compleet.

Deze mooie dag stond ook in het teken van het goede 
doel. De jubileumcommissie heeft hierbij gekozen voor 2 
doelen. Jeugd Sport Fonds (alle kinderen moeten kun
nen sporten) en KWF Kankerbestrijding. Dit laatste doel 
wordt gesteund via VDZ jeugdleden Marius en Pablo die 
in het najaar hiervoor met de fiets de Mont Ventoux gaan 
beklimmen. Via een loterij werd veel geld ingezameld en 
ook een deel van het sponsorgeld wordt hieraan besteed. 
Hans Egging ging er vandoor met de reischeque van 
Apollo at Home en die kan dus voorlopig niet meer fluiten 
voor VDZ. Verder wonnen bijvoorbeeld Ronald en Natasja 
de Jonge een COOP overlevingspakket. Tja, zij hadden 
ook de langste reis gemaakt vanuit Wapserveen.

Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de vele 
sponsoren en vrijwilligers. De (gelegenheid)sponsoren 
hebben geld of prijzen gegeven. Zij staan vermeld in de 
jubileum Volharder die speciaal voor deze feestdag is ge
drukt. Daarin ook verhalen uit de “oude doos”. Daarnaast 
zaten er vrijwilligers bij de muntverkoop, het snoep, in de 
keuken en achter de bar. Namen noemen is te riskant 
want dan vergeten we er ongetwijfeld weer een paar. 
Irene Gudden heeft de dag op de digitale plaat vastgelegd 
en deze kunt u straks bekijken via de jubileumwebsite 
www.vdz-arnhem.nl/reuniezaterdagteams.

Het was een geweldige dag waarbij iedereen rond liep 
met een brede glimlach. Het was een dag om nooit te 
vergeten. Bedankt allemaal!

De jubileum commissie



42 | Clubblad de Volharder

alberS reClame Wageningen
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Sponsorlijst

Boerhof Accountants
Arnhem 0263683140

Erik van den Hof Reclame
Wageningen 0318432359 

Alexander van den Hoven Juwelen
Arnhem 0264434086

Apotheek Biermasz
Arnhem 0264423618

Arentsen Velp B.V Installatietechniek
Velp 0263640042

Assen Assurantiën
Arnhem 0263613012

Automobielbedrijf Van den Brink
Arnhem 0264424866

Bennis Arnhem bv
Arnhem 0263510703

Berkhout & van Rijn Accountants & 
belastingadvies
Duiven 0263121578

Betonwerken Dordrecht
Dordrecht 0786317422

Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers
Arnhem 0263705877

BSW Adviesgroep 
Arnhem 0263622333

COOP Manders
Arnhem 0264426720

De Smidse
Arnhem 0264426739

De Wereld Modeschoenen
Oosterbeek 0263341661

Drost en zonen bv
Arnhem 0263513675

Gebr. Henken Veenendaal BV
Veenendaal 0318512176

GGz Praktijk
Arnhem 0263709822

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

Irene Gudden Fotografie
Arnhem 0613656318

JEHAGO Meubel en interieurbouw
Arnhem 0263641513

Jelsma Autobedrijf
Rozendaal 0263629332

KleinTuente Installatietechniek
Velp 0263635673

Kunstgalerij Albricht
Oosterbeek 0263611876

Meijer Interim & Advies
Arnhem 0264422618

Nic Nijenhuis Enschede  

Navigus
Arnhem 0264422866

OLB Voetbalcenter
Arnhem 0264423321

Paul van Zeeland Juweliers
Velp 0263613668

Praktijk voor Parodontologie en 
Implantologie Arnhem
Arnhem 0263510511

Primera Presikhaaf
Arnhem 0263613264

Restaurant Falstaff
Arnhem 0264429020

Restaurant Goed.Proeven
Arnhem 0263212121

Roel Willemsen Garantiemakelaars
Arnhem 0263274455

Sam*dexy
Arnhem 0263637217

Sport Gifts
Arnhem 0263892248

Sportcentrum Indoor Action
Arnhem 0264461186

STEP Arnhem
Arnhem 0264435831

Struyk Verwo-Infra
Westervoort 0263118288

Van Verseveld Infra
Elst (U) 0318505665

VakantieXperts Arnhem
Arnhem 0264421222

Veldman Sport
Velp 0263619010

Verag BV
Arnhem 0264420770

VDZ
HOgErOP
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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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 VDZ Reünie 85
jaar27 augustus 2011

Schrijf het alvast in je agenda!

