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Wie is er regelmatig werkzaam achter de 
groene deur met het bordje WASLOKAAL?
De dagen dat ik op de club ben, is er achter 
de drempel geen activiteit te bekennen. Ik zie 
wasmachines, drogers, maar alleen de bal-
lenpomp doet zijn werk. Een lokaal met een 
bijzondere geur. De geur van bezwete kleding 
en de geur van pas gewassen kleding. Na 
mijn wedstrijd op zondagmiddag zie ik dat de 
machines aan het werk worden gezet door 
een heer. Deze heer stelt zich voor als Kees 
Sonnevelt en blijkt verantwoordelijk te zijn 
voor ‘de was’.

Kees vult de drie machines en drukt vervol-
gens op START. Een uur lang wachten zou 
je denken…..dat vindt hij zonde van zijn tijd. 
Maandagochtend begint de VUT-ploeg vanaf 
9 uur en onze wasbaas haalt de machines 
dan leeg om het spul over te plaatsen naar de 
drogers. U zou eens moeten zien hoe strak de 
kleding wordt opgevouwen. Ik let nog even 
goed op zijn vouwtechniek! Het is een kleine 
ruimte, maar als anderen daarbuiten blijven, 
dan verloopt het ‘vlekkeloos’. 

De kleding van het 1e,2e  en 3e herenteam en 
de A1 worden vanaf de kousen tot aan de in-
loopshirts gewassen. Daarbij komen alle shirts 
die eigendom zijn van VDZ en dat betreft 
veelal zo’n 3 teams per week! Kees doet het 
werk met plezier, maar laat wel blijken dat een 
teamleider of aanvoerder wel verantwoorde-
lijk is voor hoe de wastas wordt aangeleverd. 
Een verzoek van Kees: ‘Lever de kleding netjes 
in, zoals je het graag terug zou willen krijgen. 
Netjes aangeleverd, netjes terug en opgerolde 
sokken blijven opgerolde sokken.

Had Steef Brinkhoff geen leukere functie voor 
jou?
‘Mijn beroep was “makelaar in assurantiën” 
en na mijn pensionering (op 59-jarige leeftijd) 
wilde ik nog iets doen in de sfeer van vrijwil-
ligerswerk. Ik hoorde van het bestaan de van 
“VUT-ploeg” van VDZ en heb mij daarvoor 
aangemeld. Ik kreeg de taak van “wasbaas” 
op mijn schouders, waarbij ik een taak kreeg 
geheel voor mijzelf. Al zo’n 7 jaar laat ik de 
machines met plezier draaien.’
Irene Smeltink
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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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Inmiddels loop ik al enkele maanden mee als voorzitter 
en zoals dat gaat beginnen me langzaam  dingen op 
te vallen waarvan ik denk, waarom doen we dat zo, 

kunnen we dat niet anders regelen? En als ik het zelf al 
niet zou denken dan zijn er altijd wel behulpzame VDZers 
die mij daar op wijzen. Waar doel je op hoor ik u denken. 
Nou in ieder geval op het parkeerprobleem op ons eigen 
terrein.  De huidige situatie is bepaald niet optimaal.

Parallel daar aan, begin ik langzaam een beeld te krijgen 
van de buitenwereld rond VDZ. Ook hier geldt dat voor 
zover ik het niet zelf op het spoor kom dat belanghebben
den mij daar wel fijntjes op wijzen.  Ik vertel u niets nieuws 
als ik vertel dat een van onze buren een groot regionaal 
ziekenhuis is, dat net als wij geconfronteerd wordt met 
een parkeeruitdaging hetgeen in de nabije toekomst nog 
versterkt zal worden door de (ver)bouwplannen. Op dit 
moment wordt samen met de andere belanghebbenden 
(gemeente, andere sportpark Cranevelt gebruikers en ui
teraard Rijnstate) nagedacht en gesproken over creatieve 
oplossingen waarbij uitgangspunt voor ons zal zijn, meer 
parkeergelegenheid en gelijkblijvende en liefst toenemen
de veldcapaciteit. De eerste signalen zijn positief. 

