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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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Graag maak ik van de mij geboden gelegenheid 
gebruik u, zij het via het papier, toe te spreken. Ik 
zou u natuurlijk kunnen vertellen over de plannen 

van het bestuur, onze visie op onze (inderdaad, sinds kort 
ook mijn) vereniging of de successen en teleurstellingen 
van de diverse elftallen, maar dat komt vast een andere 
keer aan de orde. Wat ik nu graag u met wil delen is het 
gevoel dat ik, als nieuwkomer, bij onze club heb. 

Ik ben als zoon van een oudhoofdklasse speler (Hubert 
Sneek) en oud voorzitter van een voetbalvereniging  
VENO (Via Eenheid Naar Ontplooiing, voorwaar bijna net 
zo mooi als Volharding Doet Zegevieren) al van jongs af 
aan langs of op het voetbalveld te vinden geweest. Eerst 
als toeschouwer bij mijn vader maar al op mijn vierde 
speelde ik  zelf  op zaterdag mijn wedstrijden. Uiteraard 
ben ik begonnen bij VENO (Vollenhoven), daarna SCS 
(Laag Soeren), Erica ‘76 (Dieren) en tenslotte voor een 
trainingspak en een buskaart bij v.v. Rheden. Op mijn 
achtiende ben ik gestopt met voetballen omdat de lol er 
voor mij destijds wel een beetje vanaf was en ik via een 
vriendinnetje met hockey in aanraking ben gekomen. Ik 
bleek talent te hebben als hockeykeeper en bovendien 
was de trainingsintensiteit ook makkelijker te combineren 
met de levensstijl die ik er tijdens mijn middelbare school
tijd en  later mijn studententijd op na hield. Toch heb ik het 
voetbal nooit los kunnen laten en heb ik in mijn studenten

tijd in Leiden nog twee 
seizoenen in het derde 
van Lugdunum gespeeld 
en na mijn studententijd 
heb ik met allemaal col
lega’s zelfs nog ander
half seizoen in het zesde 
van Eldenia  gespeeld. 
Maar wat heeft dit alles 
met VDZ te maken zult u 
zich wellicht afvragen. 

Welnu, mijn zoon en 
dochter zijn met ingang van dit seizoen overgestapt van 
hockey naar voetbal en daardoor kom ik sinds enkele 
maanden bij VDZ. En laat ik het maar eerlijk zeggen, het 
voelt als thuiskomen. De warmte, het gelach, het gemop
per, de kantine, de geuren en geluiden maar bovenal de 
mensen, ze maken een groter deel uit van wie ik ben dan 
ik ooit had durven vermoedden. Tel daarbij op het geluk 
dat mijn kinderen bij VDZ ervaren en u zult begrijpen dat 
ik trots ben voorzitter te mogen zijn van zo’n mooie ver
eniging. Kortom ik verheug me er op mijn steentje er aan 
bij te dragen om VDZ voor ons allen die gezellige, veilige 
en warme plek te laten blijven die het nu is en die ik als 
speler bij andere verenigingen heb ervaren.

Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Bestuur 2011-2012

V.l.n.r.: Joost Marée (secretaris), Noud Hooyman (bestuurslid algemene zaken), Remco Bijlsma (voorzitter), 
Bert Kok (penningmeester), Lucelle van Hövell (bestuurslid algemene zaken en jeugd) en Steef Brinkhoff (be-
stuurslid accomodatie)



burgerS’ Zoo

• Ruim 50 stands en zang- en dansgroepen uit de Indische archipel
• Exclusief kijkje achter de schermen bij de haaien en de olifanten
• Gratis info door gidsen van IVN Arnhem in de Desert en Ocean
• Leuke en spannende kinderactiviteiten in het Park Restaurant
• Kijk voor het volledige programma nú op www.burgerszoo.nl

27 t/m 30 december 2011 en 2 t/m 7 januari 2012
50% korting op de toegang van 15.00 tot 20.00 uur

Indisch festival in overdekt tropisch regenwoud!

WINTER
PASAR 
MALAM

015-140 Adv Burgers_WinterP_VDZ.indd   1 28-11-11   09:12
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F-mini’s, VDZ in actie
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VDZ tegen SML, Vitesse - AJAX, Real Madrid 
- AC Milan; best wel spannende wedstrijden. 
Maar niets vergeleken bij de onderlinge partij-
tjes die de F-mini´s tegen elkaar spelen. Elke 
woensdagmiddag trainen de mini´s onder lei-
ding van de altijd enthousiaste Marcel Broecks. 
En daar gaat het er fanatiek aan toe. 

Binnenkant, buitenkant, met de wreef maar nooit 
met de punt. Aannemen, passen en natuurlijk 
knallen op de goal. Jaja, zo worden ze helemaal 
klaargestoomd voor het echte werk. Het resul-
taat is te zien! Op de zondagen, voorafgaand aan 
de thuiswedstrijden van VDZ-1, verzamelen de 
F-mini´s zich in de kleedkamer, transformeren zich 
in een professioneel voetbaltenue en lopen twee 
aan twee als echte profs naar het hoofdveld. 
Na het fl uitsignaal vliegt de bal van links naar 
rechts, van voor naar achter en natuurlijk rich-
ting de goal. OEI, nét naast. Wat een spanning! 

F-mini’s 
VDZ in actie

Onder luide aanmoediging van de ouders spelen 
de fanatieke jongens en een meisje een superwed-
strijd. Wat een gejuich als er gescoord wordt. Van 
schouderklopjes, high-fi ves en vreugdedansjes tot 
stoere slidings over het gras; iedereen doet even 
sportief mee.
Als scheidsrechter Marcel affl uit, is het tijd om 
penalty’s te nemen. Dat wordt gedaan in een niet 
kinderachtig grote goal, waar de echte keeper van 
VDZ-1 zich al aan het voorbereiden is. Eén voor één 
nemen de mini’s een aanloop en schieten op de 
goal. Dat zijn niet zó maar schoten; dat zijn schoten 
waar de sportieve keeper Tom Witjes zelfs nog wit 
van wegtrekt!

Wat een prestatie van deze kanjers! Dit wordt na-
tuurlijk beloond in de kantine met een grote schaal 
friet en een stapel bitterballen. En niet te vergeten 
de ranja, want op zo’n prestatie moet gedronken 
worden! 

AKTIE!

Opmaak cover-Volharder2.indd   3 04-12-11   14:08
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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 vd Zande  45 punten
2 Jolanda Scholten 48 punten
3 Elly van der  Leij 49 punten

Klaverjassen
1 Albert van Daalen  5770 punten
2 Ferry van Galen 5410 punten
3 Henk Matser 4563 punten

Ook dit jaar wordt er weer geklaverjast en gejokerd bij VDZ We hopen en verwachten dat weer voldoende lief
hebbers op deze avonden aanwezig zijn. De eerstvolgende kaartavond is op 26 januari 2012. 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 24 november 2011

Bij het verschijnen van dit laatste nummer van het 
kalenderjaar 2011 hebben we de Sinterklaas al
weer uitgezwaaid richting Spanje en de Kerstman 

weer verwelkomd. Op veel plaatsen is het gezellig ver
licht, zowel binnen als buiten. Aan het einde van een jaar 
wordt vaak achterom gekeken wat er allemaal gebeurt  
is. Voor onze vereniging zijn er eigenlijk drie belangrijke 
gebeurtenissen geweest, de aanhoudende groei bij zowel 
de senioren, dames als bij de jeugd, de gevonden nieuwe 
voorzitter (Remco Bijlsma) en uiteraard de promotie naar 
de derde klasse van de KNVB. Het afgelopen jaar zijn er 
weer heel veel punten op sportpark ´t Cranevelt gebleven 
wat in dit nummer wel af te leiden is aan het grote aantal 
winterkampioenen.

Natuurlijk is er nog veel meer te lezen in dit december
nummer van de Volharder. Uiteraard een voorwoord van 
Remco Bijlsma als nieuwe voorzitter, in de rubriek vader 
en zoon niet minder dan drie generaties Folman, drie pu
pillen van de week, een groot interview met de nieuwe be
stuursleden Remco Bijlsma en Joost Marée, een compleet 
nieuwe voetbalfeuilleton (Paul Pegel) en niet te vergeten 
de column. Die gaat, hoe kan het ook anders, over Ajax. 
Als alle nieuwsbladen, programma´s en kranten erover 
gaan kan de Volharder natuurlijk niet achterblijven.

Ook zijn er artikelen, zoals al eerder vermeld, aangaande 
de diverse winterkampioenen, wordt u uitgenodigd voor de 
spetterende kerstfeestavond op 17 december, is er goed 
nieuws uit de keuken, is er een verslag van het bezoek 
van Sinterklaas aan onze vereniging en een verslag van 
het zeer gezellige en geslaagde slaapmutsen toernooi.

Weer voldoende reden om snel de bladzijde om te slaan 
en verder te lezen. Veel leesplezier gewenst!

De redactie

De redactie 
wenst u prettige 
Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar
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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 22 november speelde VDZ onder 23 tegen 
Spero A1, een team dat tweede staat in de 4e di
visie. Met Stan uit de B1, Joris en Tim van VDZ 1 

en keeper Tom, Flip, Jorrit van VDZ 2 en 8 spelers uit VDZ 
A1 ging het team onder leiding van coach Hans Zwart
kruis, ondersteund door Ralph Dekker, trainer van het 1e 
Willy Melchers en Technisch Jeugdcoördinator Albert van 
Daalen de strijd aan. Na het bekend maken van de opstel
ling en de nodige tactische tips kon de wedstrijd beginnen. 

In de eerste helft bleek al dat we goed konden meeko
men met Spero, waarbij er weinig kansen door beide 
teams gecreeërd werden. Het was toch Spero dat een 
10 voorsprong nam. Na een half uur hadden we drie 
wissels toegepast zodat we in de tweede helft in dezelfde 
opstelling verder gingen. In de tweede helft speelde we 
een prima wedstrijd waarin we via goed combinatievoetbal 
steeds dreigender werden, nadat Jorrit al een keer de 
vuisten van de keeper had getest kregen we na een prima 
combinatie een penalty, welke feilloos werd ingeschoten. 
Helaas scoorde Spero ook nog twee keer, beide keren uit 
een corner waarbij er vrij kon worden ingekopt. Al met al 

een prima wedstrijd waar de jongens veel plezier beleefd 
hebben en ook zeker geleerd hebben. Enige smet op de 
wedstrijd was dat achteraf bleek dat Tom Rudolphie een 
gebroken vinger had opgelopen tijdens de wedstrijd. Als 
we weer een activiteit hebben met onder 23 hebben zullen 
we dat op de VDZwebsite dit bekend maken.

AvD

Spero A1– VDZ onder 23

 Op zaterdag 14 januari 2012 houden wij op 
ons hoofdveld alweer voor de vijfde keer:

de Roel van der Leij 
Wintercup

 

Editie 2012 trapt om 13.30 uur af
Gezien de sterke groei van onze seniorentak (en sommige elftallen zul
len met 2 teams meedoen inclusief de deelname van het A2), gaan we 
waarschijnlijk met twee poules spelen.
 
Na afloop van het sportieve gedeelte zullen we gezamenlijk in onze 
kantine een maaltijd nuttigen en zal aldaar de prijsuitreiking plaats
vinden. De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open zijn.
 
We gaan ervan uit dat het animo voor dit toernooi wederom net zo 
groot is als voorgaande jaren. Noteer het nu alvast in je agenda!
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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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Tijdens de uitreiking van de vrijwilligersprijzen op 
4 september jl., werd er ook nog een speciale prijs 
uitgereikt: de waarderingsprijs. Deze waarderings-
prijs mocht door Jan Schmitz in ontvangst worden 
genomen. De redactie van De Volharder zocht hem 
op en vroeg hem naar de reden van deze prijs.

Jan antwoordde bescheiden: “Ach, het zal denk 
ik te maken hebben gehad met het feit dat ik 
als technisch coördinator ben gestopt met mijn 

werkzaamheden.” Omdat iedereen die maar enigszins 
bekend is met VDZ Jan wel (her)kent, maar niet ieder
een op de hoogte is van zijn ‘palmares’ , eerst maar 
eens een hele korte opsomming.

19871992  
* Hoofdtrainer van de selectie van VDZ
19921999 
* Op papier vertrokken bij VDZ om hoofdtrainer te zijn 
bij diverse andere verenigingen
* In praktijk marketingplan voor jeugd VDZ geschreven en 
mede uitgevoerd
20002011 
* Technisch coördinator van (in eerste instantie) alle elftal
len en later van de A, B en C

Buiten bovenstaande ‘harde’ functies, verleende en 
verleent Jan allerlei hand en spandiensten bij VDZ. Nu 
de organisatie van VDZ gewoon goed staat, vindt Jan het 
ook tijd worden om zich terug te trekken. “Het is nooit de 
bedoeling dat een club afhankelijk wordt van bepaalde 
mensen, dus moet je daar zelf ook voor waken”, aldus 
Jan. Dat Jan minder doet, is overigens voor zijn vrouw 
nog niet echt te merken. Het aantal uren dat hij bij VDZ 
rondloopt, is nog altijd groot. Maar, volgens Jan, gaat het 
nu ook weer om gewoon op zondag een wedstrijd van het 
eerste elftal te bekijken. 