VDZ viert dit jaar haar 85e verjaardag en dat wordt 
gevierd op zaterdag 27 augustus a.s. Het belooft 
ook dit jaar weer een gezellige dag te worden met 

een aantrekkelijk programma en hopelijk mooi weer. Maar 
het belangrijkste is natuurlijk dat er volop gelegenheid 
is om oude herinneringen op te halen met je voormalige 
sportvrienden en om de fotopresentatie van de “oude 
glorie” te bekijken. De inwendige mens wordt uiteraard 
niet vergeten. Het traditionele buffet wordt muzikaal omlijst 
door toepasselijke muziek.

Alle leden en oudleden die bij ons bekend zijn als reünist 
worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd en krijgen de 
gelegenheid om zichzelf en zijn/haar partner op te geven.
Deelname is voor Leden van de Club van 100 en voor de 
Vrienden van VDZ gratis. Alle overige deelnemers betalen 
een kleine bijdrage.

Ben je nog geen reünist en voldoe je aan de voorwaarden 
– tenminste 30 jaar en ongeveer 10 jaar lid (geweest)  
dan is het nog mogelijk je in te schrijven op de reünisten
lijst. Stuur een berichtje aan de secretaris van de reünie 
commissie en je hoort erbij!  We zien jullie graag op 27 
augustus…… wij zijn er klaar voor; jullie ook ?

De reünie commissie: 
Pim Blok, Louis Burgers, Henk Matser, Peter Verhoeff
Correspondentie adres:
Henk Matser, Cattepoelseweg 321, 6815 CG Arnhem
Email: hjcm.matser@gmail.com, tel : 06.54933511

PS.  Helaas is Louis Burgers tijdelijk uitgeschakeld in ver-
band met een hersenbloeding. Wij wensen hem namens 
heel VDZ beterschap en hopen Louis weer snel terug te 
zien bij zijn club en in onze commissie.

1926 - 2011

VDZ 1 seizoen 1988/1989

V.l.n.r. staand: Jan Schmitz (trainer), 
Marcel Tombokan (stagiaire), John Heil, 
Sjors van Leeuwen, Thijs Koevoet, 
Berry Grotenbreg, Marco Zwartkruis, 
Ruben Verweij, Mark de Lange, Albert 
van Daalen, René Gudden, Dirk Odolphy 
(verzorger) en Melchior van Betuw 
(grensrechter)

Gehurkt: Erik Michels, André Wevers, 
Roland Baauw, Rob van Rooijen, Rob 
van Seggelen, Stef Muller, Raoul Godijn, 
Henk del Grosso, Frank Oostrik en 
Marcel Broecks (leider)
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vakanTiexperTS

Adverteerders in de Volharder
Diabolo Total ICT Solutions 2
Apollo at home, reisadvies 4
Berkhout & van Rijn Accountants en belastingadviseurs 4
BSW Adviesgroep 8
Irene Gudden Fotografie 10
Rubens Wonen 10
OLB Voetbalcenter 10
De Smidse metaal 12
Paul van Zeeland juwelier 12
Kleintuente Installatietechniek 14
Versteegh Dancemasters 14
Foto Cranevelt 14
Rijschool René Beumer 16
Sam*dexy 16
Meubelstoffeerderij Géro 18
COOP Manders 18
Sport Gifts 18
Dolf en Rudolf Pruijn Schilderwerken 20
Jan van Leur Dak/ en Gevelwerken 20
Garage Kornman 20
Office Management Arnhem 26
Travel Clinic Oost 26
JP Offset 28
Albers Reclame Wageningen 42

Bos Interieur 44
Café De Schoof 44
Van Gorkum Slot en sleutelspecialist 44
VakantieXperts 46
Primera 48
Meijerinterim.nl 50
Cafetaria Bar ´t Hoekje 50
Praktijk fysiotherapie ´t Altevelt 52
Veldman Sport 52
Automobielbedrijf van den Brink 56
Rob Egging muzikale omlijstingen 58
Rung Thais Restaurant 58
Hegeman Skoda 60
Willemsen Makelaars 64