Graag zou ik u hier meer over vertellen omdat ik vind 
dat we binnen de vereniging zoveel mogelijk informatie 
moeten delen. Immers samen is de kracht van onze 
vereniging. Toch kies ik er op dit moment bewust voor 
enigszins op de vlakte te blijven omdat  het proces naar 
mijn oordeel en dat van de overige betrokkenen gebaat is 

bij publicitaire rust. Men 
moet een broedende kip 
niet storen.
Hetzelfde geldt ook voor 
onze nieuwbouwplan
nen voor kleedkamers. Ik 
hoop u hier in een volgend 
voorwoord meer over te 
kunnen vertellen.

Ook op het gebied van 
sponsoring worden diver
se gesprekken gevoerd. 
Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn hoort u 
ook daar meer over.

Wat het voetbal betreft, de tweede seizoenshelft is aange
broken. Langzaam gaan we wat weer betreft ook  weer de 
goede kant op. De dagen worden langer en over een paar 
weken is het gewoon weer prettig om langs de kant van 
het veld te staan en voor de spelers en speelsters om een 
wedstrijd te spelen. Ik verheug me dan ook een mooie 
tweede seizoenshelft. Ik wens alle leiders, leidsters, spe
lers, speelsters, scheidsrechters, trainers, supporters en 
iedereen die direct of indirect bij het wel en wee van een 
of meerdere elftallen betrokken is een sportieve en gezel
lige tweede seizoenshelft. Het bestuur van haar kant zal 
er alles aan doen om te zorgen dat de randvoorwaarden 
daarvoor vervuld zijn.

 Remco Bijlsma

Van de voorzitter

VDZ Hogerop en keurslager Putman hebben een sponsor over
eenkomst afgesloten. De overeenkomst is 1 januari jl. ingegaan 
voor de duur van 3 jaar. Pepijn Putman is zeer verheugd en kijkt 

uit naar een warme samenwerking.
Keurslagerij Putman is een volambachtelijke slagerij waar inmiddels 
de 5e generatie de leiding heeft. Door de vele specialiteiten, goede 
kwaliteit en persoonlijke service is keurslagerij Putman een begrip in en 
om Arnhem.
De vrouwelijke runderen en varkens worden rechtstreeks bij de boer 
gekocht. Hierdoor kennen zij het vlees van A tot Z, de basis voor 
betrouwbaar vlees. Zo kan Putman een hoogwaardige kwaliteit vlees 
leveren.

Steenstraat 90, Arnhem
Telefoon 026-4425368
www.putman.keurslager.nlSlagerij Putman



burgerS’ Zoo

MET Z’N ALLEN
NAAR DE HAAIEN?

AUDITORIUM FOYER RESTAURANT ZALEN ZOO

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

015-132 Adv SMC VDZ.indd   1 13-09-11   09:09
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Kerst en
Nieuwjaar
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wedstrijd VDZ 1 – 
Oud VDZ 1
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Jan-Willem 

Gijsbers 
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Witlov

Willem van 
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Burgers
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altijd present 

als er geholpen 
moet worden
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(nieuwe voor-

zitter) in gesprek 
met mede-

bestuursleden

Dames van 
de muntjes 

Mieke van der 
Mee (r) en 

Jeanette van 
der Zande (l)

Een triootje

Tom
en 

Freek
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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  Jolanda Scholten   37 punten
2 Elly van der Leij 57 punten
3 Mieke van der Mee 62 punten

Klaverjassen
1 Bert van Daalen  4853 punten
2 Henk Matser 4816 punten
3 Sjaan Zwartkruis 4631 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 23 februari 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 25 januari 2012