Groei
Jan’s hart ligt bij de jeugd en dat komt direct terug wan
neer hij uitlegt waarom hij destijds een marketingplan voor 
de jeugd van VDZ heeft geschreven. “In die tijd, in 1992, 

Interview Jan Schmitz

Prestatie is een 
belangrijke bijzaak

had VDZ slechts acht pupillen en jeugdteams. Er waren 
bijvoorbeeld slechts twee Fteams. Een vreemde situatie 
wanneer je dat vergelijkt met de 49 (!) pupillen en jeugd
teams die we nu hebben. Die groei is ingezet door heel 
bewust contact en samenwerking te zoeken met de basis
scholen in de directe omgeving van VDZ. Op scholen die 
interesse hadden, werd door trainers van VDZ voetballes 
gegeven tijdens de gymles.“
Jan pakte dit professioneel aan door allereerst de kinder
aantallen van ArnhemNoord op te vragen en daarna een 
aanname te maken dat 60% van de jongens (tja, sorry 
meisjes) best kon gaan voetballen. Met die doelstelling, 
meer jeugd bij VDZ, wilde hij zijn andere doelstelling ha
len: meer kwaliteit in de jeugdopleiding. En daar besteedt 
hij dan ook zijn tijd bij VDZ nu aan. Op woensdagmiddag 
begeleidt hij de CIOSstudenten die dan bij de pupillen
trainingen zijn en op zaterdag is hij, samen met een groep 
anderen, bezig met de interne scouting van de E en F 
pupillen. En dat is, zo kan menig een beamen, niet een
voudig. Want waar let je precies op? Jan kan er van alles 
over vertellen en doet dat ook graag, maar we spreken 
af dat dit een mooi onderwerp voor het voorjaarsnummer 
van De Volharder is. 
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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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Prijs
Terug naar de Waarderingsprijs dus.  Jan doet er laconiek 
over. Het is bijzaak, maar natuurlijk wel leuke bijzaak. Het 
is nooit de reden waarom je als vrijwilliger zoveel uren in 
je club steekt. En daarbij: hij is al eens gelauwerd als Lid 
van Verdienste. Maar toch, het is prettig te merken dat je 
werk gewaardeerd is.

Op de vraag wat hij zelf in 
VDZ waardeert, is Jan 

zeer duidelijk. “VDZ is 
als club, als vereni
ging bijzonder in z’n 
cultuur en uitstraling. 
Het is een club waar 
je geaccepteerd wordt 
zoals je bent. Je kunt 

er met een gerust 
hart komen en 

je wordt opgenomen en gewaardeerd als mens. Correct 
gedrag is bij VDZ zichtbaar aanwezig.” En dat is iets wat 
voor Jan erg belangrijk is: saamhorigheid, normen en 
waarden. Aan fanatisme heeft hij een broertje dood. Zijn 
uitspraak ‘prestatie is een belangrijke bijzaak’ getuigt 
daarvan. “VDZ is geen hoofdklasser en zal dat ook nooit 
worden. Dat moeten we ook niet willen. Dat wat we nu 
gezamenlijk hebben, is veel belangrijker. Saamhorigheid, 
binding met elkaar en weinig verloop bij de leden. Daar 
gaat het om.” En dat er om de velden heen nog wel eens 
wordt geroepen dat de spelers te lief en te vriendelijk zijn, 
deert hem allerminst. “Daar moeten we juist blij om zijn!”

Dat betekent niet dat er geen aandacht is voor prestatie 
en voor de individuele spelers. Daarvan getuigt het interne 
scoutingsplan waar we in een volgende Volharder met Jan 
over verder praten.

Janine Boekelder

Sinds dit seizoen is er bij VDZ weer een grote vaca
ture vervuld, de scheidsrechtercoördinator. Deze 
rol wordt sinds september vervuld door Maarten 

Cornelissen (24). In het dagelijks leven ‘coördineert’ 
Maarten veelal minder validen en gehandicapten bij Droom 
in Elst. Maarten heeft zelf gereageerd op de vacature op 
de website. Hij geeft aan zelf vrij kritisch te zijn op scheids
rechters en het bijbehorende beleid. “Ik vind alleen wel dat 
als je overal een mening over wil hebben, je ook zelf moet 
tonen dat het beter kan. Door mijn ervaring en de behoefte 
aan een coördinator wilde VDZ mij graag hebben.” 
De  scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk voor alle 
wedstrijden vanaf de Djeugd die geen KNVB scheids
rechter hebben, dus ook de dames en senioren wedstrij
den. Op dit moment zijn er gemiddeld 8 á 9 wedstrijden 
op een zaterdag qua junioren/jeugd, daarbij nog 1 of 2 
senioren wedstrijden. Ook moet er voor de zondag 2 tot 3 
scheidsrechters worden geregeld. “Dit gaat tot op heden 
zeer goed, vooral door de inzet van enkele vaste scheids
rechters en clubmensen die graag meedenken en mee 
helpen.”

De VDZ scheidsrechters-
coördinator

Hoe gaat onze VDZ 
scheidsrechtercoör-
dinator te werk? 
Ik coördineer vooral vanaf de PC 
en probeer veel contact te hebben met 
de scheidsrechters en coördinatoren. 
Volgens mij worden ze ook wel eens 
behoorlijk gek van al mijn emails, maar ik 
wil graag duidelijkheid scheppen en pro
beer op maandag een definitieve indeling 
te hebben voor de wedstrijden van het 
volgende weekend. Als er dan geen 
scheidsrechter is, hebben teams in 
ieder geval nog een week om iets te 
regelen. 
Als het schema het toe laat (ik fluit zondags regelmatig 
voor de KNVB en ben bij ESA jeugdtrainer van de D3) dan 
sta ik zelf ook op de velden. Daarnaast probeer ik onze 
eigen scheidsrechters te voorzien van tips en adviezen en 
een klankbord te zijn bij negatieve, maar vooral ook po
sitieve ervaringen. Zelf heb ik de papieren voor scheids
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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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rechter en een opleiding facilitaire dienstverlening mbo 4. 
Denk dat dit wel mooi aansluit.

Hoeveel vrijwillige scheidsrechters heb je in de 
maillijst?
Op dit moment zitten we nog niet heel ruim, maar hebben 
we een trouwe groep van ongeveer 15 scheidsrech
ters. Hierbij zitten ook degene die ons zo nu en dan uit 
de brand helpen. Om het voor iedereen makkelijker te 
houden, zullen we toch richting de 25 moeten gaan. Na 
de winterstop zullen we hier ook genoeg aandacht aan 
gaan besteden door middel van een informatieavond, 
een spelregelavond en posters binnen de vereniging te 
gaan hangen. Hoe meer opgeleide scheidsrechters, hoe 
beter we de wedstrijden kunnen voorzien van goede 
mensen. Daarnaast zorgt het ook dat de scheidsrechter 
veel plezier houdt. Dat is zeker niet onbelangrijk voor een 
vrijwillige functie!
 
Wat maakt het vak als scheidsrechter zo moeilijk 
en welke eigenschappen moet je beheersen? 
Vooral belangrijk is dat je geduldig bent. Je kan nooit 
iedereen tevreden stellen. Daar
naast zal het vaak zo zijn dat 
scheidsrechters, hoe goed ze 
ook hun best doen, altijd 
een foutje kunnen maken. 
Trainers moeten vooral 
inzien dat we overal 
iemand proberen neer 
te zetten en als die per
soon op dat moment een 
mindere dag heeft, is dat 
helaas zo.

Wat zijn de tips aan een vader die 
zaterdagochtend moet fluiten bij zijn zoon/
dochter? 
Wees ontspannen, naar spelers  en begeleiding. Daar
mee vang je al veel op. Als je voor jezelf weet dat je eer
lijk en ontspannen fluit kun je er zelfs nog van genieten!

Wat zou je tegen de amateurscheidsrechters 
willen zeggen, die teveel rond de middellijn 
lopen?
Dat ze het hun zelf moeilijk maken. Door ongeveer 15 
meter achter het spel te blijven en zo nu en dan aan te 
zetten hou je zelf veel meer overzicht. Iemand die op de 
middenlijn hangt kan nooit beslissen over iets in de 16 
meter. Dit is gewoon niet te zien. Dat kan zeer frustrerend 
werken voor spelers.

Wie kunnen er vervelender zijn tegen de 
scheidsrechters, de heren of de dames? 
Ik merk vooral verschil in de overtredingen. Niet echt in 
de aanspraak van scheidsrechters. Dames zijn vaak veel 
geniepiger, tenen trappen, knijpen en die geintjes. Heren 
maken vaker die harde overtreding om de toon te zetten.

Wat vind je van het gedrag op het veld? 
Doordat iedereen er met een vergrootglas naar 

kijkt, lijkt het erger. Elke situatie wordt uitvergroot. 
Het zou fijn zijn als mensen wat meer nadruk 
leggen op wat goed gaat. Je ziet zoveel leuke en 
gezellige wedstrijden maar daar staat nooit wat 

over in de kranten!
 

Heb je nog een nieuwtje/weetje uit de 
scheidsrechterwereld/reglementen? 

Een leuk weetje is misschien dat je een vrije trap niet 
rechtstreeks in je eigen doel kan schieten. Dit kan wel, 
maar als die bal onderweg niet wordt aangeraakt betreft 
het een hoekschop. Vrij verwarrend en denk dat er maar 
weinigen dit weten!

Heb je trouwens alles rond voor aankomend 
weekend of heb je nog gaten in het schema? 
Voor dit weekend (10&11 nov.) hebben we met wat 
gegoochel de boel weer rond gekregen. Mede door het 
meedenken van enkele clubmensen die al lang betrok
ken zijn krijgen we vaak wel mensen uit de hoge hoed 
getoverd. Ook heb ik twee jongens van ESA zo ver dat 
gekregen dat ze op zondag voor me klaar willen staan.

Irene Smeltink

Wil je 
meer weten 

of ook wel eens 
een wedstrijdje flui-

ten? Neem dan contact 
op met Maarten via 

scheidsrechterszaken-
vdz@hotmail.com
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SChoonmaakbeDrijF hoFS

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

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, 
hulp in huishouden (ook met pgb), schoonmaak kan-
toren, complexen van VVE,  schoonmaakwerkzaam-
heden op scholen, sportaccomodaties en dokters- of 
tandartspraktijken. Voor meer info en diensten van 
SB Hofs mail, bel of check onze site.

Raymond Hofs en Patricia Tolhuisen, Arnhem
T: 06-30419995 E:info@sbhofs.nl

w
w

w.sb
h

o
fs.n

l
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Aanvallen 
en verdedi-
gen
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Deze week krijgen we een makkie! Ten-
minste, zo lijkt het op het eerste gezicht. 
Van die schattige, zwarte beertjes met 

zo’n leuk snoetje en een grappige gele cirkel op 
de borst ter hoogte van hun hals. Daar hoeven we 
toch niet bang voor te zijn? Maar schijn bedriegt! 
De Maleise beren komen inderdaad charismatisch 
voor de dag en lijken een hoog ‘aaibaarheidsge-
halte’ te hebben, maar niets is minder waar. De lokale 
bevolking in Zuid-Oost Azië heeft niet voor niets diep 
ontzag voor deze beren! We herkennen het allemaal wel 
eens op het voetbalveld: de tegenstander heeft een elftal 
op de been gebracht dat bestaat uit jongens of meisjes 
die allemaal veel jonger en bovendien een kop kleiner 
dan ons eigen elftal zijn. Of bij de seniorenelftallen: een 
elftal met oude, kalende mannen die de veertig lentes 
ruimschoots gepasseerd zijn. Maar als ze dan beginnen 
te voetballen, lijken ze plotseling allemaal bij AC Milan 
te zijn opgeleid! Onderschatting van de tegenstander is 
dus helaas de slechtst denkbare tactiek die we kun-
nen toepassen.Goed dan. We nemen de Maleise beren 
dus direct serieus en gaan krachtvoetbal spelen. Forse 
schouderduwen, messcherpe tackels en de hakken 
stevig in het zand worden onze wapens. De kans is op-
nieuw echter groot dat we een gevoelige tik op de neus 
krijgen. Maleise beren rollen met gemak een zwaar rots-
blok ondersteboven, dat wij als mens niet eens kunnen 
optillen! De dieren zijn daarnaast verbazingwekkend snel 
en hebben een prima uithoudingsvermogen bovendien. 
Ze zijn dus erg sterk aan de bal en mogelijk nog sterker 
zonder bal. 

Nu wordt het menens. We vallen terug op een andere 
tactiek: puur loopgravenvoetbal. Voor de oudere lezers 
onder ons, het Italiaanse catenaccio in zijn zuiverste ver-
schijningsvorm. Zeer defensief en als het even kan hard 
achteruitrennen. We zullen ze leren, die beren!  Ook dit 

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 gebruikt om de vijand af te bluf-
fen of de prooi te verschalken! In deze 
rubriek zoeken we uit of onze voetbalstra-
tegie opgewassen is tegen de intelligente 
dieren van Burgers’ Zoo. 

gaat echter volledig mis. Maleise beren zijn uitstekende 
gravers en zij zullen met veel plezier een tunnel onder 
onze stellingen door graven en uit het niets levensgevaar-
lijk in onze zestien opduiken. Niet voor niets bevindt zich 
onder het berenverblijf in Burgers’ Zoo op enkele meters 
diepte een heel stevig hekwerk. En achteruit rennen als 
een beer je aanvalt? In berentaal communiceer je dan 
dat de beer jou terecht heeft ingeschat als een mogelijke 
prooi! 