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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De wissel, teamsport 

in beeld

5 | Clubblad de Volharder

De wissel, 
teamsport  in beeld.
De trainer geeft aanwijzingen.
Hij heeft iets gezien wat de fans niet zagen.
Geeft aanwijzingen die wij niet kunnen horen. 
De speler luistert met aandacht.
Dit is zijn moment.
De tegenstander is moe gespeeld 
zijn taak is volbracht. 
De basisspeler gaat eruit, 
de wissel erin.
Hij maakt het af.
Teamsport in beeld gebracht.  

volharder-juni-2.indd   5 05-06-11   20:42
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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 1-6-2010)
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,  
verenigingsstatuten, huishoudelijk reglement, gedrag
scode 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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Start competitie op 3/4 
september en daarna op 10/11 september
De competitie veldvoetbal voor categorie A teams start 
in het weekend van 3/4 september 2011. De competitie 
voor categorie B start een week later. Nadere details 
staan vermeld op de concept speeldagenkalender seizoen 
2011/2012 van de KNVB. Deze speeldagenkalender kan 
opgevraagd worden bij de coördinator of via de KNVB
website.

Regels voor gebruik kleedkamers aangescherpt
De regels voor het gebruik van kleedkamers bij trainingen 
en wedstrijden zijn zoals bekend al vorig jaar aange
scherpt. Deze regels worden met ingang van het nieuwe 
seizoen nog strenger uitgevoerd en bewaakt. Ieder team 
krijgt bij trainingen en wedstrijden een (vaste) kleedka
mer toegewezen en is verantwoordelijk voor het heel en 
schoon achterlaten daarvan. Deze regels gelden voor alle 
teams van VDZ 1 t/m kleinste pupillen. Van de kleedka
merindeling kan niet op eigen initiatief afgeweken worden. 
Verzoeken om een andere kleedkamer kunnen alleen 
ingediend worden bij de wedstrijdsecretaris.   

Nieuwe activiteitenkalender op VDZ website
De belangrijkste activiteiten zijn voor komend seizoen al 
ingepland. Kijk op de VDZ website bij Activiteitenkalender 
voor een overzicht van alle activiteiten, feestdagen en 
schoolvakanties. De datums van enkele activiteiten en 
toernooien moeten nog ingevuld worden of kunnen nog 
wijzigen.

Goedkeuring begroting en contributieaanpas-
sing seizoen 2011-2012
De Algemene ledenvergadering (ALV) heeft op 14 april 
jl. de begroting voor het nieuwe seizoen 20112012 
goedgekeurd. Daarin wordt met ingang van het nieuwe 
seizoen ook de contributie voor alle leden aanpast met het 
jaarlijkse prijsindexcijfer en een extra contributieverhoging 
om alle extra kosten en investeringen te kunnen betalen. 
Op de Algemene ledenvergadering waren helaas maar 
zeer weinig leden en kaderleden aanwezig.   

Gebruik kunstgrasveld tijdens de zomermaan-
den: alleen kunstgrasveld 10! 
In de zomermaanden mag er alleen gevoetbald worden 
op kunstgras 10 (dus niet op het hoofdveld!). Eigenaar 
Gemeente Arnhem heeft in overleg met de politie en de 
buurt besloten dat kunstgrasveld 8 (hoofdveld) tijdens de 
zomermaanden NIET gebruikt mag worden om de over
last voor de buurt tot het minimum te beperken. Personen 
die tijdens de zomermaanden willen sporten mogen van 
de Gemeente Arnhem alleen gebruik maken van het 
(trainings)kunstgrasveld 10. Tijdens de zomermaanden is 
VDZ gesloten, dus het gebruik maken van het sportpark 
en kunstgrasveld is voor eigen verantwoordelijkheid, 
rekening en risico.   

Start training vanaf maandag 15 augustus 2011 
voor alle teams
Voor alle teams van Jeugd, Dames en Lagere elftallen 
start vanaf maandag 15 augustus 2011 de voorbereiding. 
Alle trainingstijden van alle jeugd en seniorenteams en 
de teamindelingen van de jeugd staan vanaf 1 juli op 
de VDZ website (of eerder zover dat mogelijk is). Alleen 
enkele selectieteams zullen iets eerder met hun trainingen 
starten. Clubhuis en kantine zijn vanaf 15 augustus ge
opend. Vanaf 15 augustus worden ook de barvrijwilligers 
weer ingepland.