Dit is alweer de derde uitgave van ons clubblad de 
Volharder van het seizoen 2011 – 2012 en het 
eerste van het kalenderjaar 2012. De feestdagen 

zitten er weer op en eenieder is druk bezig om zijn of haar 
goede voornemens in praktijk te brengen. De horror winter 
zoals diverse media hadden voorspeld is gelukkig uitge
bleven maar  het vriest voldoende om een Elfstedentocht 
mogelijk te maken. De winterstop wordt dus een beetje 
verlengd maar binnenkort zal de bal weer rollen over de 
velden van sportpark ’t Cranevelt.
VDZ heeft, zoals elders in dit blad te lezen, een record 
aantal overwinningen behaald in haar rijke historie 
behaald en het gaat op sportief vlak dus uitstekend. We 
hopen met z’n allen dat de tweede helft van de competitie 
dit nog verder verbeterd zal gaan worden. Reden voor het 
bestuur om de contracten van de hoofdtrainer en de trai
ner van de dames te verlengen, beide heren gefeliciteerd.

In dit nummer staan uiteraard weer de diverse bekende 
rubrieken zoals het voorwoord van de voorzitter, de co
lumn, vader en zoon, de verjaardagen, de column aanval
len en verdedigen, de feuilleton Paul Pegel, de agenda en 
nieuws van VDZ Hogerop.

Ook is er een groot dubbel interview met Sjors van Leeu
wen en Anita Bruntink te lezen, zijn er impressies van de 
kerstfeestavond, nieuwjaarsreceptie, de oliebollencup en 
Roel van der Leij toernooi. De stand van de onderlinge 
resultaten van de eerste seizoenshelft en kunt u kennis 
maken met “Kees van de was…..”. Kortom, weer veel 
leuke, interessante en wetenswaardige artikelen. 

Laat het ons weten!
We hebben als redactie voelhoorns in veel delen van de 
vereniging. Toch bereiken ons soms berichten dat we wel 
eens tekort schieten in het aantal onderwerpen dat we 
verslaan. Terecht waarschijnlijk maar ook heel begrijpelijk. 
We kunnen niet alles zien, horen, weten en/of aanvoelen. 
Daarvoor hebben we jullie ook nodig. Dus schroom niet 
om ons te wijzen op interessante mensen, leuke onder
werpen of op items die nodig wat aandacht verdienen. 
En wil je ons echt helpen: klim in de pen en laat ons uw 
pennevrucht omtoveren in een mooi artikel!

Rest ons niets verder dan de carnavalisten onder ons drie 
dolle dagen in Ernum City toe te wensen en uiteraard veel 
leesplezier.

De redactie
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irene guDDen FoTograFie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18

rubenS Wonen

olb voeTbalCenTer

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

Voetbalcenter OLB
VDZ 

leden 10% korting op 
voetbalkleding en 
voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl
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Ad van den Bos
Ad is er niet meer. Jarenlang was hij de vaste 
keeper van ons elftal. Hoe lang hij in dit elftal 
heeft gekeept weet niemand, hij was er al toen 
de oudstgedienden het elftal kwamen verster
ken. Als het aan Ad gelegen had, had hij nog 
steeds onder onze lat gestaan. Vorig jaar nog 
stond hij met zijn 71 jaar nog bij ons te keepen 
en hij stond zijn mannetje!  Zeker op de doellijn wist hij menig onhoudbare bal tot corner 
te verwerken of weg te stompen. Toen hij geblesseerd raakte, waren we allemaal over
tuigd dat hij weer onder onze lat zou terugkeren (hij was op 68jarige leeftijd weer terug
gekomen na een gebroken pols), maar dat mocht niet zo zijn.

We zullen hem missen. Nooit op de voorgrond, maar hij was er altijd, ook als hij gebles
seerd was. Zijn bedachtzame opmerkingen, zijn droge humor, zijn vaderlijke aanwijzin
gen, maar ook zijn verhalen over zijn kleinzoon die op het voetbalveld grote talenten 
tentoonspreidde. 