We kennen echter een tactiek die beslist tot resultaat leidt. 
Smeer beide doelpalen van de goal van de tegenstander 
van onder tot boven in met honing. Maleise beren zijn 
namelijk verzot op die zoete lekkernij: ze worden niet voor 
niets honingberen genoemd! Wij durven heel stellig te 
beweren dat die voetbal op slag totaal niet meer interes-
sant is voor de beren, die onmiddellijk fanatiek aan de 
doelpalen gaan likken om pas te stoppen als alles op is.

Nummer 2.10.indd   57 4-12-2011   23:52:18
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jan van leur Dak/ en gevelWerken

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

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het onder-
houd van uw buitenboel. We werken zowel voor bedrijven 
als voor particulieren; op basis van een onderhoudscontract 
of voor losse werkzaamheden. 
We werken alleen met de beste materialen. Daarom geven 
we 10 jaar garantie op alle door ons aangebrachte dakbe-
dekkingsconstructies.

Onze jarenlange ervaring geeft u het vertrouwen dat uw 
bedrijfspand of woning bij ons in goede handen is.

Vraag vrijblijvend een offerte

garage kornman

www.pruijnschilderwerken.nl

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

    Rudolf 06-288461     Dolf 06-22948152

Garage Kornman
 o  Gratis A.P.K. bij grote beurt
 o  Onderhoud en reparatie van alle  merken auto’s
 o  Laswerk
 o  Grote- en kleine beurten
 o  Verkoop gebruikte auto’s
 Eduard van Beinumlaan 2,  6815 GD Arnhem 026-4425103

erkend

A.P.K. 
keuringsstation

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

Dolf en ruDolf Pruijn schilDerwerken
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Het “woestijngebied” tussen het hoofdveld en de 
ballenvanger voor het clubhuis was voor velen 
een voortdurende ergernis. Vooral als het slecht 

weer is en de kantine wordt bevuild door zand en mod
dervoeten. Het door de gemeente Arnhem beloofde gras 
werd almaar uitgesteld wat voor de onderhoudsgroep 
aanleiding was om dan zelf maar het heft in handen te 
nemen. Uiteraard na overleg met het Gemeentelijk Sport
bedrijf.

Een probleem(pje)! Alles moest zo goedkoop mogelijk 
gebeuren; tenslotte was er geen budget beschikbaar. In
schakeling van sponsors en vrijwilligers was een absolute 
voorwaarde. Welnu, ondergetekende nam het initiatief en 
belde met Jan Tenback – wie anders! – speler van VDZ 
zaterdag 2 (VDZ 7) en redactielid van de Volharder. Jan 
is niet alleen op het veld snel en efficiënt, 
ook bij dit soort acties scoort hij snel. In één 
dag had hij alles geregeld en binnen enkele 
dagen was de voorbereiding een feit d.w.z. 
150 m2 grond was uitgegraven en daarna 
voorzien van een goede zandlaag. Een 
stukje werk van VAN DALEN aannemersbe
drijf uit Huissen. Ook de benodigde betonte
gels en opsluitbanden werden al na enkele 
dagen geleverd door STRUYK VERWO 
INFRA uit Tiel; het transport van de diverse 
materialen werd verzorgd door HENKEN 
SIERBESTRATING uit Veenendaal.

Op zaterdag 5 november was het zo ver. 
Een grote groep helpers, gerekruteerd uit de 
mannen van de onderhoudsploeg en uit de 
zaterdag teams Veteranen en VDZ 7 – altijd 

Samenwerking tussen sponsors en vrijwilligers

Uitbreiding terras

Stoere mannen 
Ferme knapen
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Fietsen zoeken eigenaar
Het gebeurt regelmatig dat met name de jeugd kleding en voetbalschoe

nen vergeet mee te nemen naar huis. Vaak worden deze spullen weer 
opgehaald maar veel blijft achter. De laatste tijd wordt het echter nog gekker. Er 
blijven fietsen achter in de stalling die door de eigenaren of gebruikers kennelijk 
niet worden gemist. Dat geloof je toch niet! Maar toch, het gebeurt!

Momenteel staan er drie fietsen opgeborgen die wachten op hun eigenaar; 
die zal toch het sleuteltje nog wel hebben? Het betreft een damesfiets, 
een kinderfiets en een jongensfiets. Ze zijn allemaal op slot en hebben 
minstens enkele maanden buiten gestaan. Wij hebben ze opgeborgen en 
wachten op de eigenaar om zijn/haar fiets weer in gebruik te nemen. Ben 
jij daar een van neem dan contact op met ondergetekende op  
0654933511. 

Henk Matser

bereid om de helpende hand te reiken  gingen vanaf 8 
uur aan het werk onder de rustige leiding van stratenma
ker Albert. Het werk vorderde snel dus om half 11 koffie 
met als verrassing saucijzenbroodjes, spontaan gespon
sord door COOP ALTEVEER (Ben Hartgers c.s.). De 
aanwezige veteranen konden tijdig stoppen; zij hadden 
nog een wedstrijd te spelen. De overige mannen hebben 
het werk afgerond; om 14.00 uur was het hele karwei 
geklaard en lag het terras er puik bij. In de toekomst meer 
ruimte voor activiteiten en, niet onbelangrijk, minder inloop 
van vuil in het clubhuis.

Tenslotte, zowel de sponsors als alle vrijwilligers HEEL 
HARTELIJK BEDANKT voor jullie hulp. Als initiator ben ik 
bijzonder trots op de VDZmannen die  spontaan bereid 
zijn om hun vrije tijd beschikbaar te stellen en deze 
enorme klus te klaren. Enne… niet onbelangrijk, het was 
ook nog erg gezellig!

Henk Matser 

PS. Helaas eiste het harde werken zijn tol. De aanwezige 
veteranen verloren ’s middags hun wedstrijd.
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Na wisselend succes in de bekercompetitie tegen 
lastige tegenstanders als o.a. OVC F1 begon de com-
petitie voor onze jongens. Met fris aanvallend voetbal 
waarbij het verdedigende werk niet uit het oog werd 
verloren, werden overwinningen geboekt op ESA, 
VVO, DVOV en OSC waardoor we tot 15 oktober zon-
der puntverlies bovenaan stonden, op de hielen geze-
ten door SC Westervoort, Arnhemse Boys en GVA. 

Na deze goede serie stonden de sponsors in de rij 
om onze jongens te voorzien van trainingspak
ken. IJsseldijk Corbeek Advocaten was het meest 

slagvaardig (zie foto).
Op 15 oktober moest er onder winterse omstandigheden 
om 08.30 uur aangetreden worden tegen middenmoter 
Spero. Ondanks koude oren en halfbevroren tenen ston
den onze jongens bij rust met 21 voor. In de rust bleek 
dat Max niet meer verder kon. De andere jongens bleken 
in de tweede helft ook veel hinder te ondervinden van 
de kou. Keeper Sammy kon ook niet meer verder. Spero 
leek beter met de omstandigheden om te kunnen gaan 
met gevolg dat ze in de tweede helft drie keer scoorden 
waardoor de F3 de eerste nederlaag te verwerken kreeg 
en terugzakte naar de derde plaats.

Daarna volgde een “eenvoudige” 100 overwinning tegen 
Eldenia. Op 5 november stond de lastige thuiswedstrijd 
op het programma tegen de nr. 2 Arnhemse Boys die op 
dat moment een keer gelijk had gespeeld en de andere 
partijen eenvoudig had gewonnen. De eerste 10 minuten 
waren de teams aan elkaar gewaagd. Toch nam Arnhem
se Boys de leiding. Daarna volgde de beste 30 minuten 
die de F3 (of welk ander VDZ team) ooit gespeeld heeft. 
Met meer dan 100% inzet en brutaal aanvalsspel werd 
Arnhemse Boys volledig zoek gespeeld met als uiteinde
lijk resultaat een 53 einduitslag op het scorebord in ons 
voordeel. De kansen op de titel waren weer helemaal 
terug. Sc Westervoort staat op dat moment bovenaan 
op twee punten gevolgd door onze jongens en dan te 
bedenken dat deze onderlinge wedstrijd op  26 november 
als slotstuk op het programma zou staan.

Tussendoor zou nog wel afgerekend moeten worden met  
de nieuwe nummer 3 GVA en middenmoter SML. Op 12 

VDZ F3 speelt dit seizoen in de 2e klasse 06

De F3 draait uitstekend!
november, de dag dat Sinterklaas aanmeerde in  
Dordrecht, gingen we vol vertrouwen richting Doornen
burg (GVA). I.v.m. diverse afzeggingen hadden we de hulp 
van Koen (F4) en Philip (keeper F1) ingeroepen. Vanaf 
het beginsignaal namen de 2e jaars Fjes van GVA het 
initiatief en ondanks meerdere katachtige reddingen van 
uitblinker Philip werd het voor rust 10 voor GVA.  Na rust 
lukte het de F3 niet meer om de wedstrijd te kantelen en 
liep GVA uit naar een verdiende 50 waardoor alle kam
pioenskansen opeens verkeken waren.
Op 19 november stond de streekderby tegen SML op het 
programma. Beide teams gingen voor de winst waardoor 
het een open wedstrijd werd. Het spel golfde op en neer. 
In de eerste helft was het Florian die een goed opge
zette aanval deskundig afrondde. Na de rust zette SML 
nogmaals aan maar onze verdediging hield goed stand. 
Uit een corner was het weer Florian die de bal prima in
schoot. Het lukte SML nog wel de verdiende aansluitings
treffer te maken maar verder dan de 21 kwam het niet.

Op 26 november volgde de laatste wedstrijd tegen kop
loper Sc Westervoort. Er waren veel supporters op deze 
wedstrijd af gekomen om te zien of SC Westervoort de ti
tel zou binnenhalen. De eerste helft waren de teams voet
ballend aan elkaar gewaagd. Door een discutabele goal 
(David had de hand vast op de bal) kwamen we op een 
10 achterstand. Door twee onnodige tegendoelpunten 
stond er bij rust een geflatteerde 30  op het scorebord. 
Na de rust waren we heer en meester en kwamen we via 
Sammy en Jacco verdiend op 32. Helaas was er daarna 
geen tijd meer op het meer dan verdiende gelijkspel. 
De F3 heeft een prima seizoen gedraaid in de tweede 
klasse, 10  gespeeld – 7 gewonnen – 0 gelijk – 3 verloren 
– doelsaldo 4022

Het  team heeft veel progressie geboekt en de jongens 
stralen veel plezier uit. Dit belooft veel voor het voorjaars
seizoen. 
De F3 bestaat uit Florian, Sammy, Jacco, Job, Sil, Thijn, 
Thijmen, Jerenzo en David. De eerste wedstrijden maakte  
Max ook deel uit van dit team. Trainers en leiders zijn Eric, 
Jeroen en Jos.

Jos Scholten
Trotse leider
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Vreugde na 
een doelpunt

Actie!

De F3 trots in hun nieuwe trainingspakken
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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
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Aan het begin van het seizoen is het een beetje 
aftasten. Wie is wie en hoe voetballen ze?  Een 
aantal kinderen kenden we al van het vorige sei

zoen.  Na een paar trainingen werd het al gauw duidelijk 
dat ons team een erg goed team was.  De eerste wedstrijd 
tegen Eendracht werd gewonnen met 60. Die lijn hebben 
ze het doorgezet tot de laatste wedstrijd. Na een paar 
gewonnen wedstrijden was het  al gauw duidelijks dat 
alles klopte. Maar het belangrijkste was, dat ze allemaal 
met heel veel plezier hebben gevoetbald. 
Onze vaste keeper Casper van Herwaarden, deed naast 
de gewone trainingen ook mee aan de keeperstraining. 
Iedereen was ook altijd aanwezig op de trainingen. Super 
jongens! Na negen wedstrijden stonden we eerste in de 
competitie lijst en de spanning steeg. Worden we kam
pioen? Voetbal.nl werd nauwlettend in de gaten gehouden 
om te kijken wat alle tegenstanders gedaan hadden. De 
laatste wedstrijd werd gespeeld op het terrein van Jonge 
Kracht, de nummer twee op de lijst.

Van alles geregeld….een fotograaf, een bokaal (met 
gravering apart), taart en natuurlijk de trouwe supporters. 
Het werd een echte kampioenswedstrijd!  Vol spanning 

begonnen ze aan de 
wedstrijd. Ze kwamen 
voor met 10, maar al vrij 
snel kwam de gelijkmaker. Ze 
waren aan elkaar gewaagd en het kan 
door de spanning komen, maar ze speelden niet 
hun sterkste wedstrijd.  Kansen waren er genoeg, ook 
bij de tegenstander, maar ze wilden er niet allemaal in. 
Jonge Kracht was een sterke tegenstander! Vlak voor het 
eind schoot Guillaume de winnende goal binnen. Gewon
nen met 32. Tijd voor een feestje! Springend en zingend 
stonden ze alle negen op het veld. In de kleedkamer tijd 
voor taart en daarna snel naar VDZ voor de friet en de 
uitreiking van de grote beker natuurlijk!
Nu lekker even uitrusten en leuke dingen doen op de 
training en volgend jaar weer opnieuw beginnen.
Casper van Herwaarden, Guillaume Zeuner, Cuno van 
Hovell, Pepijn Ratering, Pepijn Waller, Tijn Britsra, Joep 
Nieuwenburg, Damian Wilkens,  Joep Haagmans en niet 
te vergeten de trainer Gerald Tolhuisen, bedankt voor een 
supergezellig seizoen en tot volgend jaar!