Nieuw trainingsschema in de maak  
Het nieuwe trainingsschema wordt komende weken door 
Jan Schmitz (jeugd) en Sjors van Leeuwen (senioren) 
gemaakt. In het nieuwe seizoen kunnen alleen nog de 
2 kunstgrasvelden gebruikt worden voor trainingen. Dat 
betekent op sommige dagen dat wij qua teams moeten 
“indikken” op de 2 kunstgrasvelden en zorgen voor een 
betere spreiding over de week. Wij zullen daarom zeker 
niet aan alle wensen kunnen voldoen. Het nieuwe trai
ningsschema staat vanaf 1 juli op de VDZwebsite.

Van de bestuurstafel
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VDZ zoekt dringend een nieuwe Voorzitter én 
Secretaris
In verband met zijn nieuwe KNVBfunctie stopt Geert van 
Gessel per 1 juli met zijn bestuurstaken en interimvoorzit
terschap. VDZ is op het moment van schrijven nog steeds 
dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daar
naast zoekt VDZ ook een nieuwe secretaris omdat huidig 
secretaris Sjors van Leeuwen in November 2011 na zes 
jaar stopt als bestuurslid. Geïnteresseerden en mogelijke 
kandidaten kunnen zich melden bij penningmeester Bert 
Kok (0264455811) of via bestuur@vdzarnhem.nl.

Bekendmaking Vrijwilliger van het Jaar en 
Beste Seniorenteam in September
De bekendmaking van de Vrijwilliger van het Jaar 
2010/2011 en Beste Seniorenteam 2010/2011 vinden in 
September plaats direct na de eerste thuiswedstrijd van 
VDZ 1. Dit in verband met het samenvallen van de beslis
singswedstrijd van VDZ 1 en het familie/minitoernooi op 
5 juni.  

Sjors van Leeuwen
Bestuur VDZ

De vrijwilligersregeling is het afgelopen jaar redelijk goed 
verlopen. Er zijn wel wat kleine probleempjes geweest, 
maar in het algemeen is er door alle betrokkenen een 
prestatie van formaat geleverd. Mede dankzij de enthou
siaste medewerking van de meeste leden, ouders en de 
commissies voor bardiensten, activiteiten en onderhoud 
en schoonmaak. 

Een verbeterpunt is het zelf regelen van vervanging als 
men onverhoopt toch verhinderd is. Vaak weet men niet 
wie men moet bellen. Aan alle leiders dan ook het drin
gende verzoek om aan het begin van het seizoen aan alle 
teamleden en ouders een lijst met alle namen en telefoon
nummers van alle elftalspelers uit te reiken!

Verder kregen we soms te horen dat het rustig was bij de 
bardiensten. Dat is helaas niet altijd te voorspellen en te 
sturen. Dat hangt sterk af van het trainingsprogramma 
en competitieprogramma en dat laatste wordt door de 
KNVB vastgesteld. Belangrijke functie van bardiensten is 
naast de verkoop van drank en etenswaren, vooral ook 
het openhouden en bezetten (toezicht houden) van het 
clubhuis. Verder is het een bewuste keuze om mensen 
in koppels van twee in te plannen, omdat er anders bij 
plotselinge verhindering of ziekte direct problemen zijn. 

Vooral de barcommissie heeft bergen werk verzet. Meer 
dan 1350 bardiensten zijn er het afgelopen seizoen door 
zo’n 430 vrijwilligers uitgevoerd. Allemaal ingepland en 
gecoördineerd door de barcommissie. In totaal hebben bij 
VDZ dit seizoen meer dan 550 mensen vrijwilligerswerk 
uitgevoerd. Namens het bestuur en alle leden, bedankt 
voor de medewerking!

Sjors van Leeuwen
Secretaris VDZ Bestuur

Terugblik vrijwilligersregeling



Clubblad de Volharder | 55

Vroeger.....