We wensen zijn familie sterkte om met dit grote verlies om te gaan.

Namens het zesde elftal
Rudi Borkus

Toch nog onverwacht kregen wij bericht van het overlijden van ons Erelid Ad van den Bos op 
10 december 2011. Hij overleed na een maandenlang ziekbed met veel behandelingen en 
erg veel pijn. Ad werd slechts 71 jaar.  Ad werd in 1953 lid van VDZ en heeft tot zijn 26e op 
hoog niveau gekeept. Daarna ging hij het rustiger aan doen, hetgeen vooral werd ingegeven 
door zijn drukke werkzaamheden.
Jarenlang heeft Ad in het bestuur gezeten; van 1977 tot 2007 was hij penningmeester. Na 
30 jaar trok hij zich terug; gepensioneerd vanuit zijn werk en ook uit het VDZ bestuur. Maar 
keepen in het zesde elftal wilde hij niet opgegeven. Ook volgde Ad met trots de voetbal ver
richtingen van zijn getalenteerde kleinzoon op de voet.

Bij de VDZ kaartavonden waren Ad en zijn 
vrouw Ellen trouwe deelnemers. Dat kon hij 
helaas niet meer volhouden; vanaf september 
2011 kwam Ellen alleen. In oktober 2010 werd in 
het clubblad "De Volharder" nog een uitgebreid 
artikel aan Ad besteed als VDZ's oudste actieve 
voetballer. 

Wij wensen zijn echtgenote Ellen, zijn kinderen 
en kleinkinderen en alle andere familieleden 
veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden.

Bestuur en leden van VDZ

In Memoriam Ad van den Bos
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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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BEDANKT!!!!!
Weer een nieuwe knie, en het gaat weer erg goed.
Hoe komt dat?
Veel bezoek, bloemen, SMS-jes, mailtjes en kaarten 
En dat helpt echt 
Iedereen hartelijk bedankt!

Steef Brinkhoff

Theo van Noesel als leider van een jeugdelftal begin zestiger jaren

In Memoriam
Theo van Noesel
Opgeschrikt werden wij door het bericht dat Theo van Noesel, langdurig lid van VDZ, oud
speler van de jeugd en van VDZ 1 en Lid van Verdienste, op 5 december 2011 op 76jarige 
leeftijd is overleden. 
Theo werd in 1947 op 12 jarige leeftijd lid van VDZ en beleefde zijn eerste kampioenschap 
in 1951 met het Ateam. In 1956 werd VDZ 1 kampioen en maakte Theo het beslissende 
doelpunt. Ook maakte hij deel uit van het kampioensteam in 1959 dat promoveerde naar 
de 1e klasse.
Na zijn actieve voetbal carrière werd hij jeugdleider, voorzitter van de Jeugdcommissie en 
hoofdredacteur van het clubblad De VDZ Bode. Theo was een trouw bezoeker van onze 
VDZ reünies en schonk enige jaren geleden zijn uitgebreide foto archief aan VDZ. 
Wij wensen zijn echtgenote Miep en alle andere familieleden veel sterkte bij het verwerken 
van zijn overlijden.

Bestuur en leden van VDZ 



14 | Clubblad de Volharder

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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Geert Egging Toernooi

Op zaterdag 26 mei (Pinksteren) staat voor de 9e keer het Geert Eg
ging Toernooi op het programma. Dit toernooi is voor recreatie elftal
len B, C en D (categorie B). Inmiddels heeft al een flink aantal teams 
zich ingeschreven, maar er is nog in alle leeftijdscategorieën plek. Dit 
toernooi kenmerkt zich door zijn gemoedelijk en sportieve sfeer. Uiter
aard is VDZ met een 10tal B, C en Dteams vertegenwoordigd.

