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apollo aT home, reiSaDvieS

berkhouT & van rijn aCCounTanTS en belaSTingaDviSeurS

Garage Jelsma

TIJD VOOR 
VAKANTIE

Wij zijn Marlies de Baar en Katoesjka Beukers
Beiden zijn wij meer dan 15 jaar werkzaam in de reiswereld 
en hebben derhalve een ruime ervaring met reizen en de 
advisering hieromtrent. In alle opzichten en met veel pas-
sie. Wij adviseren bij u thuis, op het werk, of desgewenst
per mail of telefoon. Ook buiten kantoortijden.

Uw voordelen zijn duidelijk:
★ U hoeft de deur niet uit;
★ Op een moment dat het u uitkomt;
★ U hoeft niet zelf te zoeken op het internet;
★ Wij boeken bij alle reisorganisatie welke
 bij het ANVR en SGR zijn aangesloten;
★ U betaalt voor deze service niet meer
 dan op een reisbureau

2E PRIJS BIJ VERKIEZING:
BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR NEDERLAND 2011

Gun uzelf het 
gemak van een 

persoonlijk 
reisadviseur

Twijfel niet en bel of mail ons

Marlies de Baar   Katoesjka Beukers
Fr. Van Eedenstraat 59  Laan van de Ver. Naties 104
6824 PL Arnhem   6716 JE Ede
06 - 46616033   06 - 46616060
Email: maakreizen@apolloathome.nl

www.apolloathome.nl/maakreizen

volharder-oktober'11.indd   4 02-10-11   11:37
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Het 86e seizoen is van start!
VDZ is voor de 86e keer begonnen aan een nieuw voetbal
seizoen. Dit jaar met maar liefst 61 teams! Van de jongste 
pupillen tot de oudste veteranen. Daar had Kapelaan Jan
sen bij de oprichting van VDZ in 1926 vast niet bij stil ge
staan. Het 85jarig bestaan van VDZ werd op zaterdag 27 
augustus gevierd met een drukbezocht en zeer geslaagd 
jubileumfeest. Complimenten voor de reüniecommissie 
en alle vrijwilligers die geholpen hebben. Wij wensen alle 
teams veel plezier en succes toe!

Succesvolle seizoensstart
Op zondag 28 augustus organiseerde de jeugdcommissie 
voor de 39e keer in successie het traditionele Comman
deurtoernooi. Zes clubs streden met hun A, B, C en 
Dselecties om de felbegeerde wisselbeker. Na 12 jaar 
lukte het VDZ eindelijk weer eens om de trofee in huis 
te houden. De gepromoveerde eerste elftallen doen het 
zowel bij de heren (KNVB 3e klasse) als dames (KNVB 
1e klasse) uitstekend in de competitie met als resultaat 
een verdiende plaats in de (sub)top. Hopelijk weten ze 
deze goede vorm vast te houden. Ook bij de jeugd zijn de 
meeste teams goed van start gegaan. De versterking van 
de voetbaltechnische organisatie begint zowel bij de jeugd 
als de senioren zijn sportieve vruchten af te werpen. 

Vrijwilligers van het Jaar
VDZ kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Daarom is er 
jaarlijks de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar als 
blijk van waardering. Afgelopen seizoen kozen de leden 
Thijs de Wit (Jeugd) en Corine Roelofsen (Senioren) als 
vrijwilliger van het jaar. Een speciale waarderingsprijs was 
er voor Jan Schmitz voor zijn jarenlange inzet bij de jeugd. 
Namens alle leden nogmaals de felicitaties voor Thijs, 
Corine en Jan. 

Geef kinderen hun spel terug!
Er is iets vreemds aan de hand als je kijkt naar de 
betrokkenheid van mensen bij het verenigingsleven. 
Aan de ene kant is het steeds lastiger om mensen te 
vinden die zich willen inzetten voor het verenigingsleven. 
Denk bijvoorbeeld aan onze permanente zoektocht naar 
bestuursleden, leiders, trainers en andere kaderleden. 
Aan de andere kant zijn mensen veel meer dan vroeger 
betrokken bij het sporten van hun kind. Maar die ontwik
keling leidt steeds vaker tot een verkeerd soort betrokken
heid. Ouders bemoeien zich langs de lijn te pas en onpas 
met de training of wedstrijd en lopen daarmee leiders en 

trainers hinderlijk voor 
de voeten. Of ouders 
leggen zich niet neer 
bij de door commissies, 
leiders en trainers ge
maakte teamindelingen, 
opstellingen, wissels, 
trainingsvormen, etc. 
Met als resultaat veel 
“gedoe”. Gedoe dat 
ten koste gaat van het 
plezier van vrijwilligers, 
maar vooral van de 
kinderen. Dit probleem wordt steeds erger, vandaar dat 
SIRE een nieuwe landelijke campagne is gestart met de 
boodschap “Geef kinderen hun spel terug!”. Hiermee hoop 
SIRE dat ouders zich langs de lijn beter gaan gedragen. 
Gelukkig hebben we er bij VDZ nog niet zo heel veel last 
van, maar voorkomen is beter dan genezen. Kijk op de 
website www.geefkinderenhunspelterug.nl voor meer in
formatie, maar raadpleeg zeker ook onze eigen gedrags
code op onze website (lees meer op pagina 47 red.)

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 17 november is er weer een Algemene 
ledenvergadering. Alle leden zijn daarvoor uitgenodigd. 
De agenda vindt u elders in deze Volharder op pagina 15. 
Tijdens de vergadering komt het financieel jaarverslag 
aan de orde. Uit dat verslag blijkt dat zowel de omzet als 
winstgevendheid van de kantine terugloopt. Het bestuur 
beraadt zich al op maatregelen om het financiële tij te 
keren. Tijdens de vergadering wordt ook de voortgang van 
het Beleidsplan 20102014 besproken en het voorne
men om de jaarcontributie met ingang van het seizoen 
2012/2013 in één keer automatisch te incasseren aan 
het begin van het seizoen. Dit scheelt namelijk heel veel 
werk. U krijgt daarover nog informatie, maar wij melden 
dit tijdig zodat iedereen daar rekening mee kan houden. 
Hopelijk kunnen we op deze vergadering ook een nieuwe 
voorzitter en secretaris voordragen. Op het moment van 
schrijven zijn er gesprekken gaande, maar is er nog niets 
definitief.

Keuken
ls u wilt dat de keuken open blijft moet u snel zijn! Er zijn 
te weinig vrijwilligers die met enige regelmaat keukendien
sten willen draaien. Als er niet minstens 8 nieuwe mensen 
zich aanmelden de komende maanden, dan zal de keu

Van de voorzitter
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burgerS’ Zoo

MET Z’N ALLEN
NAAR DE HAAIEN?

AUDITORIUM FOYER RESTAURANT ZALEN ZOO

Midden in het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo ligt het multifunctionele 
Safari Meeting Centre. Dit ultramoderne congrescentrum in originele 
Afrikaanse stijl heeft alles in huis voor zowel zakelijke als feestelijke 
gezelschappen van 10 tot 1000 personen. De uitzonderlijke locatie en 
indrukwekkende aankleding zorgen voor een uniek congres, personeelsuitje, 
vergadering of bedrijfsfeest. Bijvoorbeeld met een borrel in het haaien-
aquarium! Kijk voor alle mogelijkheden op www.safarimeetingcentre.nl

015-132 Adv SMC VDZ.indd   1 13-09-11   09:09
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ken vanaf januari gesloten zijn. U bent gewaarschuwd!
Eerste en laatste voorwoord
Dit is mijn eerste en laatste voorwoord als interimvoor
zitter van VDZ. Op de Algemene ledenvergadering op 17 
november stop ik na zes jaar met mijn bestuursfunctie als 
secretaris, vrijwilligerscoördinator en de laatste maanden 
ook als interimvoorzitter. Het is een leuke en leerzame 
periode geweest waarin met heel veel mensen bergen 
werk is verzet. Ik ben al veertig jaar lid, dus ik zal de 

vereniging zeker niet verlaten en op de achtergrond hand 
en spandiensten blijven verrichten. Maar het is goed dat 
er weer nieuwe mensen in het bestuur komen die met 
nieuwe ideeën er weer fris en monter tegen aangaan. Ik 
wens mijn opvolgers en het nieuwe bestuur veel succes 
toe. Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de prettige sa
menwerking en veel plezier en succes toewensen, zowel 
privé als bij VDZ. Tot ziens bij VDZ!

Sjors van Leeuwen
Voorzitter a.i./Secretaris VDZ

Voor het komende seizoen is de selectie van de 
Club van 100 bepaald. We gaan met vol ver
trouwen het nieuwe seizoen in en  rekenen toch 

zeker op een plekje in het linker rijtje. Om dit te realiseren 
kunnen we altijd uitbreiding van de Club van 100 selectie 
gebruiken. Hoe meer zielen des temeer ….

Inmiddels heeft de Club van 100 haar eerste 10 goals 
gescoord. Van de inkomsten van de Club van 100  zijn 
10 robuuste trainingsgoals aangeschaft die alle trainende 
leden ten goede komen. Een mooi begin vinden wij zelf.

Op de reünie, waar ook veel club van 100 leden aanwezig 
waren, zijn de speciale Club van 100 speldjes aan de 
aanwezige leden uitgereikt. Mocht u ze tegen komen dan 
is een dank je wel op zijn plaats!

Vol enthousiasme gaan we het komende seizoen aan de 
slag om onze volgende goals te scoren. Heeft u een VDZ 
initiatief dat wellicht in aanmerking komt voor onder
steuning van de Club van 100. Laat het ons weten, we 
ondersteunen goede initiatieven graag!

Namens de Club van 100 
Ronald Brakenhoff

Club van 100 scoort goals!
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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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 Van de redactie

Kaartavonden

Jokeren
1 Jeanet v.d. Zande 20 punten
2 Elly v.d. Leij 32 punten
3 Miriam Rutten 49 punten

Klaverjassen
1 Harry Leeman 5135 punten
2 Albert v. Daalen 4898 punten
3 Wil v. Daalen 4731 punten

Ook dit jaar wordt er weer geklaverjast en gejokerd bij VDZ We hopen en verwachten dat weer voldoende 
liefhebbers op deze avonden aanwezig zijn. De eerstvolgende kaartavond is op 20 oktober. Voor de volledige 
kalender zie de agenda elders in deze Volharder.

Ook jonge(re) VDZers / vrienden / familieleden zijn van harte welkom op deze gezellige activiteit, waarbij het 
kaartplezier boven het winnen gaat.

Uiteraard wordt weer gezorgd voor een warm hapje bij de borrel en zijn er leuke prijzen te vergeven. Kom gerust; 
je wordt met open armen ontvangen.

De kaartcommissie

Uitslagen 29 sept 2011

De zomervakantie zit er alweer op en we staan 
voor een nieuw voetbalseizoen. Alhoewel zomer 
is een groot woord….weinig zon en veel te veel 

regen. Nu ik dit schrijf is het reeds herfst en schijnt de zon 
hoog aan de hemel. Maar goed we hopen dat iedereen 
een goede vakantie heeft gehad en klaar is voor het 
seizoen 2011 – 2012.

De eerste wedstrijden zijn weer gespeeld op ons sport
park met veel goede resultaten. De bliksemstart van ons 
eerste heren en dames team is uitstekend te noemen. In 
onze steeds groter wordende vereniging moet dat ook 
wel, willen we in de toekomst omhoog met de selectie
teams. Ons clubhuis heeft een metamorfose ondergaan 
aan de buitenkant en ziet er prachtig uit.

Wij zijn ook druk geweest en hebben een nieuwe Volhar
der gemaakt, de eerste van het inmiddels lopende voet
balseizoen. In deze Volharder staan de bekende rubrieken 
zoals het stuk van de voorzitter (a.i. nog, hopelijk is er bij 
de uitgave van het volgende nummer een nieuwe gevon

den), de verjaardagen, nieuws van de sponsorcommissie 
en van de bestuurskamer, Broer en Zus Cox, maar zeker 
ook nieuws vanuit de vereniging zoals een verslag van de 
reünie, Herrie uit de keuken, VDZ D straatvoetbalkampi
oen en een interessant verslag van de beklimming van de 
Mont Ventoux door Maarten Hofmeester. Maar ook een 
impressie van het Commandeurtoernooi, hoog bezoek 
op sportpark Cranevelt van niemand minder dan Theo 
Janssen die de B4training bezocht en een interview met 
de trainer van VDZ Dames 1. Natuurlijk schrijven we ook 
wat over de Vrijwilligers van het Jaar, Corine Roelofsen 
en Thijs de Wit, Jan Schmitz kreeg ook nog een speciale 
waarderingsprijs en met hem zullen we in een volgend 
nummer een interview houden. 
Ook zijn er nieuwe adverteerders in ons blad, vergeet 
deze niet bij uw eventuele aankopen, ook de trouwe 
adverteerders uiteraard niet.

Kortom, lees snel verder….er is weer genoeg te lezen !!!

De redactie
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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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Op 1 augustus sloot de opgave voor de Vrijwilligersrege
ling voor het nieuwe seizoen. De leden en ouders/ver
zorgers van jeugdleden hebben zich als volgt opgegeven 
(stand 1 augustus): 

• 210 mensen hebben zichzelf online ingepland voor 
bardiensten (was vorig jaar nog circa 170).

• 215 mensen zijn handmatig door de Barcommissie 
ingepland (hebben niet gereageerd).

• 9 mensen hebben zich aangemeld voor onderhoud 
en schoonmaak.

• 7 mensen hebben zich aangemeld voor (jeugd)
activiteiten.

• 32 mensen hebben gekozen voor de compensatie
bijdrage.

 
Het barrooster zit vol en er kan niet meer gewijzigd en 
geschoven worden. Verder zijn er circa 185 mensen 

actief als commissielid, coördinator, trainer, leider of 
clubscheidsrechter. De B en Ajunioren worden door de 
Jeugdcommissie ingezet bij wedstrijden en toernooien.
   
De 425 "barkeepende" vrijwilligers voeren samen zo'n 
1350 kantine/bardiensten uit. VDZ is immers 10 maan
den per jaar 6 dagen per week geopend in verband met 
voetbalactiviteiten. Dat geeft meteen aan hoeveel werk 
de bardienstenplanning is. En dan is het natuurlijk handig 
als heel veel leden en ouders/verzorgers zichzelf online 
inplannen. En dat gaat gelukkig steeds beter. 