Ik vraag me wel  eens af of onze Fjes, Etjes, Dtjes, 
Ctjes en Btjes wel weten dat er een Hoofdelftal is bij 
VDZ?? Leeft ons Vlaggenschip wel in de harten en 

hoofden van onze jeugd? Ik zie nooit iemand jonger dan 
16 jaar aan de kant staan, er zijn wel eens wat meisjes 
gespot, maar die kwamen voor Joris. Vroeger, (oh neen 
daar begint ie!). Vroeger, toen ik nog 10 jaar was, net 
begonnen als pupil mocht ik, met m’n vader, naar “het eer
ste” kijken. Dat alleen al, “HET EERSTE” het waren de 2 
magische woorden die een wereld van avontuur, van Kick 
Wilstra aanklikte, Het eerste, dat waren grote mannen 
met  gespierde benen die door weer en wind hun triomfen 
behaalden. De snelheid, de strijd, en somtijds het gevloek, 
de spanning, het ging ergens om. 

Nou moet ik er even bij vertellen dat mijn eerste, een 
topamateurclub was uit Amsterdam; DCG , kampioen van 
Nederland in 1968. Onderweg naar dit kampioensschap 
stonden er nog zo’n 3000 mensen aan de kant, gemid
deld. De uitwedstrijden waren ondernemingen naar Ver
weggistan, naar Middelburg, Rheden, Emmen ’s ochtends 
vertrokken er dan zo’n 8 tot 10 bussen vanaf de parkeer
plaats en dan heb ik het over een doordeweekse zondag. 
Ik kende alle spelers, sommigen waren mijn voorbeeld, 
Cor Mel, wie kent hem niet, speelde in het Nederlands 
amateurelftal. Wim Spiekerman, die zo ongenadig hard 
kon schieten, het horen van zo’n naam was al voldoende 
om het gevoel van trots door mijn jonge bloedbanen te 
voelen. Het eerste, dat waren mannen waar je als kind 
tegen opkeek, iemand die daar iets lulligs over zei werd in 
het denkbeeldige boekje voorgoed doorgestreept, mocht 

zo iemand jou ooit ergens voor nodig hebben dan kon ie 
dat shaken. 

Jaren later kwam mijn kinderwens uit; ik speelde in 
DCG 10 samen met mijn idolen van toen, het was een 
veteranen elftal bestaande uit oud, tot zeg maar zeer 
oude 1e elftalspelers. Ik mocht toetreden tot de Akropolis, 
daar ik als jonger broertje van big Jaap (mijn grote broer 
die keeper was in het 1e) mocht meeliften. Het was even 
flink wennen Cor Mel was een beetje saaie Piet met een 
repertoire van 5 verhalen en 3 moppen, na 4 ontmoe
tingen was je zo’n beetje uitgeluld met Cor, iets anders 
kwam er niet uit.  Ik moest het beeld over mijn helden 
van vroeger dus iets bijstellen. De halfgoden van vroeger 
waren gewone mensen geworden. Het was al met al toch 
een leuk seizoen met soms aardige wedstrijden maar ook 
met wedstrijden waarin De Godjes de ene na de andere 
kans om zeep hielpen. 
Andere tijden waren dat, waarin we dus in grote getale 
naar “Het Eerste” gingen kijken. En nu, helemaal niks 
geen jeugd meer aan de kant?? Dat is toch jammer, waar 
moeten onze jongens en meisjes nog van dromen? Hoe 
moeten ze nu weten waar hun toekomst ligt? Als ze nooit 
naar hun voorland komen kijken? Met het jeugdig fantasie 
vermogen moeten “onze jongens” toch ook uit kunnen 
groeien tot helden en wie weet, worden ze het nog ook? 
Want er is toch niks mooiers, dan aangemoedigd te 
worden door jong vuur, door iemand die blind in je gelooft. 
Iemand die je naam met diepe bewondering uitspreekt.  
Laten we voor volgend jaar proberen de jeugd en de 
volwassenen te verbinden, een taak voor het eerste, want 
die moeten dan af en toe ook es hun neus laten zien bij 
de C1 of B1 of E1, D1 of F1.