Stefanie Wilkens 
(leider E9)

Kampioenen!! E9
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12 november 2011
Het was een zonnige dag zoals we die 
nu niet meer kennen. Dit keer stond 
VVOP op het programma. We ont
dekten waarom VVOP op de laatst 
plek stond, ze waren individueel 
en als team gewoon veel minder 
goed. De wedstrijd eindigde 
in een 50 overwinning. Nadat 
we gedoucht hadden stond er 
nog iets op ons te wachten. Een 
hele lekkere lunch verzorgd door 
een aantal trouwe supporters. 
Suikerbroodjes, krentenbrood en 
zelfs broodjes met warme knakworst. 
Hmmmm heerlijk!  Er stond ook een ‘lek
ker’ uitje op ons te wachten.

We gingen met een aantal auto’s naar Rheden, naar 
het Veluwetransferium Posbank. Daar kan je van alles 

doen. Wij gingen een GPS tocht doen. Ons team werd 
in twee groepen verdeeld. In groep A zaten: Bas, 

De D1 bestaat dit jaar uit 'oude' en nieuwe spelers waarvan sommigen nog niet eerder met 
elkaar in een team hebben gezeten. Om elkaar beter te leren kennen is er een activiteit  bui-
ten het voetballen om georganiseerd. Dat de betrokkenheid van de  ouders van de D1 groot 
is, blijkt niet alleen elke zaterdag door het aantal dat komt supporteren, maar ook uit het 
aanbod van hulp bij het organiseren van deze activiteit: velen waren bereid om hun steentje 
bij te dragen d.m.v. het boodschappen doen, het begeleiden van groepjes en het maken van 
foto's. Super! Hieronder staat een verslag van deze dag, gemaakt door één van onze veertien sterspelers.

Cedric, Che, Javelly, Julian en Niek.
Zij werden begeleid door Arjan, de 

vader van Bas.
In groep B zaten: Daan, 

Daniël, Freek, Kwint, Martijn, 
Rens en ikzelf (Raf). Coen, 
de vader van Martijn, 
begeleidde onze groep. 
De twee groepen werden 
gefotografeerd door papa
razzi, Edwin en Mark, de 

vaders van Daniël en Julian. 
Helaas kon Nicolas niet mee. 

We kregen een GPS. De 
mensen die daar werkten legden 

ons uit hoe we de GPS moesten 
gebruiken, namelijk zo: Een pijl in het 

beeldscherm wees de kant op waar we 
naar toe moesten. Als we bij de bestemming 

waren moesten we een vraag beantwoorden en het ant
woord optellen of aftrekken met een getal. Dit moest je in

voeren en dan kwam er weer een nieuwe pijl. 
Toen dat uitgelegd was gingen we op pad. Het 

was een mooie wandeling door het bos. 
Op een gegeven moment kwamen we bij 
een schaapskooi aan. Daar kwamen we 

team A tegen. Na anderhalf uur kwamen we 
weer terug bij het transferium.
Het was een hele leuke tocht en een gezel
lige aanvulling op een wedstrijd. Alle ouders 
die hebben geholpen, heel erg bedankt!

Raf van Oosterhout

GPS tocht D1

VDZ D1 de weg kwijt?
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Vader en 
zoons, de Fol-
mannen

Clubblad de Volharder | 8

Pa (Roy)

Chris

Robin

Opa

Chiel

In de rubriek ‘vader & zoon’, deze keer een bijzonder 
vijftal. Drie spelende zonen (Chiel C2, Chris D5
Robin E3) en twee vaste supporters; vader (Roy) en 
opa, die op zaterdag, zo mogelijk, alle wedstrijden 
bezoeken. De drie jongens spelen allemaal achterin. 
Twee rechtsbacks en een laatste man (Chiel). 

De Fol-mannen
De heren zijn allemaal Ajax-fan (behalve opa, die 
heeft geen voorkeur) maar hun favoriete spelers 
spelen in het buitenland (Chiel: Gatusso, Chris: 
Messi, Robin: Huntelaar). Pa en opa Folman hebben 
hun voetbalroots bij Wivos liggen maar inmiddels 
klopt in de hele familie een warm VDZ hart!

Opmaak cover-Volharder2.indd   8 04-12-11   15:07
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Sinterklaas bij 
VDZ

9 | Clubblad de Volharder

HIJ KWAM, 
HIJ KWAM 
(BIJ VDZ) ...
DE GOEDE 

GOEDE SINT
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HIJ KWAM, 
HIJ KWAM 
(BIJ VDZ) ...
DE GOEDE 

GOEDE SINT
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B3 kampioen!

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen zijn in juni 
Mathis Barten, Jelle Kusters, Julian Eijkhout, Tom 
Frequin en Niek Meijer onder begeleiding van Jordy 
Eijkhout, Nederlands Kampioen Straatvoetbal 2011 
geworden. In de vorige Volharder had ik al gezegd dat 
de jongens gehuldigd zouden worden op 7 oktober 
in de Kuip tijdens de rust van de Interlandwedstrijd 
Nederland-Moldavië. En wat een huldiging zou het 
worden!

Vrijdag 7 oktober vertrok een 23 koppen tellende 
delegatie, gewapend met regenponcho’s, film en 
fototoestellen en veeeeeel oranjeroodwitblauw 

richting Rotterdam. De jongens (inclusief speler Thom 
en leider Jordy) moesten zich melden bij de hoofdingang 
en de rest moest aansluiten in de lange rijen voor het 
stadion, in de regen, maar dat mocht
de pret niet drukken.

De wedstrijd van het Nederlands elftal was niet geweldig, 
maar het wachten was natuurlijk op het rustsignaal van 
de scheids. Na een latjetraponderdeel van Radio 538, 
mochten de 4 teams die straatvoetbalkampioen waren ge

Gehuldigd in de Kuip!

worden, waaronder onze jongens, eindelijk hun ererondje 
door een uitverkochte Kuip lopen……….kippenvel!!  Het 
hele stadion zong uit volle borst “Campione, campione olé 
olé olé” en klapten en juichten voor onze boys…
Al met al allemaal weer een ervaring én shirtjes voor ach
ter de autoraampjes rijker en een aantal regenponcho’s 
armer maar wat was het leuk! Gelukkig kunnen we alles 
nog vele malen herbeleven dankzij de filmopnames en 
foto’s die die avond gemaakt zijn!!!
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Slaapmut-
sentoernooi

Slaapmutsentoernooi geslaagd!
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Donderdag 27 oktober was het dan eindelijk 
zover. Na 1 jaar afwezigheid begon die dag om 
17.00 uur het slaapmutsentoernooi. 58 E-spelers 
en 20 begeleiders kwamen zich met al hun ba-
gage melden bij de inschrijftafel van de organi-
satie. Het toernooi kon beginnen. 

Kleedkamers en bestuurskamer waren omgetoverd 
tot luxe en comfortabele slaapplaatsen zodat ieder-
een zijn eigen bedje kon gaan opmaken. Luchtbed-
den werden opgeblazen, matjes uitgerold, kussens 
uitgeschut en slaapzakken neergelegd. De jongens 
zaten in de bestuurskamer en kleedkamers 1 t/m 
4 en 6, de meiden zaten in kleedkamer 5, Het was 
gelijk een leuke en gezellige bende met veel lawaai 
natuurlijk. Bedden opgemaakt en daarna op naar 
het volgende item, de voetbalkermis (18.00 uur tot 
20.00 uur).
Op het hoofdveld waren Souffian en zijn team 
al druk bezig geweest om verschillende spel en 
trainingsoefeningen uit te zetten, dus iedereen 
kon gelijk aan het werk. We hadden 2 groepen 
gemaakt zodat de ene groep zich met het voetbal-
len kon bezighouden en de andere groep kon gaan 
eten. Maarten en Freddy stonden achter de BBQ 
waar de hamburgers en worstjes werden gebak-

slaap-
mutsen-
toernooi VERSLAG van Damian Wilkens

We moesten er om 17:00 zijn.
We gingen eerst groepjes 
maken en een soort van kermis 
houden.
Toen gingen we eerst dribbelen,  
daarna  gingen we sprinten, 
daarna schieten, dan partijtje!
Daarna gingen we patat eten en 
hamburgers en eten en worstjes 
met brood. Mmmmmm!  
We gingen daarna een boswan-
deling maken en daarna nog 
een film kijken. Die film heette 
de wilde bende!
Daarna gingen we slapen en 
s`morgens  ontbijten en een 
toernooi spelen! 
En toen was het afgelopen.

ken. Inge en Reno zorgden achter de bar voor de 
nodige drankjes en het keukenteam bestaande uit 
Wil, Frieda en Miriam waren friet aan het bakken, 
pindasaus aan het maken en appelmoes aan het 
opscheppen. Ondertussen waren Marcel en Peter 
druk met het uitzetten en organiseren van het 
dierengeluidenspel voor later deze avond. 
Het was buiten al aardig donker geworden dus om 
20.30 uur startte dan ook het dierengeluidenspel.

De JAC
Sharon, Bianca, 
Karin, Maarten 

en Appie

Opmaak cover-Volharder2.indd   5 04-12-11   14:08
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Met 8 groepen (inclusief begeleider) het bos in om 
de geluiden te vinden en te raden en dat was soms 
best wel moeilijk. Daar moet ook wel gezegd wor-
den dat de dierengeluiden prima nagedaan werden 
(met dank aan de 5 vaders die zich verstopt had-
den in het bos). Echter één dier was zo dorstig 
geworden van het geblaat dat deze al weer vroeg 
in ons clubhuis te vinden was. Tegen 21.15 was 
iedereen (meiden als laatste natuurlijk) weer terug 
en met wat te drinken en chips kon de avondfilm 
worden opgezet. 
22.45 film afgelopen en naar bed ,dus naar de 
kleedkamer toe pyjama aan en slapen. Het was ge-
lijk erg rustig en iedereen sliep binnen 5 minuten 
als een roos, maar niet heus. Keten, keten en nog 
eens keten, kussens vlogen door de lucht en klet-
sen, kletsen en nog eens kletsen. Hoe laat het is 
geworden verklappen we lekker niet, maar degene 
die dit stukje schrijft heeft deze nacht maar 1 à 1,5 
uur de binnenkant van zijn ogen gezien. 
06.00-6.30 uur Heerlijk, op de deuren bonken en 
veel lawaai maken want iedereen moest wakker 
worden voor de frisse ochtendwandeling door 
Sonsbeek. 
08.00 uur Gezamenlijk ontbijt in het clubhuis ( bij 
VDZ hebben we geen kantine maar een clubhuis 
volgens Steef B). 
09.00 uur -12.00 uur Voetbaltoernooi op veld 8. 

Conclusie: we hebben het met elkaar deelnemers, 
begeleiders, bar en keukenpersoneel erg leuk en 
gezellig gehad en daar gaat het natuurlijk om. 
De JAC(jeugdactiviteitencommissie) wil dan ook 
iedereen bedanken die hebben meegeholpen, want 
zonder jullie is het onmogelijk om een evenement 
als dit te organiseren  Tot volgend jaar allemaal 
want dan is er weer een slaapmutsentoernooi, 
hopelijk met hetzelfde mooie weer in de herfstva-
kantie 2012.

Opmaak cover-Volharder2.indd   6 04-12-11   14:08
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Na de fantastische promotie in juni 2011, waren er bij 
enkele ingewijden wat twijfels over de toekomstige 
prestaties van het eerste elftal in de derde klasse. 
Halverwege het seizoen heeft de jonge, gretige groep 
al deze twijfels weggenomen. 

Nieuwelingen
Laten we beginnen bij de nieuwelingen. Afgekeken van 
het Engelse model heeft het bestuur van VDZ besloten 
een veldtrainer aan te nemen. De combinatie Sir Alex Fer
guson en René Meulensteen bij Manchester United schijnt 
al jaren een succes te zijn. VDZ heeft daarvan afgeleid 
Sir Willy Melchers en Vincent Courbois. Vincent Courbois 
is afkomstig van buiten VDZ. Iedereen die voetbalt weet 
dat je, als je nieuw bent binnen een team, jezelf op een 
bepaalde manier moet bewijzen. Dit bleek voor Vincent 
geen enkel probleem. Vanaf het begin waren zijn trainin
gen duidelijk en tot nu toe zijn de prestaties er zeker niet 
minder om. De kerst heeft hij gehaald! 