In totaal worden bijna 625 mensen ingezet voor vereni
gingswerk. Rekening houden met de "overlap" (sommige 
leden of ouders/verzorgers doen meerdere verschillende 
werkzaamheden) zijn in totaal zo'n 550 leden en ouders/
verzorgers actief voor VDZ. 

VDZ Bestuur

Vrijwilligersregeling weer van start

550 vrijwilligers aan de slag
C

artoonShirt-
spon-
sor VDZ 
jeugd, 
cartoon
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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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Voor alle supporters van VDZ 1 
en VDZ Dames 1
Voor de supporters van VDZ 1 en VDZ Dames 1
Zowel VDZ 1 als VDZ Dames 1 zijn gepromoveerd. VDZ 1 speelt dit 
seizoen in de 3de klasse D en VDZ Dames 1 speelt in de 1ste klasse 
D. Beide komen andere teams tegen die soms wat van verder weg 
komen en waarvan sommige geheel onbekend zijn bij een groot deel 
van onze lezers. VDZ 1 zal deze competitie 980 km uit en thuis rijden 
om bij de tegenstanders te kunnen komen. VDZ Dames 1 zal echter 
met dezelfde bedoeling 1770 km moeten rijden. Bijgaand een klein 
overzicht van de diverse onbekende verenigingen.

Bij VDZ 1 in de 3de klasse D: 
Erica ‘76 komt uit Dieren, RKZVC komt Zieuwent (zuidoostelijk van 
Ruurlo), FC Trias en WVC komen beide uit Winterswijk en VIOD komt 
uit Doetinchem.
Bij VDZ Dames 1 in de 1ste klasse D:
Bavel komt uit Bavel (ten zuidoosten van Breda), Nemelaer komt uit Haaren (ten zuiden van ‘sHertogenbosch),  Nooit 
gedacht komt uit Geffen (ten oosten van ’sHertogenbosch),  RKSVO komt uit Ospel (ten oosten van Weert), Sparta ‘25 
komt uit Beek en Donk (ten noorden van Helmond), Vesta komt uit Melick (ten zuiden van Roermond) en  VIOS B. komt 
uit Beltrum (ten zuidoosten van Ruurlo).

Uw reisleider in dop, ROEL

       Dames

Heren

Reisbureau Roel

Hallo jeugdleden van VDZ,

Op 10 september is de verkoop van de grote 
Clubactie gestart. Je kon vanaf die dag de loten 
gaan verkopen. De prijs van één lot is €3,00. 

VDZ krijgt hiervan €2,40. Dus als je tien loten verkoopt 
is €24,00 voor VDZ. Dat is hartstikke veel! Heb je al veel 
loten verkocht dan is dat dus erg goed! Ben je nog niet 
begonnen, dan loont het de moeite dat alsnog te gaan 
doen. VDZ is er blij mee.

Hoe werkt de Grote Clubactie
Jullie hebben allemaal een verkoopboekje gekregen. 
Hierin schrijf je op hoeveel loten iemand wil kopen, zijn 
naam, adres en bankrekeningnummer. Het bedrag wordt 
automatisch van het rekeningnummer afgeschreven. Ze 
krijgen geen lot. Op hun bankafschrift staat het lotnum
mer. Je hoeft dus niet met geld over straat te lopen.
Je mag geen contant geld aannemen. Mensen die geen 

bankrekeningnum
mer willen invullen, kunnen dus geen loten verkopen. 
Je hoeft niet het hele boekje vol te krijgen, maar je bent 
natuurlijk heel goed bezig als je probeert zoveel mogelijk 
te verkopen. 

Tot slot
Verkoop jij de meeste loten van de hele club, dan maak 
je kans op een leuke prijs. Ook hebben we een speciale 
prijs voor het team dat de meeste loten verkoopt. Lever je 
verkoopboekje uiterlijk 22 oktober in bij je leider of trainer. 
Wil je meer weten over de Grote Club Actie? Kijk dan op 
http://www.clubactie.nl/. 

Alvast bedankt!!!
Noud Hooyman

PS. We zoeken nog vrijwilliger voor het invoeren van de 
verkochte loten. Wie helpt ons??

Laatste oproep
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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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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering (ALV), te houden op donderdag 17 nov. 2011 in ons clubhuis.

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

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
17 november 2011 aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Ingekomen post en mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de op 14 april 2011 gehouden Algemene Ledenvergadering

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

5. Jaarverslag van de penningmeester, deze ligt vanaf zaterdag 5 november a.s. ter inzage in het clubhuis. 

6a. Verslag van de kascontrolecommissie.

6b. Benoeming kascontrolecommissie 2011/2012

7. Voortgang Beleidsplan 20102014

8. Jubilarissen

9. Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar: 
  Geert van Gessel (voorzitter a.i. t/m juli 2011) en 
  Sjors van Leeuwen (voorzitter a.i. t/m 17 november en secretaris)
 Verkiesbaar: 
  namen van nieuwe bestuursleden zijn nog niet bekend, gesprekken zijn wel gaande. 
  Eventuele bestuurskandidaten worden z.s.m. kenbaar gemaakt via de VDZ website.

Namen van eventuele bestuurskandidaten en tegenkandidaten kunnen als volgt worden ingediend:
•	 een schriftelijke opgave, tenminste 2 x 24 uur voor de vergadering aan het secretariaat  

ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden;
•	 de opgave dient vergezeld te gaan van een getekende verklaring van de kandidaat  

dat een eventuele verkiezing wordt geaccepteerd.

10. Rondvraag en sluiting
Het Bestuur

UITNODIGING
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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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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



Herrie in de 
keuken?
Drie seizoen geleden, begint Henk Koudijs zijn 

verhaal, zijn er diverse vrijwilligers opnieuw 
gestart met een team voor de bezetting van de 

keuken in het weekeinde en bij andere activiteiten. Dit 
team enthousiaste mensen heeft de afgelopen seizoenen 
met passie en plezier de warme en koude snacks gebak
ken en geserveerd. De afgelopen tijd zijn er echter enkele 
mensen om diverse redenen gestopt, nog dank voor hun 
inzet, en is het team op dit moment te klein om de ruim 
1200 voetballende leden en hun begeleiding te voorzien 
van een versnapering. We zijn dus met spoed op zoek 
naar nieuwe mensen om het keukenteam uit te breiden!!!

De doelstelling is om met minmaal 30 personen het 
keukenteam te gaan vormen wat inhoud dat je eens in 
de twee maanden een keukendienst draait van drie uur. 
Als we meer aanmeldingen krijgen wordt dit zelfs minder. 
Uiteraard geldt een keukendienst ook als bijdrage in de 
vrijwilligersregeling. We bieden goede secundaire vrijwil
ligers voorwaarden namelijk werken in een enthousiast 
team en vooral de blijde gezichten bij het serveren van de 
snacks. Het kan toch niet zo zijn dat een grote vereniging 
als de onze niet een keukenteam kan bemannen. Als, 
maar daar gaan we niet van uit, we het team niet rond 
krijgen gaat de keuken vanaf januari 2012 definitief dicht. 

bij

Dat betekent geen friet meer na de wedstrijden of tijdens 
de jeugdtoernooien, geen bittergarnituur op tafel naast de 
pitcher en geen overheerlijk broodje bal voor op de vuist.

Dit laten we ons toch niet gebeuren !!! Meld je aan of 
mail voor meer informatie naar de coördinatrice van het 
keukenteam:

Ellen van Beek 
mail: alexbrinkhoff@concepts.nl

Rudi
Getypte tekst

Rudi
Getypte tekst
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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



Clubblad de Volharder | 21

Vlak voor aanvang van de wedstrijd Nederland – San Marino zei een van de com
mentatoren, dat Nederland in plaats van een keeper een veldspeler zou moeten 
opstellen! In zo’n wedstrijd als deze heeft een keeper toch niks te doen! Dat klopte 

ook. Nederland behaalde een record zege van 12 – 0 !

De cocommentator zei dat Johan Cruijff deze filosofie aanhangt om in dit soort wedstrij
den géén keeper maar een veldspeler op te stellen. Gewoon een extra veldspeler met 
keepershandschoenen aan die lekker meevoetbalt en ook in het eigen strafschop gebied 
de bal met de hand mag pakken. Iedereen in de studio deed een beetje lacherig over deze 
gedachte. Maar ik dacht meteen hoe zou zoiets in de praktijk eruit zien? Helaas zou je 
daar nooit achter komen omdat vast en zeker niemand zoiets zou doen! Jammer eigenlijk. 
Zou er niet ergens in Nederland nu een trainer denken om dit experiment uit te voeren nu 
dit op de tv werd verteld? Eigenlijk zou je een nationale oproep moeten plaatsen en dit 
experiment filmen? Voor zo’n wedstrijd zou ik wel dwars door Nederland willen rijden....

Het weekend daarop zat ik op de prachtige tribune van OSC bij de wedstrijd OSC B2  
VDZ B4. Wat wilde het toeval? Inderdaad! De leiders  Geert van Klarenbeek en Henk 
KleinTeeselink  van VDZ B4 stelden géén keeper maar een éxtra veldspeler op! Ik dacht 
eerst, dit is uit nood geboren! De B4 heeft namelijk nog geen vaste keeper. 
In de rust stond het 0 – 4. Na de ranja scoorde de keeper Stan Westerbaan 2 goals! Een 
uit een vrije trap rand strafschopgebied en uit een penalty! De eindstand werd 0 – 12 … 
hé… die stand … 

Pas na de wedstrijd dacht ik weer aan die commentator en zijn verhaal over de Johan 
Cruijfffilosofie. Ik was getuige geweest van een uitzonderlijk experiment! De leiders Henk 
en Geert hadden de moed gehad de filosofie van Cruijff uit te 
voeren waar anderen alleen maar over durven te spreken… 

Geniaal! Wat een lef! Wat een visie! Wat een lak aan gewone 
conventies! Gewoon doen! 

Op die middag schreef de B4 van VDZ geschiedenis! 

Hulde voor dit team en voor zijn geniale leiders!!! En niet op de 
laatste plaats alle spelers én de keeper Stan Westerbaan! 
Een middag om nooit te vergeten. 

De Johan Cruijff-filosofie 
in praktijk bij de 
B-Junioren van VDZ
colum

n

Pingelaar
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Wie is Sander Cok? 
Sander is mijn grote broer van 28 jaar. Geboren en voor 
een groot deel opgevoed in het westen van Nederland. 
Momenteel werkt hij op een middelbare school met 
moeilijk lerende kinderen/jongeren en zit daar helemaal 
op z’n plek! Hij houdt van voetbal, wielrennen en de sport
school (alle vormen van sport eigenlijk..) en daarnaast is 
hij helemaal gek van zijn kat Vince, een Britse korthaar 
die hij sinds april bij zich heeft. Hij woont in een leuk 
appartementje aan de Boulevard Heuvelink. Hij is een 
gezelligheidsmens en is daarom veel bij vrienden, familie 
of collega’s te vinden. Daarnaast vindt hij het ook zeker 
niet erg om een avondje sport te kijken op de bank of te 
knallen in de sportschool.
 
Waar is Sander de afgelopen 28 jaar geweest? 
Sander is geboren in Leidschendam. Toen hij 12 
was, zijn we met het gezin verhuisd naar 
Duiven waar hij tot zijn 19e 
jaar heeft gewoond. 
Daarna is hij 
met vrienden 
op kamers 
gegaan en 
heeft twee jaar 
later de stap ge
maakt om zijn ei
gen appartementje 
te nemen. Tussen
door is hij nog wel 
even acht maanden 
naar Canada geweest 
voor een stageperiode 
van zijn opleiding.
 
Wat waardeer je in je broer?
Mijn broer en ik lijken qua karakter veel op elkaar. We 
hebben geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. 
Sander staat bij mij op een voetstuk. Zijn visie op voetbal 
maar ook op alles daarbuiten maakt dat hij voor veel 
mensen behoorlijk veel kan betekenen. Toen ik de keus 
maakte om naar VDZ te gaan is hij niet alleen voor zich
zelf, maar in eerste instantie vooral voor mij meegegaan. 
Ik kan ‘m altijd opbellen als er iets is en hij staat altijd voor 
me klaar. Dat waardeer ik in hem! 

 
Wat zijn zijn voetbalkwaliteiten én aandachts-
punten?
Ik ken Sander alleen als een keeper. Vroeger heeft hij 
ook wel gevoetbald maar al snel werd 

duidelijk dat keeper zijn meer zijn 
ding is. Ik weet dat Sander goed kan 

keepen, hij voetbalt mee en laat 
horen hoe en wat hij wil in het 
veld. Hij is daarom ongetwijfeld 

een rustgevende factor voor 
de verdediging. Sander is niet 
bang voor de bal, hij gaat er 

vol in. Daarnaast kan hij 
de ballen ook keren die in 
het verste puntje van een 
hoek gemikt zijn. Al met al 

een toppertje dus! Wat kan 
hij dan verbeteren? Minder snel zijn 

koppie laten hangen als het niet lukt! Maar ik 
weet als geen ander hoe lastig dat is soms! 

Mirjam, hoe voel je je na 3 VDZ maanden? 
VDZ is een keigezellige club. De sfeer die er heerst voelt 
goed. Iedereen kent elkaar en dat maakt het nog eens ex
tra leuk. Daarbij natuurlijk de vrijdagavond als hoogtepunt. 
Het voelt goed om in de roodzwarte kleuren te voetbal
len. Daarnaast hebben we als Dames 1 een flitsende start 
gemaakt in de competitie, ik hoop dat we die flow kunnen 
vasthouden!
 
Welk persoon zou je voor een dag willen zijn en 
waarom?
Zolang ik voetbal ben ik altijd een grote fan van Ronal
dinho geweest. Ondanks dat zijn vorm niet meer is wat 

broer 
en zus  

Sander en Mirjam  in 
gesprek over elkaar!
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het geweest is, spreekt zijn manier van voetballen me nog 
steeds erg aan. En natuurlijk het feit dat hij ontzettend 
veel met die bal kan! Ik zou wel eens in zijn schoenen 
willen staan en weten hoe het voelt om 1000 manieren te 
beheersen om je tegenstander in de luren te leggen. 