Op de toekomst dan maar!!
Thijs de Wit

Thijs bij DCG

“Hier ben ik 13 met een van mijn idolen; Pim Bosma, links back 
van het kampioenselftal, jeugd trainer bij  DCG, later bij D.W.S. is 
daar trainer geweest van Ruud Gullit en Frank Rijkaard.
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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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Na een succesvol seizoen met vele kampioenen, succesvolle 
toernooien en uiteraard de promoties werd de zomerstop in
geluid met het traditionele familietoernooi op zondag 5 juni.
Het toernooi zou om 10 uur beginnen, maar door fikse regenbui
en met onweer in Arnhem Noord en omstreken was het eerste 
fluitsignaal een half uur later. Halverwege kwam de regen weer 
met bakken uit de hemel, maar de families lieten zich niet van 
het veld slaan. Ook de BBQ werd weer voorgereden en de da
mes van de keuken stonden weer heerlijk te bakken.Twee ca
tegorieën kwamen vandaag in actie, de families en de mannen. 
De kinderen van de families lieten regelmatig hun aangeleerde 
trucjes zien van de techniektraining en de trotse ouders keken 
vanaf de laatste linie toe. Bij de mannen was er ook veel strijd 
te zien met mooi voetbal en vele doelpunten. Nu zit het seizoen 
er echt op…twee maanden lang geen voetbalwas aan de lijn! 

VDZ sluit seizoen af met geslaagd familietoernooi

Het eind van het seizoen
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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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Pupil van de week Erez 

Yucel en Roeland Reij-

tenbagh

Roeland Reijtenbagh
Ik ben 7 jaar oud en speel in VDZ F3 als middenvel
der. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – 
DVOC, op zondag 8 mei 2011, de uitslag was 61

Hoe lang speel je al bij VDZ?, 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat mijn broer er ook voetbalt en het wel leuk was
Op welke positie speel je het liefst?
Middenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Niels Emeis
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Christiano Ronaldo, omdat hij hard kan schieten en 
mooi vrij loopt
Wat is je favoriete club? Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s? Zwemmen
Wat wil je later worden?
Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ?
Pupil van de Week
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Dat ik tegen de eerste een sliding maakte om een 
doelpunt te voorkomen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf?
Ik heb met Koninginnedag een Panna beker gewon
nen

Erez Yucel 
Ik ben 9 jaar oud en speel in FI als middenvelder/spits. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 –Elde
nia, op zondag 10 april 2011, de uitslag was 34.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar 
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat een goede kennis van mijn moeder VDZ heeft 
aanbevolen
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Jeroen Westen, hij is snel en ook heel aardig 
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij loopt vaak vrij en scoort ook regelmatig. 
Anderen vinden dat ik ook op hem lijk. 
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Alleen voetbal 
Wat wil je later worden? Profvoetballer bij Barca
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
We zijn met de FI 2x kampioen achter elkaar geworden  
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tegen ECA FI, ik heb tijdens deze wedstrijd een solo
doelpunt gemaakt. 
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf?
VDZ is heel goede en gezellige club om bij te spelen. 
Ik mag bij Vitesse meetrainen dat vind ik ook heel erg 
leuk.

   P
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hegeman SkoDa

Nu bij HEGEMAN

Met o.a. 

• Metallic lak

• Navigatiesysteem Amundsen (incl. map)

• Lichtmetalen velgen 17” Dolomite

• Armsteun voor

• Radio cd speler

• Airco

• Cruise control

• Centrale deurvergrendeling

• Speciale interieurbekleding Krystal

• Parking Distance Control achter

• Automatisch dimmende binnenspiegels

• klaptafel aan achterkant voorstoelen

• Sunset, extra geinte ramen achter

• Speciale vloermatten

• Regensensor + lichtassistent

• Net onder de hoedenplank

Rijklaar voor slechts  € 23.999,-
zolang de voorraad strekt

Škoda Yeti Tour 1.2 TSI

www.Hegeman-groep.nl Arnhem
Papenkamp 19 
026 - 495 09 00

Hegeman blijft verrassen
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Hegeman blijft verrassen

Zaterdag 14 mei was het dan zo ver. Voor de 
spelers,leiders en ouders van E3 de wedstrijd van 
het jaar. Net zo als in de Eredivisie was het bij ons 

ook op de laatste competitiedag de wedstrijd nummer1 
VDZ tegen nummer 2 Spero. Bijna de hele competitie 
had VDZ op nummer 2 gestaan maar omdat Spero een 
week daarvoor verloor van Redichem en VDZ won van 
Arnhemia waren de rollen op deze laatste competitiedag 
omgedraaid.  VDZ had nu 1punt voorsprong op Spero 
maar FC Presikhaaf (waar VDZ met 41 van had gewon
nen eerder deze competitie) had ook nog een kleine kans. 
Een gelijkspel was dus voldoende maar we gingen vol 
voor de winst.