Een tweede nieuweling is speler Pieter Middeldorp. Voor 
velen niet een geheel onbekende. Pieter heeft in een 
ver verleden al eens een promotie met het eerste elftal 
meegemaakt, wat het technisch platform deed besluiten 
de aanvaller met open armen te ontvangen. In de wan
delgangen schijnt hij wel eens vergeleken te worden met 
stervoetballer Kaka. 
De derde VDZer die nieuw is, heet Jasper Engelen. Een 
middenvelder die zowel in het veld, als aan de bar loyaal 
is aan zijn teamgenoten. Daarnaast is Jasper afkomstig 
uit de Achterhoek. Altijd fijn een Achterhoeks tintje in je 
team!
De vierde en vijfde nieuwelingen zijn Dominic Hull en Sam 
van den Hoven. Dominic is exspeler van De Graafschap 
en Babberich en wordt door zijn medespelers vaak jonger 
geschat dan dat hij daadwerkelijk is. Sam van den Hoven 
heeft zijn draai heel erg snel gevonden. De rechtsback lijkt 
het zowel op het veld als in de kantine prima naar zijn zin 
te hebben bij VDZ. 
Met deze vijf nieuwelingen en een intact gebleven groep, 
moest VDZ het seizoen in de derde klasse starten. Dit 
begon met de thuiswedstrijd tegen RKZVC. Deze werd 
met 52 gewonnen. Na de wedstrijd werd zelfs al stiekem 
het legendarische lied ‘’VDZ daar ga je….” ingezet. 

Dit blijkt echter na elf 
gespeelde wedstrijden 
iets te voorbarig te zijn 
geweest. VDZ staat na 
elf wedstrijden keurig 
op de vijfde plaats 
en het verschil met de 
nummer drie is twee 
punten. 

Hoogtepunten
De zes van Van Gessel
Hij deed het vorig seizoen al eens uit bij VVO, maar het 
blijkt dat Martijn “het beest” van Gessel geen eendags
vlieg is. In de uitwedstrijd tegen FC Trias scoorde spits 
Martijn van Gessel maar liefst zes keer. Dit zijn de grote 
der Arnhem. 
De vrije trap  van Frank Westen
Na acht weken blessureleed mocht “good old” Frank 
Westen in de thuiswedstrijd tegen DVC ’26 een kwartier 
voor tijd invallen. In de 90ste minuut krulde hij de 32 over 
de muur de kruising in. Frank Westen was weer terug. 
De wederopstanding van Max Wegenaar
Waar Max na de eerste wedstrijd dacht een verloren sei
zoen te gaan draaien, blijkt na elf wedstrijden dat hij bijna 
iedere wedstrijd een basisplaats heeft. Om jezelf zo terug 
te knokken in de basis, getuigt van grote klasse en moet 
alleen mogelijk zijn met een fantastische mentaliteit. 

Halverwege
VDZ is precies halverwege het seizoen en alle tegenstan
ders zijn een keer geanalyseerd. Het is nu tijd om de klus 
te klaren. Kampioen worden zal een lastige zaak worden, 
maar een periodetitel behoort zeker tot de mogelijkheden. 
Met “puntenpakker” Tommie Witjes in de goal, het Ach
terhoekse kanon Tjalle Bomers samen met “mandekker” 
Sander van der Drift achterin en Joris Schemkes samen 
met Kars Deutekom op het middenveld heeft VDZ dit jaar 
een kwalitatief goed elftal. 

Ik nodig u dan ook allen uit om de tweede helft van het 
seizoen op zondagmiddag om 14.00 naar sportpark ’t 
Cranevelt te komen om de betekenis van totaalvoetbal 
live te beleven. 

Tijs Bergervoet

VDZ1
in beeld

Promovendus viert 
hoogtijdagen
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Het begeleidingsteam van VDZ 1, vlnr: Michiel Molenaars (leider),  
Vincent Courbois (veldtrainer), Willy Melchers (trainer) en  
Willem van der Made (leider)
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Maandagavond fiets ik door de novemberkou naar het 
clubhuis voor een gesprek met de nieuwe leden van 
het bestuur. Remco Bijlsma en Joost Marée zijn in de 
ledenvergadering van 17 november benoemd tot res-
pectievelijk voorzitter en secretaris van onze vereni-
ging. Maar wie zijn Remco en Joost. Zeker Remco is 
een ‘dark horse’, hij is pas drie maanden lid van VDZ 
omdat zijn kinderen hier toen zijn gaan voetballen. 
Joost loopt als ouder van twee voetballende kinderen 
hier al een jaar of zes rond. Het zal duidelijk zijn: hoog 
tijd voor een interview om deze nieuwe bestuursleden 
aan onze lezers voor te stellen.

Potje tafelvoetbal
Ted de Kraker, één van de vaste huisfotografen van de 
Volharder is aanwezig om de nodige foto’s te maken en 
de ontspannen fotoshoot zet de toon voor de rest van de 
avond. Bij het bedenken van een leuke achtergrond voor 
de foto, onderwerpen de heren het voetbalspel in het club
huis aan een test (Remco verslaat Joost met 30).

Waarom bestuurslid?
Eenmaal op de praatstoel blijken de heren ook goed 
van de tongriem gesneden. Op de vraag hoe ze er zo bij 
kwamen om op de vacatures te solliciteren, hebben ze 
een bijna eensluidend antwoord: het gevoel iets te willen 
betekenen in de maatschappij buiten hun carrière. Remco 

verwoordt het als: ‘Generaties mensen hebben vroeger 
voor ons het werk opgeknapt, nu zijn wij aan de beurt ‘. 
Op mijn vraag of ze elkaar al kenden voordat ze toehap
ten, ontkennen ze. Dat het geen twee handen op één buik 
is, blijkt wel uit de levendige onderlinge discussies die uit 
mijn vragen voortkomen.

Goed geregeld
Joost kent de vereniging redelijk goed, zeker wat betreft 
de jeugd. Hij loopt al zes jaar mee als jeugdleider van de 
teams van zijn kinderen. ‘VDZ is een goed geleide club 
waarin de zaken goed geregeld zijn. Natuurlijk zijn er 
allerlei problemen en kleine pijnpuntjes waaraan we zeker 
wat willen doen, maar we moeten niet vergeten dat in een 
grote club als VDZ, waarin vrijwilligers het werk moeten 
doen, het lastig is om alles even professioneel en goed op 
te lossen. Maar iedereen doet zijn best en ook wij willen 
daaraan ons steentje bijdragen.’

Bestuur weer op sterkte
Remco en Joost zijn vanwege hun kinderen dus vaak op 
zaterdag op de club te vinden. Mijn vraag als zondags
voetballer is dan ook: ‘Gaat de zondag niet lijden onder 
het feit dat jullie focus anders ligt?’ Dat ontlokt de heren 
een glimlach, Joost vindt: ‘Er zitten veel aspecten aan een 
vereniging waar je als bestuur niet direct  bij betrokken 
bent, maar het is wel zaak om alle zaken zo goed mogelijk 

Goeie gasten
Interview met de nieuwe bestuursleden



Clubblad de Volharder | 37

te regelen. En we zijn met zijn tweeën natuurlijk niet het 
hele bestuur, de zaken zijn verdeeld over alle bestuurs
leden. Daarom is het ook zo fijn dat het bestuur weer op 
volle sterkte is na een periode waarin meerdere functies 
noodgedwongen werden gecombineerd’. 

Verenigingen hebben het zwaar
Een club als VDZ heeft het moeilijk in een veranderende 
maatschappij. Sowieso heeft ‘de vereniging’ als instituut 
het in Nederland moeilijk. Ook omroepen, kerken en bij
voorbeeld vakbonden hebben het in de individualiserende 
maatschappij steeds lastiger. Remco: ‘Als je kijkt naar 
sportclubs in nieuwe sporten zie je dat die niet meer in 
verenigingsverband zijn georganiseerd. Sporten als spin
ning en nieuwe vechtsporten en ook sportscholen worden 
steeds meer op commerciële basis uitgebaat.’ Er komen 
steeds minder verenigingen en degenen 
die overblijven worden daardoor ook 
steeds groter. De leden worden ook meer 
en meer consumenten in plaats van deel
nemers. Ouderparticipatie wordt steeds 
belangrijker, maar hoe bereik je dat. Meer 
en meer individualisering met als motto: 
‘Meer doen voor mijn club? Ik ben al zo 
druk! En ik doe al voldoende voor de 
club: elke zaterdag drop ik mijn kinderen!’ 
In dat licht is ook de vrijwilligersregeling 
van groot belang, vindt Joost, ‘de last op 
zoveel mogelijk schouders verdelen, daar 
gaat het om.’ 

Maatschappelijke betrokkenheid
Joost is benieuwd naar de ontwikkelin
gen binnen de gemeente Arnhem. De gemeente kijkt met 
hongerige ogen naar clubs en vraagt hen om oplossingen 
voor maatschappelijke problemen zoals naschoolse op
vang. Hoe ga je daar als club mee om, daar moet je goed 
over nadenken. ‘De boot afhouden is een optie, maar 
beter is het waarschijnlijk om mee te denken waardoor je 
als een volwassen organisatie wordt behandeld en je daar 
ook voordelen uit kunt halen. Alleen met vrijwilligers zal 
dat niet kunnen, dus dan zal de betaalde kracht bij VDZ in 
beeld komen.’

Communicatie optimaliseren
Eén van de dingen die Remco en Joost willen oppakken 
is de communicatie binnen de club, een goede communi
catie is een must voor een grote vereniging als VDZ. Een 
onderliggend probleem daarbij is dat niet alle persoon
lijke gegevens van de leden  compleet of juist zijn (zoals 
mobiele nummers en emailadressen). Het vullen van die 

database maken zij tot een speerpunt. Daardoor wordt 
het gemakkelijker mensen te bereiken bij bijvoorbeeld 
afgelaste trainingen; het contact tussen mensen onderling 
verbetert  (waarbij leden toegang krijgen tot gegevens 
van spelers en begeleiders van hun eigen team). Remco 
haast zich te zeggen dat ze daarbij natuurlijk goed kijken 
de privacy. 

Onderdeel van netwerk
Netwerken is tegenwoordig erg belangrijk. Joost en Rem
co hebben wat dat betreft wel een pré voor VDZ omdat 
ze daarin allebei een redelijke kring hebben opgebouwd. 
Joosts vrouw heeft als huisarts natuurlijk een stevige 
basis in Arnhem, hijzelf werkt als forensisch accountant 
bij de belastingdienst. Remco heeft met zijn advocaten
praktijk in Arnhem natuurlijk ook een aardige bron om uit 

te putten en heeft een sterk netwerk in zowel onderne
mend als bestuurlijk Arnhem. Zittend in het bestuur van 
een vereniging als VDZ heeft dat voor de club zeker zijn 
voordelen..

Voetbal, hockey en vliegvissen
Remco heeft niet lang gevoetbald, na zijn 18e heeft hij 
zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen, zijn laatste 
vereniging was VV Rheden waar hij in de A nog landelijke 
jeugd heeft gespeeld. Niet onverdienstelijk dus, maar hij 
wil daar niet echt over uitweiden. In zijn studietijd heeft hij 
hockey ontdekt en daar heeft hij zich tijdens zijn studietijd 
en later mee bezig gehouden. Ook zijn zoon en dochter 
hockeyden in eerste instantie, maar hun grote liefde was 
toch voetbal (het bloed kruipt …), vandaar dat ze bij VDZ 
zijn beland. En hij is dus nu meteen voorzitter.
Eén van de grootste hobby’s van Remco is vliegvis
sen. Een sport die normaal beoefend wordt met hoge 

Remco (links) en Joost staan langs de lijn te kijken naar de toekomst van VDZ, 
de training van de B-junioren 
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lieslaarzen in wild stromende rivieren. In Nederland zijn 
die niet veel te vinden, dus vakantie viert hij het liefst in 
landen waarin deze wel te vinden zijn, zoals Noorwegen 
en Slovenië. Daarvoor zijn dan vaak wel zware onderhan
delingen nodig met zijn gezin. ‘En dan in ieder geval één 
keer per jaar met vader, broers en vrienden de bergen in 
voor een mannenvakantie met biertjes, blokhut, vuurtje en 
vliegvissen natuurlijk’, glundert Remco.
Oerwoud en wintersport
Ook Joost viert zijn vakantie graag over de grens. Alle 
continenten zijn al bezocht, ook zijn gezin gaat dan 
mee. Zijn dochter doorploegde al op vierjarig leeftijd het 
oerwoud van Brazilië. Het geeft maar aan hoezeer reizen 
een passie is. Eén keer per jaar de ski’s onderbinden is 

een andere hobby. Dat hij niet voetbalt ligt voornamelijk 
aan het feit dat hij doet aan hardlopen, spinning en zwem
men. ‘Maar misschien ben ik ook wel meer een individuele 
sporter’, mijmert hij.

Tenslotte
Op mijn vraag wat ze het belangrijkste vinden in de 
vereniging is het eensluidende antwoord: lol. Als dat er is 
komt de rest vanzelf. Prestatie zonder lol is onmogelijk, 
een prettige vereniging ook. Ik onderschrijf hun stelling 
volledig, dank beide heren voor het uitgebreide en open
hartige interview en wens ze succes bij het besturen van 
de vereniging. Ik denk dat het wel goed komt, het lijken 
mij goeie gasten!