Wie is Mirjam Cok?
Mirjam is 20 jaar en een echte sportgek. Ze heeft al 
van alles gedaan in de afgelopen 20 jaar. Van tennis 
en zwemmen tot uiteraard het voetbal. De laatste sport 
heeft het langst standge houden en dat doet ze 
dan ook nog steeds met veel plezier. 
Mirjam is een doorzet
ter die weet wat ze 
wil. Ze is iemand die 
altijd op haar doel 
afgaat. Naast het 
voetbal werkt ze 
tegenwoordig als 
verpleegkundi
ge op de hart
afdeling in 
ziekenhuis 
Rijnstate. 
Dat heeft er 
toe geleid dat ze ook 
wel eens weekend diensten moet 
draaien en dus niet kan voetballen. Dat is 
iets wat haar nog steeds wel erg dwarszit.  

Waar is Mirjam de afgelopen 20 jaar geweest?
Mirjam is geboren in Waddinxveen en is op haar 4de 
levensjaar verhuisd naar Duiven. Daar heeft ze de basis
school gedaan en is ze gaan voetballen bij Groessen 
in een gemengd team. Ik kan mij herinneren dat ze het 
enige meisje was. Ze is daar kampioen geworden in de D 
pupillen. Daarna heeft ze de middelbare school gedaan 
in Zevenaar. Ze is toen gaan voetballen bij de meisje en 
later de dames van DVV. Ze heeft na haar middelbare 
school, haar MBO afgerond in Arnhem en is nu verpleeg
kundige in Rijnstate. Aan het einde van haar studie heeft 
ze de overstap gemaakt naar de dames van VDZ. Ze is in 
het laatste jaar van haar studie ook verhuisd naar Arnhem 
waar ze een studio voor zichzelf heeft. Ze brengt haar 
vakanties veelal door in Canada en in de toekomst hoopt 
ze zich daar ook te vestigen.

Wat waardeer je in je zus?
Mirjam is eerlijk en oprecht. Ze is zorgzaam en kan ook 
goed rationeel handelen als het moet. Ik heb geen broers, 
dus het was echt super dat Mirjam ook van voetbal 

hield. We speelden vroeger ook altijd tegen elkaar op de 
Playstation met voetbalspelletjes. Dat liep dan altijd wel 
uit op ruzie, maar dat krijg je als je twee net te fanatieke 
voetballiefhebbers naast elkaar zet. Mirjam was in haar 
eerste jaren ook voor een andere club (FC Utrecht) en 
dat leverde ook vaak veel strijd op in huis aangezien haar 
vader en ik voor Feyenoord zijn. 

Wat zijn haar voetbalkwaliteiten én aandachts-
punten?
Haar voetbalkwaliteiten zijn haar techniek, overzicht en 
snelheid met de bal. Ze zou nog wel kunnen werken aan 
haar snelheid in het algemeen en haar fysieke kracht. Ze 
eist nog te weinig ballen op, terwijl ze dat op haar positie 

(achter de spitsen) veel vaker zou moeten doen. 
Tevens zou ze in het veld vaker haar 

mannetje (of moet ik nu ook 
vrouwtje zeggen) op 
moeten zoeken en de 
actie maken. 

Sander, hoe voel je je 
na 3 VDZ maanden? 

Ik ben afgelopen zomer bij 
VDZ gekomen. Ik heb tot mijn 

22ste altijd gekeept bij verschil
lende clubs in het westen van 

het land en later in Duiven. Door 
blessureleed was ik genoodzaakt 

te stoppen en ben ik een paar jaar 
gaan wielrennen. Ik miste het voetballen 
toch wel en heb besloten weer te gaan keepen. Tot mijn 
grote schrik zijn er een hoop dingen weggezakt en verge
ten, dus ik ben hard aan het trainen om weer op niveau 
te komen. Ik heb het enorm naar mijn zin bij VDZ en dat 
heeft vooral te maken met de gezellige sfeer die er heerst 
op de club. Het is een echte familieclub waar de gezellig
heid hoog in het vaandel staat. Dat zie je wel terug na de 
training in de kantine. Ik voel me er na een aantal maan
den al erg thuis en dat heeft alles met VDZ te maken, dus 
een groot compliment naar de vereniging. 

Welk persoon zou je voor een dag willen zijn en 
waarom?
Ik zou voor een dag wel eens de leider van de VN willen 
zijn. Omdat het volgens mij allemaal niet zo moeilijk is 
om normaal tegen elkaar te doen. Ik zou op die dag, dan 
graag die boodschap aan alle wereldleiders over willen 
brengen. Denk eens wat vaker aan elkaar en gedraag 
je eens wat normaler naar elkaar. Dat scheelt een hoop 
onnodige ellende.
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jp oFFSeT
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Sinds begin van het nieuwe seizoen speelt er 
een geheel nieuw elftal bij VDZ, bestaande uit 
allemaal zeer enthousiaste spelers die 

vooral van het spelletje houden en elkaar 
al heel lang kennen! Sommige zelfs al 
vanaf groep twee van de basisschool: De 
Panorama en van het Olympus College 
uit Arnhem Zuid!  Hiervoor speelden zij 
bij diverse, ook Arnhemse, verenigingen 
zoals: SML, Eldenia, Arnhemse Boy’s, Elista, 
ESA, Spero en dan vergeet ik er vast nog wel een…  
De leeftijd varieert vanaf 22 tot ongeveer 24 jaar, de ach
tergronden zijn heel divers, maar het plezier spat er vanaf! 

Het samenspel is direct, snel én hard. Men vindt elkaar 
blindelings. Geen wonder met zoveel gemeenschappe
lijke geschiedenis!  Het balletje gaat soepel rond,  
“Barcelona tikkietakkie” op ’t Cranevelt. De resultaten 
zijn tot nu toe ook prima! Buiten het veld zijn het ook al
lemaal vrienden. De oude spreuk van de vroegere Duitse  
Wereldkampioentrainer uit 1954 Sepp Herberger is hierop 
van toepassing: Elf Freunde sollt ihr sein! 

Het nieuwe team Heren 5

`All Stars` bij VDZ

Mourinho: 

Hebben wij 

niet nodig!

Trainen: 
alléén op 

woensdag!

Aan
voerder 

hebben we niet, 
alhoewel: Tibor 

regelt alles!!!

Techniek: 
héél belangrijk 

en alles zo veel 

mogelijk over de 
grond!

Filosofie: 
Aanvalluuuh en 

alle ballen op Yorick 
én Koen! Missie: 

kampioen 5e 
klasse

Simon, Joost, Koen, Vin
cent, Pepijn, Maik, Thomas, 

Nikki, Alco, Tibor, Tom, Yorick, 
Bas, Tijmen, Jesse en Martijn 

zeiden o.a. het volgende over Heren 5: gezel
ligheid, liefde en plezier, fair play, samenspel, verzorgd 
én aanvallend voetbal! De taktiek? 442, ruit op het mid
denveld én Nikkie is ons geheime wapen! 
En de 3e helft: iedereen lacht…: “ Topscoorder in de 3e 
helft is Thijs!” en een iemand riep nog: “ Ik doe dan altijd 
erg mijn best! Ga er dan vol voor! “
Ik ga beslist binnenkort een keertje kijken.

FR
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Travel CliniC ooST

Tien organiSaTieaDvieS

• reisvaccinaties
• medische keuringen
• diverse reisartikelen
• duikkeuringen

Kliniek Velp (2e verd.)

en Poli Zuid Arnhem
Tel. 088 00 55 9 44

website  : www.tienorganisatieadvies.nl
telefoon  : 026 339 13 52
informatie : Peter Seinen, 06 20793739

Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam
Patrick Jelsma van Garage Jelsma. 
Wat sponsort u bij VDZ? 
Een reclamebord. Daarnaast ben ik shirtsponsor ge-
weest van het 5e/6e. Van 1999 tot volgens mij wel 
2007 hebben ze met m’n mooie Daewoo shirts ge-
lopen! Onder anderen Rogier Walter, Rob Kempkens 
en Marcel zaten in dit elftal.
Kunt u in het kort iets vertellen over uw 
organisatie?
Mijn bedrijf is in 1950 opgericht door mijn opa die 
met een werkplaats en tankstation begon en gestaag 
het bedrijf liet groeien tot een volwaardig autobedrijf  
met autoverhuur. Met een Ford sub-dealerschap was 
hij een van de eerste in de autobranche die Bovag-
lid werd. Begin van de 70-er jaren nam mijn vader 
de zaak over (opa overleed in 1974). De Japanners 
kwamen toen net naar Europa met leuke, betaalbare 
auto’s en wij werden Toyota-dealer. Toen in de 90-
er jaren de Koreaanse auto’s hun intrede deden in 
Europa met nog weer betaalbaardere en completere 
auto’s werden wij dealer van Daewoo. Dat merk 
gaat nu verder als Chevrolet en wij zijn nog steeds 
dé specialist daarvan. Naast Chevrolet zijn wij ge-
specialiseerd in Bovag occasions. Wij hebben in 
elke prijsklasse het mooiste aanbod van altijd 60 
occasions. Voor onderhoud en reparatie is overigens 
elk automerk welkom, in onze compleet uitgeruste 
werkplaats. Van airco-service tot schadeherstel, zijn 

wij u graag van dienst (inclusief gratis vervangend 
vervoer).  
In 2002 nam ik de zaak van mijn vader over. De 3e 
generatie dus! Of de 4e generatie er ooit nog komt is 
een grote vraag… binnenkort verwacht ik mijn eerste 
kind, een dochter! 
Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?
Sponsoring van VDZ is ontstaan door voetballende 
vrienden bij VDZ ... ik heb zelf niet zo’n goed balge-
voel (qua voetballen dan). 
Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw orga-
nisatie?
Overeenkomst met VDZ is nu het reclamebord langs 
het veld.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Ik heb geen favoriete club, houd me niet zo met voet-
bal bezig, alleen als het Nederlands elftal moet spe-
len, dan sta ik natuurlijk in de kroeg met een biertje. 
Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen en 
waarom?
Met mijn vriendin die nu zwanger is om te weten wat 
zij meemaakt. Dat kunnen wij als mannen volgens 
mij helemaal niet volhouden!
   

Interview 
met een 
sponsor

Garage Jelsma
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vrienden bij VDZ ... ik heb zelf niet zo’n goed balge-
voel (qua voetballen dan). 
Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw orga-
nisatie?
Overeenkomst met VDZ is nu het reclamebord langs 
het veld.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Ik heb geen favoriete club, houd me niet zo met voet-
bal bezig, alleen als het Nederlands elftal moet spe-
len, dan sta ik natuurlijk in de kroeg met een biertje. 
Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen en 
waarom?
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Burgers’ Zoo hoofdsponosr VDZ jeugd

Flitsende fotografen, ronddartelende cameraman-
nen, trotse familieleden en nieuwsgierig toege-
stroomde dierentuinbezoekers die niets van het 
tafereel wilden missen: de officiële presentatie van 
Burgers’ Zoo als Hoofdsponsor Jeugd VDZ op za-
terdagochtend 10 september ging zeker niet onop-
gemerkt voorbij! Het enige wat er nog aan het tafe-
reel ontbrak, was een landende helikopter waarmee 
de spelers van de A1 en de F11, F12 en F13 van 
VDZ onder luid gejuich van het publiek één voor 
één hun opwachting zouden maken. Trots presen-
teerden de kleine en grote Arnhemse voetbaltalen-
ten hun nieuwe hoofdsponsor midden tussen de 
giraffen, zebra’s en antilopen op de vlakte van Bur-
gers’ Safari. Het Arnhemse dierenpark sponsort de 
komende drie seizoenen namelijk alle jeugdelftallen 
van VDZ: van de A1 tot en met de F13, jongens en 
meisjes, jong en oud. 

Een bont gezelschap
Zaterdag 10 september verzamelde zich een bont 
gezelschap om half elf ‘s ochtends voor de toe-
gangspoorten van Burgers’ Zoo. De dagbezoekers 
keken even vreemd op toen zich een volledig A-elf-
tal inclusief reservespelers strak in trainingspak en 
compleet met tassen en ballennetten bij de kassa’s 
meldde. Ook de jonge spelertjes van de F hadden 
zich inmiddels verzameld en vonden het erg interes-
sant, maar ook reuze spannend om straks midden 
tussen die grote dieren op de vlakte te staan! Geluk-
kig waren verschillende ouders, begeleiders en opa’s 
en oma’s meegekomen om niets van het bijzondere 
schouwspel te missen. VDZ en Burgers’ Zoo hadden 
onderling afgesproken om op deze zaterdagmor-
gen het oudste en hoogste jeugdelftal (A1) samen 
met de drie jongste en laagste elftallen (F11, F12 en 
F13) uit te nodigen, waarmee symbolisch werd aan-

Met giraffen, zebra’s en 
mij op de elftalfoto!
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Hoofdsponsor 

Jeugd VDZ

gegeven dat Burgers’ Zoo drie jaar lang letterlijk alle 
jeugdelftallen gaat sponsoren. Toen iedereen present 
was, werd het gemêleerde gezelschap nog verder uit-
gebreid met verschillende mediavertegenwoordigers 
die het gebeuren op de gevoelige plaat en de draai-
ende camera wilden vastleggen.

Dwars door de dierentuin!
Onder leiding van Bas Lukkenaar, die bij Burgers’ Zoo 
verantwoordelijk is voor de PR en Marketing en in 
zijn vrije tijd op het middenveld van VDZ 4 speelt, 
ging het voltallige gezelschap op weg naar de Safari. 
De tocht voerde dwars door het dierenpark: langs de 
pinguïns en de olifanten, door het overdekte tropi-
sche regenwoud van de Bush en tenslotte weer naar 
buiten waar de Afrikaanse hoefdieren al nieuwsgierig 
stonden te wachten. Vervolgens gaf Bas Lukkenaar 
nog even een korte toelichting aan alle spelers dat 

Met giraffen, zebra’s en 
mij op de elftalfoto!

het belangrijk was om de aanwijzingen van de dier-
verzorgers Hennie Bremer en Remie Elzinga goed op 
te volgen, zodra we tussen de dieren zouden staan. 
En toen was het grote moment daar! Alle ouders, be-
geleiders, opa’s en oma’s zochten een mooi plekje 
uit op de houten wandelbrug om maar niets te hoe-
ven missen. De hekken zwaaiden open en plotseling 
stonden de VDZ-spelers oog in oog met giraffen van 
5,5 meter lengte, nieuwsgierige zebra’s en verschil-
lende soorten antilopen. En dan is zo’n giraffe toch 
wel erg indrukwekkend als hij vlak voor je neus staat!