We kwamen er al snel achter tijdens de wedstrijd dat 
ons combinatievoetbal niet allemaal liep zoals bij andere 
wedstrijden,de tegenstander was dus sterker dan ge
dacht. Door de felle duels op het veld, zenuwachtige 
spelers en blessures moest er ook veel gewisseld 
worden.(Bart last van de enkel, Joris knie en Fedor arm 
tegen zijn hoofd aan, keeper Pim bloedneus). Maar de 
jongens kwamen op voorsprong in de eerste helft door 
een doelpunt van Fedor 10     

Tijdens de rust duidelijke afspraken gemaakt met 
elkaar en we konden beginnen aan de tweede helft. De 
verdediging( Joris,Bart,Bart en Dennis) onder leiding 
van Joris stond als een huis,Pim stond goed te keepen 

en Spero kreeg dus ook 
eigenlijk geen grote kans. 
De aanval(Fedor, Sebasti
aan, Leon (onze Sneijder) en 
Tommy) van VDZ kregen wel 
kansen maar wisten verder niet 
meer te scoren. Onze scheidsrechter 
Hans floot voor het eindsignaal en we waren kampioen.

Tenminste dat dachten we. De spelers vlogen mekaar in 
de armen maar de leiders van Spero kwamen toch even 
verhaal halen bij de scheids en attendeerden hem erop 
dat hij 5 minuten te vroeg had afgefloten. Scheidsrechter 
Hans had eerder aan leider Appie gevraagd hoe lang 
een wedstrijd duurde en had hem gezegd 20 minuten per 
helft. Appie had eerder deze morgen de Fjes gefloten en 
door zijn spanningen en ook een beetje de zenuwen had 

hij dezelfde tijden als de Fjes doorge
geven aan Hans. Shirts weer aan en we 
moesten dus nog 5 minuten.

Spanning alom maar we kwamen geluk
kig verder niet meer in de problemen en 
het kampioenschap was dan ook bin
nen. Het feestvieren kon beginnen. Met 
Champagne,frietjes, We Are The Champi
ons in de kantine en op de stoelen staan 
en meezingen hebben we samen met de 
E12 ( ook kampioen) dit gevierd. Jongens 
bedankt allemaal en succes volgend 
seizoen.

Een spannend slot
We are the 

Champions
VDZ E3
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Bing

Robin

Remy

David

Tijn

Luuk

Timon

Pepijn

Martijn

RickLuc Arthur

F5
Kampioen

Remy van der Windt, Pepijn Hartgers, Ro
bin Nijland, Bing Kronenburg, Martijn van 
Dijk, Rick Rutten, Timon Hurenkamp, Luuk 
van Hemert, David Harmens, Tijn Britstra, 
Luc Britstra, Arthur van der Windt



Als je bedrijf je leven is...
…dan weet uw accountant ook wat u bezighoudt.
Ondernemen is een manier van leven. Logisch, dat u een accountant zoekt die dat snapt. Een 

betrokken vakman, die goed is met uw cijfers, maar ook met objectief advies waar uw bedrijf 

echt verder mee komt. Grote kans dat u zich direct thuis voelt bij onze onafhankelijke en 

persoonlijke accountants en adviseurs. De GIBO Groep weet namelijk al 80 jaar wat er speelt 

in uw markt en weet dus wat u bezighoudt. 

Ontdek het zelf en bel onze vestiging in Arnhem (026) 362 90 78 of kijk op www.gibogroep.nl. 

Want als je bedrijf je leven is, dan onderneemt u met de GIBO Groep.

GIBO Groep en Flynth zijn per 1 januari 2011 
gefuseerd. Flynth is onderdeel van de GIBO Groep. 
GIBO Groep gaat op termijn Flynth heten.



WillemSen makelaarS