Rudi Borkus
Wil je meer weten over Joost en Remco, op de VDZ-site vind je een document waarin het hele bestuur 
wordt voorgesteld en waar ook zij aan bod komen.

Na een spannende strijd 
in met name de laatste 
paar wedstrijden, is 

VDZ F7 kampioen geworden. 
De voorsprong op de nummer 
twee, OSC F10, bedroeg op de 
laatste wedstrijddag 2 punten. 
Tegenstander voor deze laatste 
wedstrijd was Arnhemse Boys 
F8, de nummer drie van de 
ranglijst. F7 speelde thuis en 
tegelijkertijd vond ook bij VDZ 
de wedstrijd tussen VDZ F9 
en OSC F10 plaats. Als de F7 
gelijk zou spelen, dan zou de 
F9 met niet meer dan 5 doel
punten verschil mogen verliezen 
van OSC. 
En zo geschiedde! Er was veel 
publiek: broers, zussen, ouders en opa’s en oma’s waren 
er om aan te moedigen. Arnhemse Boys speelde erg sterk 
maar gelukkig startte F7 goed en kwam met 10 voor. Al 
snel werd het echter 11 en moest alles uit de kast ge
haald worden om op een gelijk spel te blijven. De F9 heeft 
vervolgens goed geholpen door tegenstand te bieden 
tegen OSC en zelfs te scoren. Het werd daar uiteindelijk 
16 voor OSC. Mede dankzij deze treffer werd de F7 met 

vlnr: Joren Hengeveld, Gijs Dik, Lyshano Jetten, Jan Willem Dik (coach), Bart Wensel, Jelle 
Bergsma, de Kampioensbeker, Iker van den Akker, Cas Hummelen, Mark Peters (coach), 
Vincent Hoffman, René Petersen (trainer), Thijs Peters, Liam Vossen (niet op de foto).

VDZ F7 kampioen! F9 bedankt!

een doelsaldo van 1 meer dan OSC kampioen. 
F9 reuze bedankt namens alle F7 spelers! Vol trots kon 
de F7 een grote beker van Albert van Daalen in ontvangst 
nemen. Samen met de coaches en met trainer René 
Petersen ging het hele team voor alle supporters op de 
foto. Het kampioenschap is verdiend want er werd niet 
één wedstrijd verloren.

Mark Peters
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Uitnodiging 
Kerstavond

Liefst 33 punten uit 11 
wedstrijden, dat is het 
resultaat van de D3 in 

de najaarcompetitie 3de klasse 
en dus ongeslagen kampioen. 
Een fantastische prestatie van  
de boys. De wedstrijd tegen Eendracht D1 begin november was voor ons eigenlijk al de finalewedstrijd want beide 
teams stonden op 8 gespeeld en 24 punten. Er was dus sprake van een echte topper deze zaterdag. Echter deze 
wedstrijd werd ook gewonnen met 53. Maar dan moet je als leiders de jongens wel gemotiveerd houden om de laatste 
twee wedstrijden te pakken en dat lukte dan ook. VDZ  EDS D1 40 en de laatste wedstrijd uit bij De paasberg D1 werd 
met 83 gewonnen. 
Paul, Dennis, Tommy, Leon, Meritciano, Merlin, Felix, Job, Max, Pim, Thijs, Niels, Bart, Koen en Timon allemaal van 
harte gefeliciteerd en na de winterstop gaan we opnieuw proberen een goed resultaat neer te zetten.

VDZ 
D3

ongeslagen kampioen



Coop manDerSSUPERMARKT
Alteveer

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720

Naam Rozanne de Wilde
Ik ben 8 jaar oud en speel in F8 als verdediger. Ik was pupil van de week bij de 
wedstrijd: VDZ1 – DVC’26 1, op zondag 30 oktober 2011, de uitslag was 32

Hoe lang speel je al bij VDZ? Twee maanden

Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vrienden ook bij VDZ zitten

Op welke positie speel je het liefst?  
verdediger/middenveld.

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Bart 
van VDZ1

Wat is je favoriete club? Vitesse  Ajax  VDZ

Heb je nog andere hobby’s? Ja, buiten spelen

Wat wil je later worden?  
Kok of tandarts of zo, voetballer

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Alle jongens van het eerste elftal – super cool en lief

Wat was je beste wedstrijd of actie? VDZEspero 51, 
Gewonnen jeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Ik vind het heel erg leuk dat er ook meisjes mogen 
voetballen bij VDZ

Pupil van de week
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Agenda

2 januari 2012
6 februari 2012
5 maart 2012
2 april 2012
7 mei 2012
4 juni 2012

19 december 2011
27 februari 2012
23 april 2012

26 januari 2012
23 februari 2012
22 maart 2012
26 april 2012
24 mei 2012

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

 Bestuursvergaderingen
januari 2012 
februari 2012 
maart 2012 
maart 2012 
april 2012 
april 2012 
mei 2012
juni 2012

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie

 Kaartavonden

Algemeen

2011
17 december Kerstfeestavond  20.00 u.
19 december Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine 

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

2012
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 
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  

Rust in de keuken bij VDZ
Het is uiteindelijk dan toch gelukt , na een oproep in de 
Volharder en een tweetal persoonlijke mailings hebben 
zich voldoende mensen aangemeld om de keuken na de 
winterstop ieder weekend weer te openen.
Alle nieuwe keukenleden bedankt voor jullie aanmelding , 
mede door jullie  betrokkenheid blijft de keuken van VDZ 
open.

Het VDZ keukenteam.
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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?
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De kantine van VDZ is een verlengde huiskamer. Welk moment je ook binnenkomt altijd is er 
aanspraak. Je hoeft niet op je woorden te letten. Andere meningen worden geaccepteerd.  
Vaak gaat het over voetbal  de belangrijkste bijzaak van het leven    zoals 

onze oosterburen zo treffend zeggen. Laatst dronk ik een biertje met  Han en Matti. 
We hadden het over  Ajax, Cruijff, de RvC, Ten Have, Davids, de Ledenraad en De 
Toekomst  enz…
Ik zal niet zeggen dat het niet collegiaal is, om achter de rug van een collegacom
missielid mogelijke kandidaten te benaderen. Ik zal niet zeggen, dat het raar is als 
je een dag voordat je met het nieuws naar buiten komt over de voordracht,  je drie 
uur met een voltallige commissie vergaderd hebt  en niks vertelt tegen het andere commissie lid. Ik 
zal het er ook niet over hebben, dat het stijlloos is om een commissielid via de pers te verwijten dat 
hij niet op een vergadering aanwezig was, als je weet dat op die dag zijn dochter jarig is. Ik zal het 
in deze column ook niet over hebben dat het onbeschoft is als er bepaalde uitspraken uit vergade
ringen  na maanden `gelekt` worden en een commissielid van racisme beschuldigen. De persoon 
tegen wie dat gezegd zou zijn   Edgar Davids –zelf in de tvuitzending van Voetbal International 
belt en via een tweet vertelt dat het zo niet gezegd is.  Ik zal het er ook niet over hebben dat het 
niét gáát over de keuze tússen Cruijff óf Van Gaal. De een zit in de Raad van Commissarissen en 
de ander is de beoogde nieuwe algemeen directeur. Ik zal het er ook niet over hebben dat Van 
Gaal nog een lopend contract heeft bij Bayern München tot juni 2012. Dit contract dient door AJAX 
afgekocht te worden.  Ik zal het er ook niet over hebben dat Bayern München heel blij zou zijn als 
AJAX dit doet… Ik zal het er ook niet over hebben dat de directeur van Bayern, ex Bayern speler, 
ex drievoudig Champions League winnaar en wereldkampioen Uli Hoeness, een niet al te goede 
mening heeft over Van Gaal. Ik zal het in deze column er ook niet over hebben dat je de mening 
van Uli Hoeness over Van Gaal kunt zien op YouTube. Ik zal in deze column ook niet zeggen dat 
dit filmpje maar 1.49 min. duurt en getiteld is: “ Hoeness vs van Gaal – die Abrechnung “. Ik zal ook 
niet zeggen dat iedereen dit filmpje moet zien. Ik wens mij niet te verlagen tot een partijtje modder
gooien zoals nu velen doen in ons polderlandje, hoewel dit in een column natuurlijk wel mag. Ik wil 
het positief houden. 

Veel geniale mensen werden in hun tijd niet goed begrepen. Van Rembrandts schilderij de 
Nachtwacht werden grote stukken afgezaagd omdat men het te groot vond.  Het hing jarenlang 
achter een gordijn omdat men het lelijk vond.  Genialiteit werd niet begrepen. Nu is het een van 
de beroemdste schilderijen van de wereld! Rijen dik staan de buitenlandse toeristen elk jaar weer 
te wachten in het Rijksmuseum om het te kunnen zien ! Niet geschilderd door een Fransman of 
Italiaan maar door iemand uit ons kleine kikkerlandje! Over Van Gogh kan ik wellicht nog veel meer 
zeggen! Voor  tig miljoenen euro per stuk worden zijn schilderijen verkocht,  áls ze al te koop 
zijn! Hij is veel meer dan het afgesneden oor. Ik zal ook niet zeggen in deze 
column, dat ik hoop dat die paar naamloze passanten bij Ajax Johan Cruijff 
de kans niet ontnemen iets geniaals bij Ajax neer te zetten! Waarom luistert 
men wel in Barcelona naar Cruijff en is op grond van Cruijffs belangeloze én 
kosteloze adviezen Barca´s gehele jeugdopleiding tien jaar geleden helemaal 
omgegooid met Guardiola als coach en o.a. Beguristein als hoofd 
opleidingen – allen exspelers onder Cruijffs Wunderteam . Wij 
kunnen nu zien wat de resultaten zijn! Waarom lukt het ook 
in Duitsland bij Bayern München? Met ex spelers als Becken bauer 
en Hoeness, net zoals in Engeland met Fergussun bij United en bij ons in 
Nederland niet? Ik hoef Cruijff niet te begrijpen, hij hoeft mij niet alles uit te 
leggen! Rembrandt en Van Gogh hoef je ook niet te begrijpen om ervan 
te genieten! Dat wil ik wel zeggen in deze column: dat ik van harte hoop 
dat Cruijffs kunstje bij AJAX lukt!  De volgende keer sta ik weer met Han 
en Matti aan de bar van VDZ en kunnen wij zeggen: PROOST op Cruijff! 
Wat zij in Engeland en Duitsland doen, kunnen wij veel beter!

‘Hoeness vs van Gaal – die Abrechnung’  
1.48 min. 20.891 bekeken

colum
n

Pingelaar
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vakanTiexperTS

Calvé Pindakaas Straatvoetbaltoernooi F-pupillen 

Winst! Zaterdag 22 oktober was het dan eindelijk zover: het Calvé Pindakaas straat
voetbaltoernooi voor Fpupillen bij De Bataven in Gendt. Wij (Ben en Olaf uit de 
F2, Florian uit de F3, Ensar uit de F4 en Tijn uit de F11) hadden het al weken 

bijna nergens anders over. We zouden de tegenstanders eens even laten zien hoe er 
gevoetbald wordt bij VDZ.
We zaten in een pouletje van 4 ploegen, tegen alle ploegen moesten we twee keer 
voetballen. Het waren allemaal wedstrijdjes van 10 minuten, vier tegen vier zonder 
keeper. Door een klein misverstand kwamen we iets te laat aan waardoor we de eerste 
wedstrijd hadden gemist, gelukkig was de tegenstander bereid deze wedstrijd in de 
pauze in te halen.  De eerste wedstrijd die we speelden waren we nog niet helemaal 
uitgeslapen, we verloren met 01 van Bemmel F9. Ach, nog vijf wedstrijden te gaan, 
alle kans nog. Dat bleek ook wel, de volgende wedstrijden wonnen we met 41, 40, 
21 en 30. De laatste wedstrijd was de beslissende, we speelden (toevallig) tegen de 
medekoploper Bemmel F9, die hadden ook 1 potje verloren en de rest gewonnen. En 
het was spannend…..!
Na een paar minuten kwamen we achter met 01, dat was even balen. Maar toen was 
het alles of niets, de mouwen opstropen en vol er voor gaan. En ja hoor, het werd 11, 
21, 31 en uiteindelijk wonnen we met 41. Kampioen! Heerlijk. We hebben nog even 
nagevierd, een welverdiend flesje limo met een zakje chips, daarna was het toernooitje 
helaas al weer achter de rug. Maar één ding weten we zeker: volgend jaar staan we er 
weer!

Ben, Olaf, Florian, Ensar en Tijn.
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de ALV

Van links naar recht: Sjors van Leeuwen (40 jaar lid ), Ben Roelofs (25), 
Joop Hengeveld (40), Erik Michels (25), Rob van Rooijen (25), Berry Sark 
(50 ), Gert-Jan van der Mark (40) en Tim Joosten (40). Niet op de foto: 
Raoul Godijn (25), Wim Staring (40 ) en Alex Brinkhoff (40) .