Midden tussen de nieuwsgierige dieren
De eerste voortekenen voor het nieuwe voetbalsei-
zoen lijken in ieder geval erg gunstig: de dieren toon-
den zich namelijk zeer bereidwillig om samen met de 
VDZ-spelers op de foto te gaan. Op de elftalfoto van 
de A1 staan wel tien giraffen nieuwsgierig achter de 
selectiespelers opgesteld! Mocht de A1 dit jaar kop-
kracht tekort komen, dan weten ze nu in ieder geval 
waar ze vier boomlange verdedigers kunnen scou-
ten. Ook de zebra’s kwamen heel dichtbij een kijkje 
nemen welke bijzondere gasten er plotseling op hun 
vlakte voor de camera’s poseerden. 
De gnoes, waterbokken en koedoes (Afrikaanse anti-
lopensoorten) bleven op gepaste afstand, maar hiel-
den het tafereel nauwlettend in de gaten. Hartebeest 
Lucky, ook een antilopensoort, stal echter de show. 
Lucky is een jong mannetje dat zijn moeder helaas 
al snel na de geboorte verloor, waardoor de dierver-
zorgers van de Safari Lucky met de hand hebben 
moeten grootbrengen. Hoewel het leven van Lucky 
hierdoor is gered en het dier aan dit feit zijn naam te 
danken heeft, is het charismatische dier iets teveel 
aan mensen gewend geraakt. Lucky kwam dus rustig 
aan al die nieuwkomers snuffelen en zijn vaste dier-
verzorgers werden getrakteerd op wat plaagstootjes 
met zijn horens. Voor de kinderen was dit natuur-
lijk fantastisch en de medewerkers van Burgers’ 
Zoo zorgden ervoor dat Lucky niet al te dichtbij kon 
komen. Een foto van Lucky en enkele F-spelertjes 
haalde maandagochtend zelfs pagina drie van De 
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Burgers’ Zoo hoofdsponosr VDZ jeugd

Flitsende fotografen, ronddartelende cameraman-
nen, trotse familieleden en nieuwsgierig toege-
stroomde dierentuinbezoekers die niets van het 
tafereel wilden missen: de officiële presentatie van 
Burgers’ Zoo als Hoofdsponsor Jeugd VDZ op za-
terdagochtend 10 september ging zeker niet onop-
gemerkt voorbij! Het enige wat er nog aan het tafe-
reel ontbrak, was een landende helikopter waarmee 
de spelers van de A1 en de F11, F12 en F13 van 
VDZ onder luid gejuich van het publiek één voor 
één hun opwachting zouden maken. Trots presen-
teerden de kleine en grote Arnhemse voetbaltalen-
ten hun nieuwe hoofdsponsor midden tussen de 
giraffen, zebra’s en antilopen op de vlakte van Bur-
gers’ Safari. Het Arnhemse dierenpark sponsort de 
komende drie seizoenen namelijk alle jeugdelftallen 
van VDZ: van de A1 tot en met de F13, jongens en 
meisjes, jong en oud. 

Een bont gezelschap
Zaterdag 10 september verzamelde zich een bont 
gezelschap om half elf ‘s ochtends voor de toe-
gangspoorten van Burgers’ Zoo. De dagbezoekers 
keken even vreemd op toen zich een volledig A-elf-
tal inclusief reservespelers strak in trainingspak en 
compleet met tassen en ballennetten bij de kassa’s 
meldde. Ook de jonge spelertjes van de F hadden 
zich inmiddels verzameld en vonden het erg interes-
sant, maar ook reuze spannend om straks midden 
tussen die grote dieren op de vlakte te staan! Geluk-
kig waren verschillende ouders, begeleiders en opa’s 
en oma’s meegekomen om niets van het bijzondere 
schouwspel te missen. VDZ en Burgers’ Zoo hadden 
onderling afgesproken om op deze zaterdagmor-
gen het oudste en hoogste jeugdelftal (A1) samen 
met de drie jongste en laagste elftallen (F11, F12 en 
F13) uit te nodigen, waarmee symbolisch werd aan-
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Hoofdsponsor 

Jeugd VDZ
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jeugdelftallen gaat sponsoren. Toen iedereen present 
was, werd het gemêleerde gezelschap nog verder uit-
gebreid met verschillende mediavertegenwoordigers 
die het gebeuren op de gevoelige plaat en de draai-
ende camera wilden vastleggen.

Dwars door de dierentuin!
Onder leiding van Bas Lukkenaar, die bij Burgers’ Zoo 
verantwoordelijk is voor de PR en Marketing en in 
zijn vrije tijd op het middenveld van VDZ 4 speelt, 
ging het voltallige gezelschap op weg naar de Safari. 
De tocht voerde dwars door het dierenpark: langs de 
pinguïns en de olifanten, door het overdekte tropi-
sche regenwoud van de Bush en tenslotte weer naar 
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uit op de houten wandelbrug om maar niets te hoe-
ven missen. De hekken zwaaiden open en plotseling 
stonden de VDZ-spelers oog in oog met giraffen van 
5,5 meter lengte, nieuwsgierige zebra’s en verschil-
lende soorten antilopen. En dan is zo’n giraffe toch 
wel erg indrukwekkend als hij vlak voor je neus staat!

Midden tussen de nieuwsgierige dieren
De eerste voortekenen voor het nieuwe voetbalsei-
zoen lijken in ieder geval erg gunstig: de dieren toon-
den zich namelijk zeer bereidwillig om samen met de 
VDZ-spelers op de foto te gaan. Op de elftalfoto van 
de A1 staan wel tien giraffen nieuwsgierig achter de 
selectiespelers opgesteld! Mocht de A1 dit jaar kop-
kracht tekort komen, dan weten ze nu in ieder geval 
waar ze vier boomlange verdedigers kunnen scou-
ten. Ook de zebra’s kwamen heel dichtbij een kijkje 
nemen welke bijzondere gasten er plotseling op hun 
vlakte voor de camera’s poseerden. 
De gnoes, waterbokken en koedoes (Afrikaanse anti-
lopensoorten) bleven op gepaste afstand, maar hiel-
den het tafereel nauwlettend in de gaten. Hartebeest 
Lucky, ook een antilopensoort, stal echter de show. 
Lucky is een jong mannetje dat zijn moeder helaas 
al snel na de geboorte verloor, waardoor de dierver-
zorgers van de Safari Lucky met de hand hebben 
moeten grootbrengen. Hoewel het leven van Lucky 
hierdoor is gered en het dier aan dit feit zijn naam te 
danken heeft, is het charismatische dier iets teveel 
aan mensen gewend geraakt. Lucky kwam dus rustig 
aan al die nieuwkomers snuffelen en zijn vaste dier-
verzorgers werden getrakteerd op wat plaagstootjes 
met zijn horens. Voor de kinderen was dit natuur-
lijk fantastisch en de medewerkers van Burgers’ 
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Telegraaf! Zo werd de nieuwe Hoofdsponsor Jeugd 
van VDZ voor eventjes zelfs landelijk nieuws. Er was 
bovendien een cameraman van producent Eyeworks 
aanwezig om het onderwerp te fi lmen voor het vier-
de seizoen van de televisieserie Burgers’ Zoo: Drukte 
In De Dierentuin dat vanaf eind maart 2012 weer bij 
SBS 6 te zien zal zijn. Nog even en dan groeit VDZ 
uit tot ’s lands bekendste amateurvoetbalvereniging!

Een bijzondere samenwerking
De samenwerking tussen Burgers’ Zoo en VDZ is 
op een logische wijze tot stand gekomen. Zowel het 
dierenpark als de voetbalvereniging liggen allebei in 
de wijk ’t Cranevelt en zijn dus in feite buren van 
elkaar. Veel VDZ-leden zijn ook abonnementhouder 
van Burgers’ Zoo en enkele medewerkers van het 
dierenpark voetballen in hun vrije tijd bij VDZ. Zo-
doende besloten Evert van Amerongen en Willem 
Meijer namens sponsorcommissie VDZ Hogerop 
eens contact op te nemen met Burgers’ Zoo. Na een 
goed gesprek met directeur Alex van Hooff en Bas 
Lukkenaar, kwamen VDZ en Burgers’ Zoo overeen 
dat Burgers’ Zoo zich drie jaar lang als Hoofdspon-
sor Jeugd aan alle jeugdelftallen zou verbinden. 
Alex van Hooff, directeur van Burgers’ Zoo, is zeer 
tevreden over het tot stand komen van de samen-
werking en zegt hierover het volgende: “Doordat we 
alle jeugdelftallen sponsoren, lopen ook de jongens 
en meisjes van de lagere elftallen trots met een ge-
sponsord shirt over het veld. Logischerwijze krijgen 
de standaardelftallen bij elke club automatisch meer 

aandacht, terwijl de betrokkenheid, de inzet en het 
fanatisme vaak bij alle jeugdleden groot is. Voor 
Burgers’ Zoo is het bovendien een mooie reclame 
wanneer de jeugdelftallen elk weekend over de hele 
provincie uitzwerven.” Ook VDZ is erg tevreden over 
de overeenkomst, zoals Evert van Amerongen ver-
woordt: “Wij zijn erg enthousiast dat Burgers’ Zoo 
zich drie jaar lang als Hoofdsponsor Jeugd aan alle 
jeugdelftallen wil verbinden. Voor de spelers en de 
club is het erg leuk dat een echte Arnhemse organi-
satie met zo’n landelijke uitstraling en bekendheid de 
vereniging langdurig wil sponsoren.” 

Burgers’ Zoo duidelijk zichtbaar bij VDZ
VDZ heeft momenteel ongeveer 45 jeugdelftallen 
in diverse leeftijdsklassen. Al deze elftallen hebben 
bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen nieuwe 
voetbalshirts gekregen met hoofdsponsor Burgers’ 
Zoo prominent op de voorkant van het shirt. Hierdoor 
ontstaat een uniforme uitstraling voor alle jeugdelf-
tallen die je bij andere voetbalverenigingen zelden 
tegenkomt. Daarnaast hangen er twee verschillende 
reclameborden van Burgers’ Zoo rond het hoofdveld 
van VDZ en zullen de meeste leden de vlaggen van 
Burgers’ Zoo al in de masten ontdekt hebben. Ook 
in de kantine en in clubblad De Volharder komt Bur-
gers’ Zoo als sponsor voorbij. Het wachten is nu op 
de eerste jeugdelftallen die dit seizoen kampioen 
worden! Burgers’ Zoo wenst alle elftallen in ieder ge-
val veel sportief succes toe dit jaar en natuurlijk heel 
veel spelplezier. 
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Half augustus is VDZ D1 gestart aan het nieuwe 
seizoen. Met nog slechs drie spelers van vorig 
jaar is het team ten opzichte van vorig jaar dus 

bijna geheel vernieuwd met spelers uit de D2 en E1. Na 
de eerste trainingen begonnen we met de eerste beker
wedstrijden. Tegen Gazelle Nieuwland en Spero werd 
vrij eenvoudig gewonnen. De laatste wedstrijd was tegen 
het een klasse hoger spelende AVW 66. Na een prima 
wedstrijd van de  VDZmannen stond er een 22 einduit
slag op het bord, waarbij VDZ in de laatste minuut nog 
een kans voor open doel miste. Door dit resultaat werden 
we tweede in de poule omdat ons doelsaldo iets slechter 
was dan van AVW’66. Ook speelden we het comman
deurtoernooi bij VDZ, hier werden we tweede, na twee 

prima overwinningen op AVW 66 en Union, een gelijkspel 
tegen ESA D1 en een onnodige nederlaag tegen Rheden.

We waren klaar voor de competitie. De eerste wedstrijd 
was gelijk uit tegen Sparta/Nijkerk. Een prima ploeg die 
goede resultaten in de beker had behaald. In een prima 
wedstrijd waarin iedereen zeer geconcentreerd was 
haalde VDZ een prima 50 overwinning. De volgende 
wedstrijden waren minder. Tegen het fysiek sterke ESA D2 
werd onnodig met 12 verloren omdat VDZ de kansen niet 
afmaakte en ESA in de counter twee keer een doelpunt 
kon maken. 
De volgende wedstrijd was uit tegen Hoevelaken, de eer
ste helft hadden we heel veel moeite met de fysiek sterke 
allemaal uit tweedejaars bestaande tegenstander die ook 
nog eens 1442 speelde. Na een 40 ruststand werd in 
de rust uitgelegd hoe we moesten spelen tegen zo een 
tegenstander. De tweede helft eindigde dan ook in 33 wat 
betekende dat de einduitslag 73 was. 
De volgende wedstrijd kwam Groen Wit 62 uit Apeldoorn 
op bezoek, na een behoorlijke eerste helft waarin we 
met 21 voor stonden ging de tweede helft alles mis. We 
bleven niet op onze posities, liepen teveel met de bal, 
misten de kansen en kregen bij een 23 achterstand geen 
penalty. Uiteindelijk verloren we met 24. 
Tot nu toe vallen de resultaten wat tegen maar gezien 
de kwaliteiten die deze groep heeft gaat dat zeker goed 
komen en zitten vooral de eerstejaars Dspelers nog volop 
in het leerproces.

Albert  

VDZ D1 start 
seizoen 
wisselvallig

Foto’s Edwin Hammink

Telegraaf! Zo werd de nieuwe Hoofdsponsor Jeugd 
van VDZ voor eventjes zelfs landelijk nieuws. Er was 
bovendien een cameraman van producent Eyeworks 
aanwezig om het onderwerp te fi lmen voor het vier-
de seizoen van de televisieserie Burgers’ Zoo: Drukte 
In De Dierentuin dat vanaf eind maart 2012 weer bij 
SBS 6 te zien zal zijn. Nog even en dan groeit VDZ 
uit tot ’s lands bekendste amateurvoetbalvereniging!