De jubilarissen

Het (nieuwe) bestuur

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond 
plaats op 17 november. Een veertigtal mensen 
had zich verzameld om eens te horen hoe het 

er met de vereniging voor stond. De gebruikelijke punten 
stonden op de agenda: de jaarverslagen van de secre
taris, de penningmeester, de Jeugdcommissie en VDZ 
Hogerop. Er waren 10 jubilarissen die van de noodzake
lijke onderscheidingen moesten worden voorzien en 
de kas werd gecontroleerd.
VDZ groeit nog steeds en de organisatie kraakt in 
zijn voegen. Actief wordt er niet meer geworven maar 
de aanloop is nog steeds substantieel. Vooral op de 
zaterdag (maar ook op sommige trainingsavonden) 
is het vol. De seniorenafdeling groeit sinds jaren ook 
weer en dat is een positief punt, een vereniging die al
leen uit jeugd bestaat heeft geen grote toekomst (ook 
al wil het spreekwoord anders).

Financieel gaat het de vereniging niet slecht, de te
ruglopende kantineopbrengsten en de oplopende kos
ten baren wel zorgen maar voor de nabije toekomst 
ziet het financiële plaatje er robuust uit. 
Een grote uitgave die eraan staat te komen is de 
nieuwbouw van vijf kleedkamers. Opknappen van de 
oude kleedkamers van de Arnhemse Boys is gezien de 
staat van onderhoud te duur, een plan dat de aanpak van 
het gehele clubhuis behelsde was te begrotelijk. Voor 125 
k€ worden er nu vijf nieuwe kleedkamers gebouwd op het 
kleine veldje achter de kantine.
Een hoogtepuntje van de avond (buiten natuurlijk het gra
tis biertje van de penningmeester) was de huldiging van 

de jubilarissen die zoals gewoonlijk door Steef Brinkhoff 
op onnavolgbare wijze werden toegesproken. Toen de 
vergadering was uitgelachen was het tijd voor de  be
stuursverkiezing. Aftredende leden Geert van Gessel en 
Sjors van Leeuwen werden opgevolgd door resp. Remco 
Bijlsma en Joost Marée, elders in deze Volharder vind je 
een groot interview met hen.

De rondvraag was een formaliteit. Het enige echte puntje 
was een reactie op de mededeling van de penningmees
ter dat de contributie nu jaarlijks geind zou worden. Het 
laatste woord blijkt daar nog niet over gesproken.
Afscheidend voorzitter Sjors van Leeuwen sloot de verga
dering rond half elf en de rondvraag werd voortgezet aan 
de bar. 

RB
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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



Clubblad de Volharder | 49

   Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Joost Marée 0263882263
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Algemeen en Jeugdzaken Lucelle van Hövell 0263635117
Algemeen en Interne Communicatie Noud Hooyman 0263706618
Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Noud Hooyman) 
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad     Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Remco Bijlsma 0263618086
Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Herenselectie technisch coördinator  Steef Brinkhoff   0264455096
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Monique Turk 0647780240
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Scheidsrechter coördinator Maarten Cornelissen 0615201594
Secretariaten (bestuurslid Joost Marée)
Ledenadministratie   Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
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
Contributieinning Bert Kok 0264455811
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873
Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096
Verder zijn binnen de jeugdafdeling actief:
Voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Secretaris Hans van der Held  0263629091
Penningmeester  Marcel Kamstra 0264426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator   Ron Hoogveld 0263642120
Algemeen Techn. jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Techn. jeugdcoördinator A, B en C Ad Heijnen 0264424820
Techn. jeugdcoördinator D Martijn Venema 0638087341
Techn. jeugdcoördinator E Edwin Marck 0264420682
Techn. jeugdcoördinator F Paul Meulenbroek 0268452095
Toernooicommissie Elly Altena 0263644874
Wedstrijdsecretariaat zaterdag Noud Hooyman 0263706618

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 
Jacqueline Meijer (secretariaat)
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CaFeTaria bar ´T hoekje

meijerinTerim.nl

o Controlling
o Administratieve Organisatie
o Interim Management
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velDman SporT

VOETBALAcTiE

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

Rozendaalselaan 7, 6881 KX Velp 
Tel: 026 3619010 

www.veldmansport.nl

Een totaalpakket in jouw clubkleuren
Dit pakket bevat:

- trainingspak

- trainingsshirt en short

- regenjack

- shirt lange mouw 

- short 3/4 lang

- voetbalkousen

- voetbaltas 

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

prakTijk FySioTherapie ´T alTevelT

Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

Voor de behandeling van:

 o Acute en chronische klachten

 o Sportblessures

De behandeling aan huis is mogelijk op afspraak

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 026 - 35 11  649 of 06 - 2156 5964 

Praktijk adres: Diepenbrocklaan 58, 6815 AK - Arnhem 
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VDZ B1 behaalt 
periodetitel

Bovenste rij  vlnr René, Max, Boris, Ti-
bor, Stijn , Freek, Martijn Verheij, Martijn 
Kuyt, Peter , Soufian
Onderste rij   vlnr Stan v/d Meulen, 
Renier, Bart, Auke, Jair, Stan Minderaa
Op de foto ontbreekt Rashed

vuur uit de schenen, altijd het gat erin blijven zien, vooruit 
durven blikken en vanuit de  onderhond (lees: underdog) 
positie opperbest playen tegen gedoodverfde favorieten! 

En looft en ziet het resultaat: in deze hevvie ingedeelde 
categorie zijn de Jelle 's, Jip, Sebastiaan, Julian, Jasper, 
Daan, Mas, Wietse tóch  geëindigd als bijna beste EET
WEE en hebben ze zelfs Ernemieja eeeen verslagen in 
een zwaar gevechtje op vreemde bodem! Houzee! Bravo! 
Hulde met een driewerf! Dat beloofd slechts verbetering 
in den volgenden editie! Uiteraard kunt ook U daarvan we
derom getuige zijn.  Onder toeziend oog én met een knip
oog van Johan, Jacob en Peter kan er al met een scheef 
oog vol goeden moed naar deze mightynine worden 
uitgeschouwd! Kortom, aldus en álá, geniet en verwonder 
U óók zoals zovelen vóór U deden op een zaterdagogtund 
en aanschouwd den VEEDEEZET EETWEE!!

Peter Tempels

VDZ B1 is de competitie goed begonnen. Doelstelling vooraf was om mee te spelen bij de bovenste plek-
ken op de ranglijst en een periodetitel te behalen. Ondanks vele blessures en schorsingen waarbij vaak een 
beroep moest worden gedaan uit spelers uit andere elftallen (B2) kwamen we langzaam in ons ritme en werd 
er per wedstrijd beter gevoetbald
Na 1 nederlaag, 1 gelijkspel en  5 winstpartijen kon op zaterdag 20 oktober thuis de eerste periodetitel worden 
gepakt tegen de Eerbeekse Boys. Onder grote publieke belangstelling kon ook deze wedstrijd winnend wor-
den afgesloten met 3-1 waardoor de eerste doelstelling bereikt is. Natuurlijk gaan we na dit resultaat proberen 
om kampioen te worden.
U kunt VDZ blijven volgen via onze website www.vdz-arnhem.nl/b1 of via twitter @VDZB1

Soufian, Peter en René

What about 
the guys 
from the E2
Long time no hear! 
Beste mensen, excuus voor het feit dat U wel lang nietes 
heeft kunnen vernemen van die gasten van de EET
WEE... Ingedeeld in een poule met 6 eeeens en 5 ee
twees ken hier gemeld worden dat the results from the E2 
op zijn zachtstst gezegd opmerkelijk waren!  Wat dacht U 
van die nipte 212 nederlaagje tegen de Ernemse Jongs 
E1? Totaal afgedroogd, en dat niet alleen na het douchen! 
Toch hebben ze niet eens het slechtste doelsaldo uut de 
poel! Hoe dat gekent hep? Werruklust, inzet, motifasie, 
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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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Zijn vriendjes noemden hem Paul Pegel. 
Vanwege zijn harde schot. Als hij een 
bal goed raakte dan kwam hij bijna van 
de middellijn tot aan de goal! Een heer-
lijk gevoel. Lekker hard knallen. “Knal-
len met die ballen” riep de trainer altijd 
als Paul weer eens een loei van een pegel 
afvuurde!

Vroeger noemden ze hem ook wel Bert Ka-
non. Maar er zat al een Bert in zijn team. 
Vandaar. Bert kon écht niet hard 
schieten! Zeker niet zo hard als 
een KANON!  Iedereen dacht dat 
er grapjes over Bert werden 
gemaakt. Maar dat was niet 
zo. Bert was een heel aardige 
jongen met rood haar en een 
klein brilletje.  Heel an-
ders dan Paul Pegel! Paul was 
stoer, sterk, snel en had een 
keihard schot. Bert schreeuwde 
nooit op het veld. Schelden 
ook niet. De moeder van Bert was 
de enige moeder die de kleedkamer 
nog in mocht om te helpen met aankle-
den, douchen en schoenen veteren. De an-
dere moeders mochten dat allang niet meer.  
Sinds twee weken was het afgeschaft. De 
leiders vonden dat stom, vandaar.

Vandaag zou  Paul Pegel aan het einde van 
de wedstrijd de laatste penalty nemen. Dat 
was zo afgesproken. 
Penalty’s nemen na de wedstrijd vind Paul 
Pegel wreed! Het maakt eigenlijk nooit 
uit wat de stand is. Aan het einde kun je 
altijd scoren. Op YouTube had hij gister 
samen met Tom - de snelle spits van het 
team - en met Bert naar allerlei penalty’s 
gekeken. Er waren echt heel erg mooie bij. 
Gewoon penalty intikken en je krijgt een 
schat aan filmpjes! 

Paul Pegel stond al klaar en had zijn kou-
sen nog eens goed opgetrokken. Maar eerst 

was Bert aan de buurt. De bal lag op de 
stip.Paul hoorde veel geschreeuw en gejoel 
toen Bert zijn penalty moest nemen. 
“Poortje open, poortje dicht!” schreeu-
wen de tegenstanders. Paul vindt dat ge-
schreeuw nooit erg. “Hoe meer hoe beter, 
dan ging hij nog harder schieten!”, zegt 
Paul altijd. Bij Bert is dat niet zo. Hij 
vindt het vreselijk. Gelukkig doet niet 
elke tegenstander zo naar. Bert neemt zijn 
aanloop. Paul ziet dat het shirt van Bert 

uit zijn broek hangt. Geen goed 
teken.  Bert rent op de bal af. 
Zijn aanloop is véél te lang! 
Het geschreeuw wordt steeds 
harder! “Poortje open, poort-
je dicht!“ roepen alle te-
genstanders in koor. Zelfs 
enkele ouders roepen vro-
lijk mee. Dat vindt Paul 
Pegel écht zielig! Ouders 
hebben ook niks door. 

Tijdens zijn aanloop doet 
Bert ineens iets raars. Hij 

doet  beide handen op zijn oren om 
het geschreeuw  niet te horen. Dat is een 
raar gezicht. De aanloop van Bert veran-
dert. Het is geen rechte lijn. Meer de 
loop van een waggelende eend in Sonsbeek. 
Nog enkele passen en hij is bij de bal. 
Het geschreeuw klinkt steeds harder. De 
aanloop wordt steeds waggelender.  Het 
zal toch niet? Paul Pegel houdt zijn adem 
in. Het geschreeuw gaat door.  En ja, 
daar valt Bert, struikelt over zijn ei-
gen voeten! Tijdens zijn val raakt hij met 
zijn elleboog  de bal. Best knap! Maar wel 
hands! Zo veel moeite doet  Bert om het 
geschreeuw maar niet te horen.  Met tranen 
in zijn ogen staat Bert even later naast 
Paul. Sommige ouders  lachen hard. “Is 
niet erg Bert”, zegt Paul, “Ik schiet hem 
er zo wel keihard in en nog enkele ouders 
erbij!”

...lees verder op de volgende pagina

Een belangrijke 
penalty

Kent u ze nog, de voetbalhelden van vroeger.  De avonturen van Kick 
Wilstra, De AFC´ers, De Katjangs, Snelle Jelle en natuurlijk Sjakie en 
zijn wondersloffen. De Volharder kent vanaf dit nummer zijn eigen 
voetbalheld: Paul Pegel! Een voetbalfeuilleton in het clubblad van 
onze vereniging. Elke Volharder een nieuwe aflevering van deze nu al 
legendarische voetballer van VDZ.  Dit is aflevering 1.
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Nu is het Pauls beurt.  Hij neemt een lange 
aanloop. Hij zal zijn matti Bert wreken. 
Tijdens zijn aanloop doet hij slalombewe-
gingen en leidt daarmee de keeper af.  Zo 
een penalty heeft hij op You Tube nog niet 
gezien. Het geschreeuw wordt  nog har-
der.  Paul Pegel geniet. Voelt zich net 
Theo Janssen! Ploff… vol risico! Hij raakt 
de bal vol op de wreef!  Als een stréép 
verdwijnt de bal in de bovenhoek! Het net 
bolt. De keeper ligt verslagen op de grond.  

Geen schijn van kans! Pauls pegels zijn 
onhoudbaar! Einde geschreeuw.  Vriendjes, 
teamgenoten en ouders juichen. Even la-
ter richting kleedkamer lopen Bert en Paul 
Pegel naast elkaar. “Mooie penalty Paul.” 
zegt Bert. “Dank je wel Bert! Ik schoot hem 
er ook voor jou in!”. Paul Pegel  legt zijn 
arm over  Berts schouder. Door de betraande 
ogen van Bert zag hij zijn vriendje lachen: 
“Dat weet ik!”.  

Halverwege de competitie bezet de D1 de derde 
plaats. Dit had nog hoger kunnen zijn als er niet 
onnodig van ESA en Groen Wit was verloren. Er 

werden echter ook prima resultaten gehaald zoals een 72 
overwinning tegen Albatross en een 11 gelijkspel tegen 
SDVB, die op het moment dat wij er tegen speelde nog 

zonder puntverlies bovenaan stond. Van de elf wedstrij
den hebben wij er 7 gewonnen, 3 verloren en 1 gelijkge
speeld. In de elf wedstrijden moesten de keepers van de 
tegenpartij 41 keer de bal uit het netje halen, terwijl Kwint 
18 keer de gang naar het netje moest maken. De laatste 
4 wedstrijden werden alle gewonnen waarbij drie keer de 
nul werd gehouden.

Het elftal heeft een behoorlijke progressie gemaakt, 
waarbij het voetbal steeds beter wordt waarbij individuele 
acties worden afgewisseld met prima combinatievoet

VDZ D1 op de derde plaats
bal. Ook verdedigend staan we beter ons mannetje en 
wordt van achteruit goed opgebouwd. Het team bestaat 
uit 7 eerstejaars Dspelers. Voor deze spelers was het 
natuurlijk een grote overgang om van een half veld naar 
een heel veld te gaan met grotere doelen, 11 spelers in 
plaats van 7. Ook konden ze in één keer buitenspel staan 

en mochten ze niet meer terugspelen 
op de keeper en moest de keeper 
bij doeltrappen de bal van de rand 
16meter nemen in plaats vanuit de 
handen. Ook zijn er weer spelers 
doorgedrongen bij de KNVBselectie 
en staan er regelmatig scouts van 
diverse betaalde voetbalclubs langs 
de lijn.

De doelstelling voor de tweede helft 
van de competitie zal dan ook zijn 
om de derde plaats vast te hou
den en nog een aanval te doen op 
de tweede plaats, waarbij we er 
natuurlijk voor moeten zorgen dat 
we wel goed blijven voetballen en 
dat de spelers zich nog verder gaan 

ontwikkelen. Ik verwacht dan ook dat het publiek weer 
kan genieten van geweldige reflexen van Kwint, prachtige 
vrije trappen van Rens, geweldige lichaamsschijnbewe
gingen van Nicolas, prachtige duels van Daan, doelpunten 
van “verdediger” Freek, het verdedigend goede koppen 
van Cedric, de onverzettelijkheid van Bas, de prachtige 
steekpass van Niek, de voetbalinzichten gekoppeld met 
doorzettingsvermogen van Daniël, het prima positiespel 
van Che, de doelgerichtheid van Julian, de prachtige ver
snelling van Raf, de doelpunten en assisten van Martijn 
en de prachtige passeerbewegingen van Javelay. 

Albert
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De stoere 
meiden van 
de D1
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De stoere meiden van de D1

AKTIE!

Stoere meiden van de D1
Sint was weer in het land
Ziet de meiden ‘s avonds trainen
Nu het weer steeds kouder wordt
Mag dat niet meer in de blote benen. 
Sint heeft echt goed opgelet
regelmatig staat er wel een meisje stil 
omdat ze liever nog dan trainen
over jongens praten wil.

Luister goed naar jullie trainer
Als hij praat, hou dan je mond
Let goed op en train op scherp.
Ander schopt de sint onder je……..
Plassen doe je voor de training
wees op tijd en doe je best.
Jullie worden dan gewoon steeds beter
Misschien wel beter dan de rest.
Sint is best wel trots op jullie

Heeft daarom ook nog wat gekocht
In de kleuren zwart en rood
Van VDZ heeft hij toen opgezocht
Nu met deze koude dagen
Zijn je handen niet meer bloot
Want met deze wollen lagen
Worden vingers niet meer rood

Opmaak cover-Volharder2.indd   4 05-12-11   10:46
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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 Lucas Geng-

ler en Cas Hummelen

Naam Cas Hummelen
Ik ben 7 jaar oud en speel in F7 als middenvelder. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 Ruurlo 1, op 
zondag 9 oktober 2011, de uitslag was 00.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn 2e jaar bij VDZ

Waarom koos je voor VDZ? 
Mijn vriendjes zaten er ook op

Op welke positie speel je het liefst? 
Aanvallende middenvelder

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Tijs Bergervoet. Hij is overal en heeft een goed schot

Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Lionel Messi. Voordat je het weet is hij langs je. Hij is ook 
heel aardig

Wat is je favoriete club? Vitesse en FC Barcelona

Heb je nog andere hobby’s? Lezen, stenen verzamelen

Wat wil je later worden? Geoloog en profvoetballer

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat ik pupil van de week werd

Wat was je beste wedstrijd of actie? Met een hoek
schop, dat ik hem net langs de keeper tikte

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat ik het superleuk vind op VDZ. Ik heb een heel leuk 
team. Er zitten ook 2 vriendjes van school. We hebben tot 
nu toe alles gewonnen.

   P
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Naam Lucas Gengler
Ik ben 9 jaar oud en speel in VDZ E4 als centraal 
achter. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: 
VDZ 1VIOD 1. op zondag 13 november 2011, de 
uitslag was 1  0.

Hoelang speel je al bij VDZ? 2,5 jaar

Waarom koos je voor VDZ? Het een is leuke club.

Op welke positie speel je het liefst?  
Centraal achter.

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Davy Pröpper, hij is prof

Wie vind je de beste voetballer en waarom? Lionel 
Messi, hij is gewoon goed

Wat is je favoriete club? Vitesse

Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen

Wat wil je later worden? Prof

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week zijn en kampioen

Wat was je beste wedstrijd of actie? Ik pikte de bal 
op en een rush langs de zijlijn en ik scoorde

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat ik een leuk team heb.



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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Zaterdag 19 november moest de E6 om 8.15 uur ver-
zamelen in de kantine van Bemmel, voor de belang-
rijkste wedstrijd van deze najaarscompetitie. Want 
bij winst zouden zij kampioen zijn. Voor een aantal 
spelers uit dit team zou dit betekenen voor de derde 
keer, na vorig seizoen in de F al tweemaal kampioen 
geworden te zijn. De E6 zou de E6 niet zijn om niet 
te winnen, het werd 8-2 en het kampioensfeestje kon 
beginnen.

In Bemmel kregen de spelers een shirt. Daarna werd 
er gauw naar Arnhem gereden, waar de frietjes klaar 
stonden. Toen iedereen bij de kantine was aange

komen, gingen ze in polonaise naar binnen waar de 
champagne klaar stond ,  maar eerst natuurlijk naar 
buiten om met de grote VDZ beker op de foto te gaan. 
Als team maar ook allemaal individueel. Daarna was het 
aanvallen op de friet . Tot slot nam Paul het woord en 
sprak iedere speler apart toe (grappig was dat door de 
eerste opmerking van hem, de spelertjes gelijk wisten, 
wie er aan de beurt was) en kregen ze nog een beker van 
hem overhandigd.
Dit team bestond voor een groot deel uit spelers van vorig 
seizoen: Sander, PeterJan, Boudewijn, Bram, Frédéric 

en Cochise. Daar kwamen aan het begin van het seizoen 
Pepijn P, Pepijn H. en Rashaan bij en in de loop van het 
seizoen kwam Berend er ook nog bij.
Tijdens het seizoen leek het net of deze ploeg al jaren bij 
elkaar speelt, terwijl dat niet zo is, maar dat het duidelijk 
iets over de E6 zegt als team. Iedereen heeft zijn eigen 
kwaliteit. Van aanvaller tot verdediger tot keeper. En als er 
een speler tussentijds bijkomt, dan wordt hij goed gehol
pen door de rest van de ploeg om zich snel thuis te voelen 
en dat is de kracht van dit team. 
De trainingen worden altijd goed bezocht en soms gaat 
het tijdens de partijtjes er erg hard aan toe, maar veel lol 
maken met elkaar kunnen zij ook en dat komt hun ontwik
keling als speler zeker ten goede. Want bij iedere sport is 
plezier en lol hebben toch het belangrijkste. Als dit er niet 
is, dan gaat dit ten koste van de motivatie om te komen 
trainen. 
Wat ook opvalt is dat je bij dit team nooit een lelijk woord 
over een medespeler zult horen als iets misgaat tijdens 
een wedstrijd. Er wordt altijd geprobeerd het op te lossen. 
(vb onnodig balverlies, slordig afspelen, etc.)

 Jacqueline Diest (ouder)

Van links naar rechts:
Staand:  Pepijn P. (een goede twee-
benige speler, die de bal goed kan 
neerleggen bij andere spelers, maar 
ook zelf kan scoren), Sander (voet-
balt pas een jaar maar geeft goede 
ballen en vecht om iedere bal), 
Peter-Jan (sterk in ballen veroveren 
en dan goed afspelen), Boudewijn 
(een echte middenvelder en daarbij 
zelf ook vaak scorend), Berend (zit 
pas bij de E6 en draait lekker mee), 
Rashaan (een snelle spits, waarvan  
je bal niet afpakt en veel scoort).
Zittend:  Bram (de kilometervreter 
van het veld en dan ook nog mooie 
voorzetten geven en zelf ook sco-
ren),  Frédéric (keeper , waarop het 
team kan bouwen en vertrouwen), 
Cochise (de andere spits van de E6. 
Balvast en scoort veel), Pepijn H. (is 
samen met Peter-Jan het hart van 
de verdediging).

VDZ E6 kampioen!



62 | Clubblad de Volharder

Evert van 

Amerongen, 

VDZ en zijn 

Sponsors
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Wat is u eigen naam en uw bedrijfsnaam?
Mijn naam is Evert van Amerongen en voor velen 
ben ik een bekende VDZ’ er. Ik ben al meer dan 
40 jaar lid en na mijn actieve loopbaan (ik heb van 
mijn 17e t/m 32e in de selectie gespeeld) ben ik mij 
bezig gaan houden met sponsorzaken (de commis-
sie VDZ Hogerop heb ik met een aantal anderen in 
1992 opgericht en nog steeds ben ik voorzitter). 
Ik ben fysiotherapeut  maar naast het werk in mijn 
eigen praktijk heb ik een klein bedrijf STEP Arnhem 
waarmee ik al meer dan 10 jaar sponsor ben bij 
VDZ. Binnenkort zal ook de praktijk waar ik mede 
eigenaar van ben ook sponsor worden van VDZ. 

Wat sponsort u bij VDZ?
Ik heb een combi sponsor contract waarbij ik zowel 
een reclamebord op het hoofdveld als een klein 
bordje in het clubhuis heb hangen. Ook met de fy-
siotherapiepraktijk gaan we zo’n contract afsluiten.

Kunt u in het kort iets over uw organisatie 
vertelen?.
Ik beheer het regionale steunpunt van de landelijke 
organisatie STEP (Stichting Ergonomie en Preven-
tie). STEP geeft zowel preventieve groepsgewijze 
trainingen (bijvoorbeeld specifi eke trainingen voor 
fysiek zware beroepen of bedrijven die veel met 
beeldschermwerk te maken hebben) maar ook 
individuele trainingen voor mensen met klachten 
van het bewegingsapparaat waarbij we begeleiding 
geven, gericht op training en advies ten aanzien 
van de dagelijkse omstandigheden. Met de fysio-
therapiepraktijk hebben we de laatste jaren veel 
vernieuwingen doorgevoerd. De praktijk heeft nu in 
Presikhaaf, Rijkerswoerd en Schuytgraaf vestigin-
gen. We hebben in totaal 14 fysiotherapeuten en 

diverse specialisaties. Voor meer informatie kijk op 
www.fysio-dynamiek.nl.  

Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?
Natuurlijk omdat ik een rood-zwart hart heb en dit 
graag doe voor de club. Daarnaast zie ik ook wel 
commerciële voordelen. Er is bij VDZ wel een ver-
zorger aanwezig maar bij meer lastigere blessures 
of gewoon advies kan de deskundigheid van een 
fysiotherapeut belangrijk zijn. 

Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw 
organisatie?
Er is nog geen directe samenwerking tussen Fysio-
Dynamiek en VDZ maar op dit moment wordt er ge-
dacht over een eventueel samenwerkingsverband. 

Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Naast VDZ ben ik als rasechte Arnhemmer altijd 
extra geïnteresseerd in Vitesse maar ook Ajax heeft 
mijn belangstelling. Daarnaast volg ik ook korfbal-
vereniging Oost Arnhem waar mijn jongste dochter 
speelt en mijn oudste dochter gespeeld heeft. Ik 
ben daar ook sinds kort sponsor. 

Welke wedstrijd zou u nog wel een keer wil-
len (laten) overdoen en waarom?
De WK fi nale van 1978, de fi nale in en tegen Argen-
tinië en dan met name de bal van Rob Rensenbrink. 

Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen 
en waarom?
Ik zou dan wel willen ruilen met Marco Borsato. Ik 
zou wel eens een dag in Gelredome willen staan en 
genieten van de gehele entourage. Helaas kan ik 
iets minder zingen dan hem.

Interview 
met een 
sponsor

 Evert van Amerongen

Interview 
met een 
sponsor
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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