Een bijzondere samenwerking
De samenwerking tussen Burgers’ Zoo en VDZ is 
op een logische wijze tot stand gekomen. Zowel het 
dierenpark als de voetbalvereniging liggen allebei in 
de wijk ’t Cranevelt en zijn dus in feite buren van 
elkaar. Veel VDZ-leden zijn ook abonnementhouder 
van Burgers’ Zoo en enkele medewerkers van het 
dierenpark voetballen in hun vrije tijd bij VDZ. Zo-
doende besloten Evert van Amerongen en Willem 
Meijer namens sponsorcommissie VDZ Hogerop 
eens contact op te nemen met Burgers’ Zoo. Na een 
goed gesprek met directeur Alex van Hooff en Bas 
Lukkenaar, kwamen VDZ en Burgers’ Zoo overeen 
dat Burgers’ Zoo zich drie jaar lang als Hoofdspon-
sor Jeugd aan alle jeugdelftallen zou verbinden. 
Alex van Hooff, directeur van Burgers’ Zoo, is zeer 
tevreden over het tot stand komen van de samen-
werking en zegt hierover het volgende: “Doordat we 
alle jeugdelftallen sponsoren, lopen ook de jongens 
en meisjes van de lagere elftallen trots met een ge-
sponsord shirt over het veld. Logischerwijze krijgen 
de standaardelftallen bij elke club automatisch meer 

aandacht, terwijl de betrokkenheid, de inzet en het 
fanatisme vaak bij alle jeugdleden groot is. Voor 
Burgers’ Zoo is het bovendien een mooie reclame 
wanneer de jeugdelftallen elk weekend over de hele 
provincie uitzwerven.” Ook VDZ is erg tevreden over 
de overeenkomst, zoals Evert van Amerongen ver-
woordt: “Wij zijn erg enthousiast dat Burgers’ Zoo 
zich drie jaar lang als Hoofdsponsor Jeugd aan alle 
jeugdelftallen wil verbinden. Voor de spelers en de 
club is het erg leuk dat een echte Arnhemse organi-
satie met zo’n landelijke uitstraling en bekendheid de 
vereniging langdurig wil sponsoren.” 

Burgers’ Zoo duidelijk zichtbaar bij VDZ
VDZ heeft momenteel ongeveer 45 jeugdelftallen 
in diverse leeftijdsklassen. Al deze elftallen hebben 
bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen nieuwe 
voetbalshirts gekregen met hoofdsponsor Burgers’ 
Zoo prominent op de voorkant van het shirt. Hierdoor 
ontstaat een uniforme uitstraling voor alle jeugdelf-
tallen die je bij andere voetbalverenigingen zelden 
tegenkomt. Daarnaast hangen er twee verschillende 
reclameborden van Burgers’ Zoo rond het hoofdveld 
van VDZ en zullen de meeste leden de vlaggen van 
Burgers’ Zoo al in de masten ontdekt hebben. Ook 
in de kantine en in clubblad De Volharder komt Bur-
gers’ Zoo als sponsor voorbij. Het wachten is nu op 
de eerste jeugdelftallen die dit seizoen kampioen 
worden! Burgers’ Zoo wenst alle elftallen in ieder ge-
val veel sportief succes toe dit jaar en natuurlijk heel 
veel spelplezier. 

7 | Clubblad de Volharder
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VDZ en zijn toeschouwers
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Nederlandse techniek 
kampioenschappen

Weinig elftallen bij VDZ kunnen zeggen dat ze 
een heuse elftalpresentatie hebben gehad; en 
al helemaal niet met cameraploegen en een 

tiental fotografen. Voorafgaand aan dit seizoen overkwam 
dit het F13, samen met A1, F11 en F12, in Burgers’ Zoo 
de nieuwe jeugdsponsor (meer hierover elders in dit blad).  
Een bijzonder begin van het seizoen voor de jongste 
lichting van VDZ: Reinout, Nick, Siem, Olle, Priscilla, Tijn, 
Jort, Tom, Sam en Floris. En vanaf de eerste kennisma
king in de dierentuin bleek al dat dit elftal mag rekenen op 
een enthousiaste groep ouders die het team naar grote 
hoogten gaat aanmoedigen.

Sponsors
En of één sponsor nog niet genoeg is, werden de jongste 
spelers van VDZ verrast met nieuwe trainingspakken 
en mooie tassen. Deze zijn aangeboden door Arthur 
Leenders (vader van Reinout) namens zijn bedrijf Elro 
(dakbedekking – dakveiligheid – dakduurzaamheid). Een 
grote verrassing en trots dat ze allemaal waren op hun 
pakken en tassen!

Dus compleet in het nieuw stonden wij aan de aftrap van 
dit nieuwe seizoen. Tien kinderen die erg veel zin hadden 
in de eerste wedstrijd in Huissen tegen RKHVV F10. He
laas ging deze nog verloren tegen een tegenstander die 
al vier wedstrijden in de benen had. Wij moesten gewoon 
nog wat wennen aan het grote veld en een  tegenstan

Presentatie in Safari 
inspireert F13

der, na alleen nog maar wat trainingspartijtjes te hebben 
gespeeld. Na een 40 ruststand, werd het uiteindelijk 72 
(twee keer Tijn); maar de penalty’s namen we onNeder
lands goed: 56 winst. Waarbij moet worden aangetekend 
dat iedereen het enorm leuk vond dat trainer Marcel 
Broecks ook naar Huissen was gekomen. 

Eerste zege een feit
De tweede wedstrijd speelden we op ons eigen Cranevelt 
tegen VVO F7. Het hele veld werd omzoomd door een 
grote schare supporters. Dit inspireerde de spelers zo dat 
we vrij eenvoudig wonnen met 52. Maar vooral het leuke 
spel zorgde voor lachende gezichten langs de lijn; mooie 
combinaties, trucs en solo’s en fijn elkaar steunen. Kortom 
een heerlijke teamprestatie en volgende week wacht VDZ 
F12 (1 oktober). Wij houden jullie op de hoogte, maar kom 
vooral een keer kijken.

John Wijbenga, leider

Dit jaar zal voor het eerst de Nederlandse Techniek 
Kampioenschappen bij VDZ plaatsvinden. Op 
dinsdag 25 oktober 2011 (herfstvakantie) zal 

dit evenement op het sportcomplex van VDZ gehouden 
worden. 
Deze dag zal geheel in het teken staan van de voetbal
techniek, dit alles naar de filosofie van René Meulensteen 
de techniektrainer van Manchester United, die dagelijks 
werkt met sterren als Wayne Rooney, Ryan Giggs en 
Nani. 

De kosten voor deze dag bedragen 40, Euro. Hiervoor 
krijg je hele dag training, tussen de middag een lunch, 
een exclusieve medaille, een diploma, een shirtje en bal 
welke je mag houden.
Inschrijven kun je via de website van www.movesskills.nl
Er is een maximum van honderd deelnemers en iedereen 
tussen 6 en 15 jaar mag meedoen, dus als je vriendje of 
buurjongen mee wilt doen kan dat ook. 
Voor de beste spelers in de verschillende leeftijdscatego
rieen volgt een uitnodiging voor de finaledag.
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Jullie wisten het misschien nog niet…..De B4 is 
de ideale springplank om als voetballer beroemd 
te worden.  Iedere week weer smeekt de B1 om 

spelers van de B4. Onze eerste wedstrijd spreekt ook 
boekdelen. Met 80 werd OSC opgerold. Het is bijvoor
beeld dodelijk om een vrije trap weg te geven op 40 meter 
van de goal, zowel Hugo als Stan W. joegen er één in de 
bovenhoek. En wee degene die de aanvalskracht van 
onze keeper onderschat. Stan maakte als keeper twee 
goals in de tweede helft.

Dit is ook de landelijke media niet ontgaan. Binnen een 
week stond  zelfs Theo Jansen, toch fameus vanwege zijn 
traptechniek langs ons veld. Michiel K. kreeg zelfs meteen 
een klein contract aangeboden. Dat belooft nog wat voor de 
rest van het seizoen. …….Maar let wel….Ga niet naast je 
schoenen lopen, ook al zijn ze blauw. Lekker samen blijven 
voetballen, dan komt je verdere talent vast boven water.

Geloof je het niet: klik op http://www.adidas.com/cam
paigns/predatorscout/default.aspx , sla  intro over en 
kies  “bekijk de scout visits”, of kijk op de site van de 
Gelderlander http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arn
hem/9479929/TheoJanssenduiktopbijtrainingB4VDZ
inArnhem.ece

HKT

Voor je carrière moet je bij  
      de B4 zijn

Theo Janssen van Ajax bezocht  op een mooie maandagavond 
in het geheim onze club. Zijn komst was onderdeel van een actie 
van sportkledingmerk Adidas. Janssen bekeek een training van 
de B4 en trainde zelfs mee. Michiel Kempkens ontving uit de 
handen van de ajaxied een paar  Predator voetbalschoenen.

foto´s: ADIDAS
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Han Toussaint is de nieuwe trainer van VDZ Dames 1 
die dit seizoen uitkomt in de eerste klasse (1D). In de 
vorige editie heeft Han -toen nog interim trainer- een 
artikel geschreven over het verloop van het seizoen 
en de promotie van Dames 1. Nu vier maanden verder: 
een stralend vernieuwd team, die eerste is geworden 
in de bekerpoule en die een goede start heeft gemaakt 
in de 1e klasse. Wie is de trainer die schuilt achter dit 
succes?

Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Deze is wel goed te noemen vind ik. Regelmatig ben ik 
de rust zelf, maar soms door mijn enthousiasme wil ik wel 
eens teveel tegelijk doen.

Wie zijn uw helden?
Geen Asterix en Obelix maar gewoon mijn ouders die zich 
altijd voor mij hebben ingezet in vroegere tijden om mij te 
laten worden, de persoon die zij graag wilden zien. Eerlijk 

zijn en oprecht en geen “gekke” dingen doen 
die verboden zijn.

Aan wie ergert u zich?
Ergeren is een groot woord, maar mensen 
die zich beter voordoen dan ze zijn, die heb 
ik niet zo hoog zitten.

Lijkt u op uw moeder?
Ja, vroeger wel maar ze is helaas te vroeg overleden op 
54e jarige leeftijd. Wij waren altijd samen en twee handen 
op één buik. Ze was een echter doorzetster en toen 
ze overleed, heb ik tegen mijzelf gezegd ‘zo wil ik ook 
worden` en ik weet dat zij trots is wat ik tot nu toe in mijn 
leven heb bereikt.

Van wie heeft u het meest geleerd?
Bij mijn werkgever destijds bij defensie waar ik als “jong 
broekje” ben begonnen heb ik van de majoors Wil Cher
min en Ed van de Broek veel geleerd m.b.t. het schrijven 
van de juiste brieven, hoe je om moest gaan met collega’s 
en respect hebben voor elkaar omdat iedereen anders is. 
In die tijd was ik door mij jonge leeftijd nog wel eens gauw 
driftig, maar deze mannen hebben bij mij de juiste snaar 
geraakt, waardoor ik nu eerst tot 10 tel voordat ik reageer 
op iets. Bij het voetballen ging ik vroeger kijken na de 
trainingen van Wiel Coerver toen hij nog trainer was bij 
NEC. Ongelovig was deze man kon op technisch gebied. 
Het leek wel of hij echte “elastiek” benen had zo lening 
was deze man. Later heb ik ook videobanden van hem 
gekocht en vaak bekeken zodat ik dat kon overbrengen tij
dens de trainingen bij de jeugd later en dat ging mij aardig 
af vond ik zelf. Dus op voetbalgebied was hij voor mij de 
beste trainer ooit op de Nederlandse velden.

Dames 1 trainer 

Han Toussaint
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Heeft u ooit een mystieke ervaring gehad?
Nee niet echt, dus eigenlijk ben ik eigenlijk wel een saai 
persoon op dat gebied.

Wat is uw definitie van geluk?
Gezondheid en het gezellig samen dingen doen met mijn 
eigen gezin.

Wie is uw grote liefde?
Het zal wel cliché overkomen maar mijn vrouw Ellen waar
mee ik nu al 31 jaar mee ben getrouwd. Zij  is altijd mijn 
grote liefde geweest en dat zal in lengte van jaren nooit 
meer gaan veranderen. 

Welke eigenschap waardeert u in een man?
Eerlijkheid staat bij mij hoog in het vaandel dus gewoon 
tegen elkaar iets kunnen zeggen zonder gelijk boos te 
worden op de ander en daarbij de stem te verheffen.

Welke eigenschap waardeert u in een vrouw?
Vrouwen die rustig en lief zijn en zich goed kleden met 
voorzien van een lekker geurtje en niet teveel op de voor
grond willen treden met vaak onnozel “gekakel” dat ze ‘t 
druk op hun werk hebben en thuis geen tijd hebben voor 
andere dingen.

Wat is uw dierbaarste bezit?
Het complete gezin.

Hoe ontspant u zich?
Gelukkig op diverse manieren. Lekker muziek luisteren en 
extra hard zetten als de buren niet thuis zijn, goede films 
kijken, theater bezoeken (fan van musicals geworden), 
lekker uit eten gaan en natuurlijk de vakantie naar een 
warm land waarbij de gehele periode de zon blijft schijnen.

Wat is uw grootste prestatie?
Mijn grootste prestatie vind ik zelf dat ik de moed heb 

genomen om na 33 jaar tegen Defensie te zeggen, het 
is mooi geweest. Ik heb er ook iets moois voor terug 
gekregen. Vrijheid en een uitbreiding van mijn grootste 
hobby, trainer zijn bij Dames 1 van VDZ ondanks mijn 
trainerschap ook al bij Klarenbeek Dames 1. Ik kan nu zelf 
bepalen wat ik doe iedere dag. Niets moet en alles mag.

Wat is uw grootste mislukking?
Een grote mislukking kan ik mij eigenlijk niet herinneren 
maar ik heb één keer een Volvo 440 gekocht en dat was 
een grote miskoop dus dat zou ik kunnen zien als de 
grootste mislukking in mijn leven.

Wat is uw devies?
Ik zou iedereen willen vragen om elkaar in ieders eigen 
waarde te laten. Ieder mens heeft een ander leef en denk 
niveau dus bemoei je alleen met jezelf en ga anderen niet 
steeds vertellen hoe ze het moeten doen maar leer wel 
elkaar te respecteren. Maak je ook niet te snel druk om 
dingen die niet altijd zo lopen zoals jij dat zou willen. Het 
leven is te kort om je overal druk over te maken. Geniet 
van je leven want het is zo weer voorbij.

Irene Smeltink

Wie kent ze nog?
 Snelle Jelle
 De wondersloffen van Sjaakie
 De AFC’ers
 De Katjangs
 De avonturen van Kick Wilstra

Voetbalfeuilletons voor de jeugd!
Vanaf de volgende Volharder, speciaal voor ons 
clubblad een nieuw feuilleton!

De avonturen van Paul Pegel
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Voorbereiding
De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om zo veel 
mogelijk sponsors te vinden voor mijn beklimming van de 
Mont Ventoux met de racefiets voor het KWF. Om geld bij 
elkaar te krijgen heb ik lege flessen opgehaald bij mensen 
bij ons uit de straat. Verder heb ik bij de C1000 aan de 
Rosendaalseweg een bakje opgehangen waar mensen 
hun legeflessenbonnetjes in konden stoppen. Al met al 
heb ik met deze actie ruim 500 euro bij elkaar verzameld.
Daarnaast heb ik bij VDZ een Vitesseshirt verloot en de 
winnaar heeft het shirt daarna verkocht. Het bedrag van 
zowel de verloting als de verkoop bedroeg 170 euro.
Verder heb ik na afloop en in de pauzes van een Musical 
die op school werd uitgevoerd, geld ingezameld. Hiermee 
werd ongeveer 150 euro opgehaald.

Ook heb ik kennissen,  vrienden en bedrijven benaderd, 
met de vraag of zij wilden sponseren . Ook die hebben 
flink gedoneerd. Uitschieter daarbij was Renault Garage 
v.d. Brink : zij hebben aan hun klanten gevraagd i.p.v. 
een cadeau voor het 50 jarig bestaan van hun zaak een 
donatie te doen aan het KWF. Deze actie leverde ruim 
3700 euro op.
In totaal heb ik ruim 6000 euro bij elkaar gekregen. 

De beklimming
Op 3 september 2011 was het zover : ik heb de Mont Ven
toux met de racefiets beklommen voor het KWF, maar dat 
deed ik niet alleen.  In totaal waren er 530 personen, die 
of fietsend, wandelend of hardlopend de berg bedwon
gen. Bijna iedereen heeft het gehaald, met uitzondering 
van 10 mensen die mochten de laatste 7 kilometer naar 
de top niet meer klimmen, omdat er noodweer aan kwam. 
Helaas gooide dat noodweer ook voor mij roet in het eten: 
ik mocht niet afdalen met de fiets (terwijl ik daar juist erg 
veel zin in had). 
De beklimming  zelf was erg zwaar, maar ik was redelijk 
voorbereid, waardoor ik de rit goed had verdeeld. Pas 
in de allerlaatste kilometer begon ik echt leeg te raken. 
Verder heb ik vooral genoten van het commentaar dat ik 
hoorde van alle andere beklimmers: “Tjeee wat gaat die 
snel” , “ja, die is zo licht, die hoeft niet zoveel kilo’s als 
ik mee naar boven te nemen”, “zoals die rijdt: dat zou je 
moeten filmen”.

Ik weet nog niet of ik nog een keer zo iets zou doen. 
Het is natuurlijk prachtig om voor zo’n doel 

te kunnen rijden, maar ik vond 
het ook wel zwaar. 

De 

Marius haalt ruim 6000 euro op

De Mont Ventoux bedwongen
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Hartebeest voet-

balfan

De Telegraaf heeft op maandag 12 september  
op pagina 3 een foto geplaatst die freelance 
fotograaf Gert Janssen / Vidiphoto afgelopen 
zaterdagochtend heeft gemaakt van de VDZ-
spelers (A1, F11, F12 en F13) die hun nieuwe 
shirt met hoofdsponsor Burgers’ Zoo presen-
teerden op de vlakte tussen de giraffen en de 
zebra’s.

Ze hebben gekozen voor een foto, waarop harte-
beest Lucky (een soort antilope) nieuwsgierig 
komt kijken bij een aantal F-spelertjes. 
VDZ heeft dus het landelijke nieuws gehaald! 

Mont Ventoux heb ik nu wel gezien, maar een andere 
bekende berg of iets anders extreems zie ik wel zitten. 
Nu ga ik me voorlopig weer concentreren op school en 
voetballen bij VDZ.

Publiciteit 
Door deze actie ben ik bijna een bekende Arnhemmer 
(BAer) geworden. Ik heb in “gemeente nieuws” gestaan, 
in “de Gelderlander” en in de Volharder. Op 16 november 
kom ik zelfs nog even op televisie (bij de AVRO in het pro

gramma: “sta op tegen kanker”). De opnames daarvoor 
zijn vorige week gemaakt bij mij op school.

Groeten  Marius Hofmeester (VDZ C3)



Boekhorstenstraat 75  Arnhem, t.(026) 446 11 86

scoor nu!! en ga naar... indooraction.nl

LID WORDEN VAN 
DE GOEDKOOPSTE 
ALL-IN SPORTCLUB 

VAN ARNHEM

Indoor Action

SCOOR NU EEN 

GRATIS!! 
PROEFLES BIJ...

FITNESS • GROEPSLESSEN • FYSIOTHERAPIE • SAUNA • ZONNEBANK • KINDEROPVANG • LOUNGE

s p o r t c e n t r u m

Sport nu ook zonder abonnement!
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Steef
Ad

Agenda

7 november 2011
12 december 2011
2 januari 2012
6 februari 2012
5 maart 2012
2 april 2012
7 mei 2012
4 juni 2012

31 oktober2011
19 december 2011
27 februari 2012
23 april 2012

20 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,-

 Bestuursvergaderingen

18 oktober 2011: 
     algemene clustervergadering
1 november 2011
17 november 2011: 
     algemene ledenvergadering
6 december 2011 
januari 2012 
februari 2012 
maart 2012 
maart 2012 
april 2012 
april 2012 
mei 2012
juni 2012

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie

 Kaartavonden

Algemeen

2011
27/28 oktober Slaapmutsen Toernooi (najaarsvakantie) 
17 november Algemene Ledenvergadering (ALV) 20.00 u.
30 november Sinterklaasfeest jeugd 14.00 u.
17 december Kerstfeestavond  20.00 u.
19 december Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine 
1 januari Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 – Oud VDZ 1 14.00 u.
1 januari Nieuwjaarsreceptie 16.00 u.
9 januari Start tweede seizoenshelft, start alle trainingen 

Van 19 dec. t/m 8 jan. is het clubhuis gesloten en wordt er niet getraind. 

2012
14 januari Oliebollencup (Jeugd) ochtend
14 januari Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) middag/avond
20/21 februari Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval 
xx april Algemene Ledenvergadering (ALV) 
9 april Tweede Paasdag 
26 mei Geert Egging Toernooi (Jeugd) 
28 mei Henk Evers Toernooi (Jeugd) 
2/3 juni Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd) 
10 juni Familie/Minitoernooi met bekendmaking van: 
 -Vriijwilliger van het Jaar bij Jeugd en Senioren  16.30 u. 
 -Beste seniorenteam van het jaar  16.30 u. 
11 juni Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop  

In de lappenmand
Zoals velen binnen VDZ weten heeft ons erelid, selectiecoördinator, 

directeur onderhoudsgroep, vaste barbezoeker, clubhuisbeheerder, etc. 
onlangs een knieoperatie ondergaan. Na een week kon hij het ziekenhuis 
verlaten en herstelt nu in Regina Pacis. Naar verwachting zal dat ongeveer 
6 weken gaan duren maar Steef kennende zal hij daar zeker enige weken 
van af kunnen praten. Wij wensen Steef een voorspoedig en algeheel her
stel en hopen dat hij weer gauw op de been is.

HM 

Ook Ad van den Bos is geveld door ziekte. Voor het eerst sinds zijn 12e 

staat hij niet onder de lat. Een ernstige ziekte heeft hem geveld. Tot 
voor kort stond hij met zijn 71 jaar nog altijd pal voor het zesde, maar nu 
moet hij toch passen. Wij wensen hem beterschap en hopen hem binnen
kort weer eens langs de lijn te zien. Ad, sterkte en beterschap gewenst,

VDZ 6
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alberS reClame Wageningen
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Sponsorlijst

HOOFDSPOSORS

Willemsen Makelaars 
Arnhem (026) 4452751

Burgers’ Zoo 
Arnhem  

Diabolo ICT - total ICT solutions 
Arnhem (026) 4422540

GIBO Groep 
Arnhem (026) 3629078

D-Box  Verpakkingen BV 
Arnhem (026) 3118777

Apotheek Biermasz 
Arnhem (026) 4423618

Alexander van den Hoven Juwelen 
Arnhem (026) 4434086

Arentsen Velp B.V Installatietechniek 
Velp (026) 3640042

Assen Assurantiën 
Arnhem (026) 3613012

Automobielbedrijf Van den Brink 
Arnhem (026) 4424866

Bennis Arnhem bv 
Arnhem (026) 3510703

Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadvies 
Duiven (026) 3121578

Betonwerken Dordrecht 
Dordrecht (078) 6317422

Boerhof Accountants 
Arnhem (026) 3683140

Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers 
Arnhem 0263705877

BSW Adviesgroep 
Arnhem (026) 3622333

COOP Manders 
Arnhem (026) 4426720

De Smidse 
Arnhem (026) 4426739

De Wereld Modeschoenen 
Oosterbeek (026) 3341661

Dhr. Nic Nijenhuis 
Enschede (053) 4319204

Drost en zonen bv 
Arnhem (026) 3513675

Erik van den Hof Reclame 
Ede (0318) 432350

Gebr. Henken Veenendaal BV 
Veenendaal 0318512176

GGz Praktijk 
Arnhem (026) 3709822

Glasz Assurantiën 
Arnhem (026) 4423851

Haver Zonwering 
Arnhem (026) 3620678

HEAO / HAN Arnhem 
Arnhem (026) 3691110

Hefas Branddetectie 
Duiven (026) 7505000

Hotel Blanc / Cafe Noir 
Arnhem (026) 4428072

Indora Managementadvies 
Arnhem (026) 3512167

Irene Gudden Fotografie 
Arnhem (06) 13656318

JEHAGO Meubel en interieurbouw 
Arnhem (026) 3641513

Jelsma Autobedrijf 
Rozendaal (026) 3629332

KleinTuente Installatietechniek 
Velp (026) 3635673

Kunstgalerij Albricht 
Oosterbeek (026) 3611876

Meijer Interim & Advies 
Arnhem (026) 4422618

Navigus 
Arnhem (026) 4422866

Paul van Zeeland 
Velp (026) 3613668

Praktijk voor Parodontologie  
en Implantologie Arnhem 
Arnhem 0263510511

Primera Presikhaaf 
Arnhem (026) 3613264

Restaurant Falstaff 
Arnhem (026) 4429020

Restaurant Goed.Proeven 
Arnhem (026) 3212121

Roel Willemsen Garantiemakelaars 
Arnhem (026) 3274455

Sam*dexy 
Arnhem 0263637217

Sport Gifts 
Arnhem (026) 3892248

Sportcentrum Indoor Action 
Arnhem (026) 4461186

STEP Arnhem 
Arnhem (026) 4435831

Struyk Verwo-Infra 
Westervoort (026) 3118288

Tjalle Bomers Bancaire Diensten 
Arnhem (026) 8480524

VakantieXperts Arnhem 
Arnhem (026) 4421222

Van Verseveld Infra 
Elst (U) (0318) 505665

Veldman Sport 
Velp (026) 3619010

Verag BV 
Arnhem (026) 4420770

Voetbalcenter OLB 
Arnhem (026) 4423321

VDZ
HOGErOP
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CaFé De SChooF

boS inTerieur

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

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?



Clubblad de Volharder | 45

VDZ
HOGErOP

    
 

VDZ kan niet bestaan zonder sponsors en een 
goede communicatie naar deze sponsors. De 
sponsorcommissie (VDZ Hogerop) is daarom 

belangrijk en succesvol, dat kun je zien aan de prachtige 
sponsors die we de laatste jaren aan VDZ hebben weten 
te binden (Burgers Zoo, Diabolo, GIBO, Willemsen Make
laars). De sponsorcommissie bestaat momenteel uit vier 
enthousiaste leden en deze leden werken nauw samen 
met bestuur en andere commissies. 

VDZ Hogerop is op zoek naar uitbreiding van de commis
sie en zoekt daar een enthousiaste mensen ( M/V ) voor. 
Als lid van de VDZ Hogerop sponsorcommissie ben je 
mede verantwoordelijk voor het sponsorbeleid van onze 
vereniging en benader je potentiële sponsors. Gezien de 
grootte van de jeugdafdeling zouden we graag ook ouders 
van jeugdleden willen vragen na te denken over deze 
vrijwilligerstaak. Het gaat hierbij om meerdere functies, 
waarbij de kandidaten in eerste instantie verantwoordelijk 
zijn voor:

Vacatures
• Het benaderen van potentiële 

sponsors
• De communicatie met potentiële en 

huidige sponsors
• Het opstellen en beheren van de sponsorvoor

waarden
• Het organiseren van sponsoractiviteiten en andere 

PR / communicatie activiteiten. 

Door VDZ Hogerop uit meerdere personen te laten 
bestaan kunnen de taken goed verdeeld worden en is de 
belasting overzienbaar. Een maal per maand op dinsdag 
is er een vergadering.  De hoeveelheid tijd en het tijdstip 
waarin je sponsors benadert vul je zelf (en in overleg met 
de andere leden) in.

Daarnaast zoeken we een man / of vrouw die als vaste 
notulist de vergaderingen wil bijwonen en de besluiten 
vastlegt in notulen. 

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Evert van 
Amerongen ( per email evanamerongen@step.nl  of 
mobiel : 0621818152 ).

Ons clubhuis heeft na ruim 45 
jaar intensief gebruik en de 
invloeden van het weer wel 
een opknapbeurt nodig. De 
buitenmuren zijn door onze ad
verteerder “Dolf & Rudolf Pruijn 
Schilderwerken”  voorzien van 
een grijsgroene duurzame verf
laag. Daarbij meteen maar een 
oproep aan onze leden. HOUD 
ONS CLUBHUIS SCHOON !! 
Wij verwachten van onze 
spelers / speelsters dat zij hun 
schoenen niet tegen de muur 
schoon slaan; daarvoor dienen 
de borstels die op de binnen
plaats zijn neergezet.
Overigens is de onderhouds
ploeg ook gestart met het 
opnieuw schilderen van alle 
deuren en kozijnen zodat het 
aanzicht op korte termijn nog 
fraaier wordt.Clubhuis geschilderd



46 | Clubblad de Volharder
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Adverteerders in de Volharder
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Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en 
daarbuiten wordt gelezen in een oplage van 1000 stuks 
per uitgave. En dat vijf keer per jaar! 
Wilt u ook adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop,  stuur een email naar 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Ouders moeten zich langs de lijn beter gaan gedra-
gen. Dat is de boodschap van de nieuwe SIRE cam-
pagne : 'Geef kinderen hun spel terug'. Het (negatieve) 
gedrag van ouders langs de lijn, wordt een steeds 
groter probleem. Gelukkig hebben we bij er VDZ nog 
niet zo heel veel last van, maar voorkomen is beter 
dan genezen.

Met deze campagne wil SIRE het gedrag langs de lijn bij 
jeugdsport veranderen door ouders en begeleiders zich te 
laten realiseren dat hun gedrag het spelplezier (en daar
mee ook de fysieke en mentale ontwikkeling) van (hun) 
kinderen in de weg kan staan. Meer informatie over deze 
campagne leest u op www.geefkinderenhunspelterug.nl.
 
Prijsvraag
Als jij ook last hebt van een van je ouders tijdens jouw 
sport, geef hem of haar dan op via de website  www.geef
kinderenhunspelterug.nl. Je vader of moeder krijgt dan 
een email waarmee ze €15, korting krijgen op een sauna
entree zodat zij op zaterdag heerlijk kunnen relaxen bij 
Wellnessresort de Zwaluwhoeve. Dan kan jij tenminste 
een zaterdag eens lekker ongestoord sporten.En uit alle 
ouders die worden opgegeven worden er 3 uitgeloot die 
zelfs helemaal gratis een Oosters Zenarrangement krij
gen ter waarde van €290, voor 2 personen!

Ouders: geef kinderen 
hun spel terug! 

 Vijf gouden tips voor  
gedrag langs de lijn
1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN!
In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun 
je ook vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het?’.
Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinde
ren dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport 
gaat een kind presteren naar kunnen.

2. MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed 
bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en 
vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een 
coach is maakt die afspraken met het team en die kunnen 
anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind 
uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrou
wen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is.....

3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE 
VAN JEZELF!
Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen 
die er staat het hele team aanmoedigt is dat wel zo leuk 
voor allemaal.

4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk 
maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! 
Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en 
wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren 
dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met 
respect mee om moeten gaan.

5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORT ZELF BELEVEN
Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je kind 
het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van 
je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima 
zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat 
je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief 
en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan 
zijn sport!

Deze tips zijn afkomstig van Tischa Neve. Zij is kinderpsy-
choloog en opvoedkundige en geeft diverse workshops 
voor positief gedrag langs de lijn. 
Meer informatie: www.grootenklein.nl.

Geef kinderen hun spel terug

Ook VDZ heeft zijn eigen, vergelijkbare regels opgesteld, de zogenaamde gedragscode. Wilt u deze 
nalezen kijk dan op www.vdz-arnhem.nl bij reglementen/beleid 
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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 a.i. Sjors van Leeuwen 0263512167
Secretaris Sjors van Leeuwen 0263512167
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Externe relaties Lucelle van Hövell 0263635117

Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Sjors van Leeuwen) 
Activiteitencommissie coördinator  <vacature>
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad  Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Lucelle van Hövell 0263635117
Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Willem Meijer)
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 Anita Bruntink 0263512167
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 Ad Heijnen 0264424820
Technisch jeugdcoördinator D Martijn Venema 0638087341
Technisch jeugdcoördinator E Edwin Marck 0264420682
Technisch jeugdcoördinator F Paul Meulenbroek 0268452095
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 1-6-2011)
Spelende seniorenleden  € 222,
Junioren (13 t/m 18 jaar) € 194,
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar)  € 172,
Trainingslid senioren € 150,
Nietspelende leden  € 80, 
Donateurs € 25,

Contributie
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



Pe
rso

on
sg

eb
on

de
n 

in
fo

rm
ati

e



52 | Clubblad de Volharder

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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tijdrovend en daarom 
gaan we dat vereen
voudigen. VDZ gaat vanaf 
komend seizoen de contributie nog 
maar één keer per seizoen innen. 
Dat scheelt 
heel veel 
adminis
tratief werk 
en biedt de 
club ook 
financieel voordeel. 
Vanaf het seizoen 2012/2013 
wordt in augustus/september de to
tale jaarcontributie in één keer automatisch geïncasseerd. 
U krijgt daarover nog informatie, maar wij melden dit tijdig 
zodat iedereen daar rekening mee kan houden. 

Camera’s bij VDZ  
VDZ heeft de afgelopen jaren diverse keren te maken ge
had met inbraak en diefstal. Met alle vervelende gevolgen 
van dien. Als extra beveiligingsmaatregel zijn er onlangs 
camera’s geïnstalleerd in het clubgebouw. Alleen het 
bestuur heeft toegang tot de camerabeelden, mocht dat 
nodig zijn. Plaatsing van de camera’s voldoet aan de Wet 
Bescherming Persooonsgegevens (WBP).

Nieuwe scheidsrechtercoördinator 
Maarten Cornelissen is gestart als scheidsrechtercoördi
nator bij VDZ. Maarten heeft ervaring als KNVBscheids
rechter en jeugdtrainer. Hij gaat zorgen voor het werven, 
opleiden, begeleiden en inplannen van clubscheidsrech
ters bij thuiswedstrijden. Hij doet dit in overleg met de 
lagere elftallen coördinator, damescommissie, jeugdcom
missie en clubscheidsrechters. Voor alle vragen over 
het scheidsrechtergebeuren kunt u bij Maarten terecht 
(cornelissen_maarten@hotmail.com). 

Groot onderhoud clubhuis
Zoals u heeft kunnen zien is er groot onderhoud gepleegd 
aan het clubhuis. De buitenmuren zijn schoon gespoten 
(met behulp van Ajunioren), opnieuw gevoegd en met 
speciale verf door een schildersbedrijf geschilderd. De 
VUTploeg neemt het schilderen van de buitendeuren en 
ander houtwerk voor zijn rekening. Het eindresultaat mag 
er wezen.

Het bestuur

Algemene ledenvergadering op don-
derdag 17 november 2011
Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op donder
dag 17 november 2011 in ons clubhuis. Aanvang is 20.00 
uur. De agenda staat op pagina 15 in dit clubblad vermeld.

Belangrijke regels voor  
barvrijwilligers en leden
Hieronder volgen enkele belangrijke regels voor leden en 
ouders die bardiensten draaien:
• Tijdens uw bardienst mag u op kosten van de club 

enkele nietalcoholische consumpties nuttigen zoals 
koffie, thee of frisdrank. Dit heet de regeling “con
sumptie eigen gebruik”. De consumpties die u ge
bruikt moet u aanstrepen op het daarvoor bestemde 
formulier dat achter de bar ligt.

• U mag geen gratis consumpties verstrekken aan an
deren zoals teamgenoten, andere ouders, vrienden 
of familie. Dit geldt ook voor keukenvrijwilligers.

• Leiders, trainers en commissieleden moeten con
sumpties altijd contant betalen of betalen met de 
consumptiemunten die men van VDZ krijgt. Het laten 
opschrijven van consumpties is niet toegestaan. 

• Het is leden en ouders niet toegestaan om (op grote
re schaal) zelf meegebrachte dranken en etenswaren 
te gebruiken in de kantine, op het terras of ergens 
anders op het terrein. 

• Ouders mogen tijdens de bardiensten kinderen mee
nemen, maar mogen de kinderen niet achter de bar 
of in de keuken toelaten. 

Trainingslidmaatschap voor men-
sen die alleen trainen
VDZ kent sinds dit seizoen het begrip ‘trainingslid’. Hierbij 
traint men alleen bij VDZ en speelt men geen wedstrijden. 
De contributie van het trainingslidmaatschap bedraagt  
€ 150, per jaar. Als mensen alleen (willen) meetrainen, 
dan kan dat als men trainingslid wordt. Dit geldt voor niet
leden, donateurs en nietspelende leden. Voor spelende 
leden verandert er niets. Men kan zich als trainingslid 
aanmelden bij het bestuur via bestuur@vdzarnhem.nl. 

Contributie-inning één keer per jaar 
vanaf het seizoen 2012/2013
VDZ int de contributie nu vier keer per jaar via automati
sche incasso. Dat is met 1200 leden erg bewerkelijk en 

Van de bestuurstafel
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auTomobielbeDrijF van Den brink

Automobielbedrijf 

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

Automobielbedrijf 

Van den Brink BV

aangesloten bij 

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

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

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

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

De koffie staat klaar!

Renault specialist
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Winnaars verkiezing Vrijwilligers van het Jaar

De echte sterren van VDZ!
Thijs de Wit (jeugd) en Corine Roelofsen (senioren) 
zijn door de leden gekozen tot vrijwilliger van het 
jaar 2010-2011. Een speciale waarderingsprijs werd 
toegekend aan jeugd coördinator en oud-trainer Jan 
Schmitz. 

Ledenrapport THIJS DE WIT
“Deze man met de hond komt bijna elke dag uit Zutphen 
om actief te zijn bij VDZ. Hij zit daarbij niet stil:
 Hij is trainer van verscheidene jeugdteams. 
 Scheidsrechter bij jeugd en dameswedstrijden. 
 Draait regelmatig bardiensten, ook bij 
jeugdactiviteiten. 
 Columnist in de Volharder, met oog voor de 
jeugd.
Deze speler van de VE1 staat zijn mannetje 
bij de jeugd. Geen man op de voor
grond, maar wel trouw aanwezig 
om zijn activiteiten te doen: een 
pluim in de vorm van vrijwilliger 
van het jaar is op zijn plaats.”

Ledenrapport CORINE ROE-
LOFSEN
“Ze was een gewaardeerd speelster bij de 
damesteams tot een zware knieblessure een 
einde maakte aan haar voetbalcarrière. Ze is na haar 
knieblessure 4 jaar geleden vol voor het leiderschap van 
dames 3 gegaan. Met veel succes want het team is met 
veel plezier al jaren in vrijwel dezelfde samenstelling ac
tief. Maar leider zijn van een damesteam is een hele klus. 
Vandaar dat ze deze waardering en uitverkiezing 
verdient.”

Zoals het bij echte sterren hoort 
zijn de beide vrijwilligers van het 
jaar door de redactie aan de tand 
gevoeld over wat de prijs 
bij hen teweeg heeft 
gebracht….

Had je het ver-
wacht dat je vrijwil-
liger van het jaar zou 
worden?

Thijs: Ik ben nooit bezig geweest met de vraag of ik 
vrijwilliger van het jaar werd of wordt. Toen ik hoorde dat 
ik genomineerd was, had ik een lichte voorkeur om niet 
gekozen te worden. Ik ben de jongste uit een gezin met 
negen kinderen en ben dus van huis uit niet gewend aan 
aandacht.
Corine: Nee, dat had ik niet verwacht. Ik wist wel dat ik 
genomineerd was door Renee Combe (zie foto) namens 
mijn team, maar dat was eigenlijk vooral voor de grap. 

Wat ging er door je heen toen je 
hoorde dat je vrijwilliger van het 
jaar zou worden?
Thijs: Toen het eenmaal zover was, 
vond ik het wel erg leuk om te zijn 

gekozen, dus naast bloed en andere 
lichaamsvochten ging er ook 

een gevoel van trots door 
me heen toen Steef Brink

hoff op zijn Steefs de prijzen 
uitreikte.

Corine: Naast uitzinnige  vreugde 
voelde ik me toch ook een beetje on
gemakkelijk. Dit omdat er mensen zijn 
die een veel grotere rol als vrijwilliger 
vervullen binnen VDZ. 

Wie gun jij volgend jaar deze prijs bij VDZ en 
waarom?
Thijs: Ik gun het in principe heel veel mensen. Bezig zijn 
bij de club levert van zichzelf al veel op want je ont
moet veel leuke mensen. Ik heb daar alleen al 

voldoende lol van. Je krijgt ook meer binding 
met VDZ. Ik raad het dus iedereen aan om 
zich te melden, want je haalt veel meer uit 
je contributie door af en toe wat te doen. 
Het is dat ik een beetje aan mijn tax zit qua 

tijd en energie, anders zou ik ook wel 
leider willen zijn van een pupil
lenelftal of andere activiteiten 
willen doen voor de jeugd. Ik 
heb er genoeg ideeën voor. 

VDZ heeft zoveel mogelijkheden 
wat betreft het ontwikkelen en kunnen 

realiseren van activiteiten. Er is alleen een 
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Op zondag 28 augustus organiseerde VDZ voor de 
39e keer in successie het Commandeurtoernooi. 
Zes clubs streden met hun A, B, C en D

selecties om de felbegeerde wisselbeker. Na 12 jaar lukte 
het VDZ weer eens om de trofee in huis te houden.
Traditioneel staat sportpak ’t Cranevelt aan de vooravond 
van het nieuwe seizoen in het teken van het Comman
deurtoernooi, vernoemd naar Frater Andreas, familienaam 
Commandeur. Het toernooi past prima in de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen en wordt door de deelnemende 
clubs gebruikt om laatste puntjes op de i te zetten.

Aan deze editie deden zes clubs mee: AVW’66, ESA, 
Rheden, Union, Wherevogels (Purmerend) en uiteraard 
VDZ. ’s Ochtends kwamen de C en Dteams in aktie en 
’s middags was het de beurt aan de B en Ateams. VDZ 
scoorde op alle fronten. Bij Dpupillen werd VDZ verdien
stelijk tweede en in zowel de C, B als Apoule werd VDZ 
eerste. Dat betekende dat VDZ ook in totaal de meeste 
punten pakte en daarom aan het eind van de dag de wis
selbeker in ontvangst mocht nemen. Dit was in 1999 voor 
het laatst gelukt. Toen werd het toernooi nog over twee 
dagen gespeeld. Vanwege concurrentie met de bekercom
petitie was het dit jaar voor het eerst op één dag georgani
seerd. En dus met succes.

VDZ-jeugd wint de Commandeurtrofee

Beker blijft op Cranevelt!

Niet alleen kan teruggekeken worden op uitstekende 
prestaties van de VDZjeugdteams. Dat biedt perspectief 
voor de competitie. Ook de organisatie stond weer als 
een huis. Mede dankzij de inzet van de bar en toernooi
commissie, scheidsrechters, EHBO, trainers, leiders en 
andere vrijwilligers kan terug gekeken op een zeer ge
slaagd toernooi. Alleen het weer liet het enigszins afweten 
met vooral ’s middags enkele stevige regenbuien. Geluk
kig stonden er op het terras nog de tenten van de daags 
daarvoor georganiseerde reünie en konden de supporters 
tijdens de hoosbuien schuilen.

Ad Heijnen

De aanvoerders van de  A1 en de  B1 
nemen beker in ontvangst

tekort aan aanbod van organisatievermogen en uitvoe
rende menskracht, terwijl er toch heel veel gestudeerde 
mensen rondlopen die hun kinderen hier hebben voetbal
len. Ik weet zeker als een paar handige mannen en vooral 
vrouwen hun koppen bij elkaar zouden 
steken, dat VDZ binnen de kortste keren, 
niet alleen de grootste maar ook de leukste 
en meest interessante club zou zijn van 
Arnhem en omgeving. En dat je een jeugd 
kan opbouwen die meespeelt in de 
hoogste regionen. Maar wel 
alsjeblieft met veel, heel 
veel plezier gesaust. Het 
zou dus een goede zaak 
zijn wanneer het aanwezige 
potentieel zich zou melden, zodat we 
voor volgend jaar een ruime keus heb
ben in het benoemen van de vrijwilliger 

van het jaar 2011/12. Ik draag alvast de nieuwe voorzitter 
van VDZ voor!! 

Corine: Ik vind het lastig om één iemand te nomineren, 
omdat er zo veel mensen zijn die zich 
zichtbaar en minder zichtbaar inzetten 
voor de club. Zelf ben ik in ieder geval 
erg blij dat er weer een scheidsrechter
coördinator is! En dat er bijvoorbeeld 

mensen zijn die om 8 uur op 
zondagochtend het clubhuis 

openen omdat wij onze 
spelerspasjes vergeten 

zijn mee te nemen (Jan, 
bij deze nogmaals dank)!  

links zie  je Jan Schmitz, voor een 
gesprek met hem moet u nog een 
nummertje wachten (red)
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Deze week staan we tegenover een sterke tegen
stander: de zwartpunthaai. Met welke tactiek 
denken we dit dier te slim af te zijn? Jezelf ingra

ven rond de eigen zestien lijkt op het eerste gezicht een 
logische keuze, maar is in de praktijk niet verstandig. De 
zwartpunthaai beschikt namelijk over een heel bijzonder 
zintuig: de ampullen van Lortenzini. Met dit zeer gevoelige 
orgaan kan de haai zwakke elektrische golven waarne
men, zodat het dier moeiteloos prooien kan opsporen die 
zich onder het zand hebben verstopt! Als we met deze 
tactische opdracht het veld ingaan, worden in feite dus 
verraden door onze eigen hartslag.

Moeten we dan misschien vol op de aanval gaan spelen? 
Een gedurfde keuze, maar waarschijnlijk krijgen we dan 
enkele pijlsnelle counters om de oren. De hele lichaams
bouw van de zwartpunthaai is er namelijk op gericht om 
snelheid te maken. Dankzij het torpedovormige lichaam 
ervaart de haai zeer weinig weerstand tijdens het zwem
men. Dat effect wordt nog eens extra versterkt doordat 
overal op de haaienhuid kleine tandjes staan, die met de 
punt naar achteren gericht zijn. Glijdend door het water 
ontstaat er achter elk huidtandje een soort minidraaikolk
je, waar het water soepel overheen glijdt. Vergelijk het 
met een bord gevuld met knikkers, waar je met je hand 

overheen wrijft. Doordat alle knikkers met de beweging 
meedraaien, ervaar je nauwelijks weerstand!

Goed. Dan kiezen we ervoor om gewoon ons eigen spel 
te spelen en te vertrouwen op onze ijzersterke conditie. 
Opnieuw bestaat de kans dat we bedrogen uitkomen. Uit 
onderzoek blijkt dat haaien heel zuinig met hun energie 
omgaan. Tijdens het zwemmen ervaren ze dus weinig 
weerstand, maar bovendien maken ze handig gebruik van 
glijvluchten door het water. Net als een vogel de warme 
luchtstromen gebruikt om zwevend uit te rusten, zo wisselt 
de zwartpunthaai zwemslagen met de staart af met glij
vluchten van boven naar beneden. Hoewel wij misschien 
moeiteloos negentig minuten kunnen blijven lopen, houdt 
de zwartpunthaai het veel langer vol. Sterker nog: deze 
haaiensoort blijft zijn hele leven zwemmen! De zwartpunt
haai heeft helaas geen keus. Omdat zijn kieuwen vastzit
ten, moet de haai zwemmen om via de kieuwen water bin
nen te krijgen waaruit zuurstof kan worden opgenomen. 

De enige tactiek die zeker vruchten afwerpt, is om te 
kiezen voor een kurkdroge ondergrond en een kurkdroge 
dag. Zonder water om zich heen legt de zwartpunthaai het 
zeker af. Tegen die tactische vondst heeft het dier helaas 
geen enkel weerwoord!

Door Bas Lukkenaar

aanvallen en 
verdedigen

Wekelijks breken VDZ-trainers zich het hoofd hoe de tegenstander 
technisch en tactisch het best bestreden kan worden. Wat zijn de 
sterke en zwakke punten? Over welke geheime wapens beschikt het 
elftal? Ook in het dierenrijk worden echter slimme tactieken ge-
bruikt om de vijand af te bluffen of de prooi te verschalken! In deze 
rubriek zoeken we uit of onze voetbalstrategie opgewassen is tegen 
de intelligente dieren van Burgers’ Zoo. 
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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.
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Pupil van de Week, Ruben Wol-

ven en Damian WIlkens

Naam Damian Wilkens
Ik ben 10 jaar oud en speel in E9 als verdediger. Ik 
was pupil v.d. week bij de wedstrijd: VDZ1 – RKZVC1, 
op zondag 3 sept. 2011, de uitslag was 52

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn 3e seizoen.

Waarom koos je voor VDZ? Mijn neefje speelt hier.

Op welke positie speel je het liefst? Middenveld.

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Martijn van Gessel, omdat hij 2 keer gescoord heeft en 
hij voetbalt gewoon goed.

Wie vind je de beste voetballer en waarom? Messi, 
omdat hij meestal alles supergoed doet.

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen, en DS
sen of playstationen

Wat wil je later worden?  
Profvoetballer of autocoureur

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Alle dingen die VDZ doet vind ik leuk, toernooi
tjes enzo.

Wat was je beste wedstrijd of actie? Tegen OVC ‘85 
E6, toen heb ik twee keer gescoord.

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat ik het een hele leuke en gezellige club vind 
om bij te voetballen!

Naam Ruben van Wolven
Ik ben 8 jaar oud en speel in VDZ F6 als middenvelder 
en keeper. Ik was pupil van de wedstrijd: VDZ 1  Erica 
(Dieren), uitslag: 0  1, op zondag 18 september 2011.

Hoelang speel je al bij VDZ? 1,5 jaar

Waarom koos je voor VDZ? Omdat veel mensen in de 
buurt zeiden dat het een goede club is en ook gezellig.

Op welke positie speel je het liefst? Keeper.

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Tom 
Witjes, hij is een goede keeper is en ook heel aardig.

Wie vind je de beste voetballer en waarom? Wesley 
Sneijder, omdat hij mooie goals heeft gemaakt tijdens het 
WK in 2010.

Wat is je favoriete club? VDZ natuurlijk!

Heb je nog andere hobby’s? Fietsen, hardlopen en op 
de Wiispelcomputer.

Wat wil je later worden? Vader en heel oud!

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? De keepersclinic, en dat ik pupil van de week werd 
en bij VDZ 1 mee mocht kijken.

Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik dit week
end tegen Spero Elst een mooie goal had gemaakt.

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat mijn opa Hans vroeger ook nog bij VDZ heeft 
gevoetbald.

   P
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hegeman SkoDa

Financieringsaanbod op basis van een kostenloze en rente vrije uitgestelde betaling. U betaalt het kredietbedrag terug binnen 12 maanden na 
tenaamstelling auto. Maximaal kredietbedrag € 7.500,-. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank te Amersfoort. Ingeschreven bij de KvK 
onder de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH filiaal Nederland. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Financierings-
aanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden 
via www.volkswagenbank.nl. Actieaanbod geldig tot en met 31-12-2011 of zolang de voorraad strekt.

Škoda Fabia Combi Fresh
NU VOOR DE SPECIALE HEGEMAN ACTIEPRIJS VANAF 

€  5.975,-*

* Betaal nu de helft en de andere helft pas volgend jaar.

50/50
DEAL

RENTEVRIJ

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

Hegeman blijft verrassen

De Fabia Combi Fresh is gebaseerd op een Comfort uitvoering met o.a. 

       Airconditioning

 Elektrisch bedienbare ramen vóór

 Centrale portiervergrendeling

 Getint glas

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Audio Pack I (radio met cd-speler)

4 extra luidsprekers achter

Middenarmsteun vóór met opbergvak

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
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Afgelopen 2 juli 2011 zijn, op de Dam in Amster
dam, 5 spelers van VDZ D1 (seizoen 20102011) 
te weten: Mathis Barten, Jelle Kusters, Julian 

Eijkhout, Tom Frequin en Niek Meijer onder begeleiding 
van Jordy Eijkhout, Nederlands Kampioen Straatvoetbal 
2011 geworden.
Na twee voorrondes in het Gelredome (toen nog met 
Thom van Middelaar i.p.v. Niek Meijer) en op de Markt in 
Arnhem (nu met Niek i.p.v. Thom), mochten zij strijden 
om het kampioenschap midden op de Dam in Amster
dam. Twee poulewedstrijden en daarna de zinderende 
finale, die beslist moest worden door “de Golden Goal” 
(spannender kan echt niet!!!), werden door onze jongens 
gewonnen. Wat een superprestatie!! De Golden Goal 
werd door Mathis gemaakt en daarna was het “Hek van 
de Dam!!!”

Hier kun je alleen maar van dromen toch?! Nadat de 
blinkende medailles, een supergrote beker en felicitaties 
van alle supporters die in grote getale mee waren gereisd 
vanuit Arnhem op een zonnige Dam in ontvangst waren 
genomen, gingen we met z’n allen eten bij de Mac.Mede 
door een aantal sponsoren, te weten Meijerinterim.nl, De 
Wereld Modeschoenen en “het Breekijzer” konden wij er 
met z’n allen een geweldige dag van maken.
 
Deze geweldige prestatie wordt echt wel op waarde 
geschat, de gevolgen zijn nog steeds merkbaar. Dit in de 
vorm van een heuse huldiging bij VDZ zelf door het be
stuur, waarbij de jongens een cadeaubon van OLB kregen 
en natuurlijk een toespraak! Door de pers (kranten) is er 
ook al aandacht aan geschonken, ze worden beroemd!

VDZ D Nederlands kampioen straatvoetbal 2011

Een sprookje of echt gebeurd?

Einduitslag
1. VDZ
2. FC DB
3. FC Naamloos
4. Haarlem
5. HZVV
6. Vitesse

Ook was er iemand die dit zó fantastisch vond, dat hij 
de jongens 15 kaarten schonk voor het bijwonen van 
de wedstrijd VitesseRoda JC (de Airborneveteranen 
wedstrijd), ze mochten dus zelf uitmaken wie er verder 
nog meegingen. Er gingen een aantal ouders, broers en 
zusje mee en Thom ook, die heeft er tenslotte ook aan 
bijgedragen! We hadden super plaatsen en Vitesse won 
de wedstrijd met maar liefst 50 (dat krijg je als er Neder
lands kampioenen op de tribune zitten!). Hartelijk dank 
Diabolo TOTAL ICT SOLUTIONS (Ronald Brakenhoff) 
voor deze sportieve avond!

Vrijdag 7 oktober wordt het klapstuk: De jongens worden 
in de rust van de Interlandwedstrijd NederlandMoldavië 
gehuldigd op het veld in het stadion van Feyenoord, De 
Kuip! Het verslag hiervan komt in de volgende Volharder 
te staan.
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Het clubhuis was voor de gelegenheid uitge
breid met twee tenten en het was nodig. 
Alle 550 leden op de reünistenlijst hadden 

begin dit jaar een nieuwjaarskaart met uitnodiging 
ontvangen (gesponsord door Herman Molendijk 
van HPC Drukkerij in Arnhem) en veel (oud)leden 
kregen begin juli een  fraaie uitnodiging (gespon
sord door subsponsor DIABOLO,  een sponsor die 
altijd voor VDZ klaar staat). Dat was een succes, 
het aantal aanwezigen op de feestelijke dag 
bedroeg 198!
De gasten werden 
rond 16.00 uur ont
vangen door de dames 
van het ontvangstco
mité met een glaasje 
Prosecco waarna zij op 
zoek gingen naar hun 
voetbalvrienden van vroe
ger. Dit gebeurde onder 
begeleiding van de 4mans 
formatie JazzyMotion van 
onze oudspeler Rob Eg
ging.
Bij de officiële opening werd kort aandacht besteed aan 
de afwezige Louis Burgers, ook lid van de reünie com
missie, die in april werd getroffen door een herseninfarct 
en derhalve niet aanwezig kon zijn. Hij werkt momenteel 
hard aan zijn herstel; wij wensen hem daarbij veel sterkte.

Buffet
Om 18.00 uur werd het Griekse buffet geopend dat gretig 
aftrek vond en begeleid werd door Griekse muziek van 

het duo Ano Kato. 
Ondertussen werden 
veel oude herinne
ringen opgehaald uit 
lang vervlogen jaren 
en uiteraard was 

iedereen vol over zijn eigen presta
ties van vroeger ;)) Op ongedwongen wijze kon men 

oude herinneringen ophalen, foto's van vroeger bekeken 
en VDZ plakboeken in gezien. Ondanks het minder mooie 
weer (sic !) was de stemming prima; een drankje op zijn 
tijd deed de regen en kou snel vergeten. Het uitstekende 
buffet werd afgesloten met een uitgebreide kaasplank 
die  voor de liefhebbers  vergezeld ging van een glaasje 
rode port. Een schot in de roos !
Daarna was er nog volop gelegenheid om na te praten, 
adressen uit te wisselen en een laatste drankje te scoren. 
Bij vertrek mocht iedereen een aardigheidje in ontvangst 

nemen. Aan de reacties te meten  zowel monde
ling als later schriftelijk via Email  werd deze 
reünie weer als erg succesvol beoordeeld. Een 
steun in de rug van de reünie commissie. 

Bedankt!
Maar deze bijzondere dag zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de inzet van een groot aantal vrij
willigers zoals de barcommissie, de barmedewer
kers, de dames van de ontvangst en de munten
verkoop, de inkopers, de activiteiten commissie 
en de onderhoudsploeg. Zij allen hebben er mede 
aan bijgedragen dat de VDZ reünie een sfeervolle 
bijeenkomst was.
Tot over 5 jaar bij het 90jarig bestaan van VDZ.

VDZ reünie groot succes

De reuniecommissie bestaat uit v.l.n.r. 

Pim Blok, Henk Matser en Peter Verhoeff



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