Henk Evers Toernooi

Op pinkstermaandag 28 mei vindt al weer voor de 20e keer het Henk 
Evers Toernooi plaats. Dit toernooi is voor alle E en Fpupillen. De 
Fpupillen spelen ’s ochtends en de Epupilen ’s middags. Het belooft 
net zo druk te worden als afgelopen jaren en dat betekent dat meer 
dan 50teams zullen strijden om de sportieve eer. Iedere deelnemer 
ontvangt een prijs. In beginsel doen alle E en Fpupillenteams van 
VDZ hieraan deel.

Burgers´ Zoo / VDZ International 
Youth Football Tournament

In het eerste weekend van juni staat sportpark ’t Cranevelt wederom 
in het teken van een toernooi. Op 2 en 3 juni organiseert VDZ voor 
de 6e keer in successie een internationaal jeugdtoernooi, dit jaar 
gesponsord door Burgers’ Zoo. Aan dit toernooi nemen teams deel uit 
binnen en buitenland. Vooral Engeland is goed vertegenwoordigd. 
Inschrijving staat open voor C en Dselecties. Waarschijnlijk wordt 
er ook een poule gevormd met Epupillen en meisjespoule D (7tal). 
Van VDZ doen in ieder geval mee de C1, C2, D1 en D2 en van de E
pupillen en meisjes Dpupillen zullen enkele teams meedoen.

Jeugdtoernooien bij VDZ
VDZ organiseert jaarlijks diverse jeugd-
toernooien waaronder een tweedaags 
internationaal toernooi. We zijn erg blij 
dat Burgers’ Zoo, hoofdsponsor van 
de jeugd, zijn naam aan dit toernooi 
wil verbinden: het Burgers´ Zoo / VDZ 
International Youth Football Tourna-
ment. Hiermee krijgt het toernooi niet 
alleen meer exposure, het biedt ook de 
buitenlandse jeugd de gelegenheid om 
een bezoekje te brengen aan het mooi-
ste dierenpark van Nederland. 

VDZ organiseert in 2012 de volgende 
jeugdtoernooien:

Geert Egging Toernooi
zaterdag 26 mei 2012
recreatie jeugdelftallen B, C en D.

Henk Evers Toernooi
maandag 28 mei 2012
E en Fpupillen.

Internationaal Jeugdtoernooi
2 en 3 juni 2012
selectie jeugdelftallen C en D

Inschrijving en 
informatie
De leiders/trainers van alle deelne
mende VDZteams zullen worden 
geïnformeerd, maar het goed om bo
venstaande data alvast te reserveren. 
Voor meer informatie, neem contact 
op met Elly Altena (026) 3644874 of 
stuur een mail naar 
toernooicommissie@vdzarnhem.nl. 
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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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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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Bob van der Vorst 1
Kick Wildenburg 1
Joost Albers 2
Stan van Gent 2
Sander van den Bos 3
Han Dreuning 3
Michael Pluim 3
Erwin Reijers 3
Cas Tolhuisen 3
Dorus Maasland 4
Twan van Oosterhout 4
Marc Kamphuis 5
Raf van Oosterhout 5
Peter de Bruijn 6
Chimo Hoogveld 6
Luuk IJska 6
Andre Kuiper 6
Bert Kok 7
Tim Lucas 7
Arwin Sleutjes 7
Robin van der Beek 8
Martijn Kuyt 8
Toos Rutten 8
Martin Turk 8
Oscar Verstegen 8
Arthur Bockting 9

Raoul Godijn 9
Bob Wiegerinck 9
Maarten den Hollander 10
Veerle Schouten 10
Roxi Brust 11
Reinier van Hooff 11
Tomas Kinwel 11
Steffie Meijers 11
Evert van Amerongen 12
Thimo Reuver 12
Jelmer Seinen 12
Hans van Katwijk 13
Dennis Scholten 13
Alex Brinkhoff 14
Roeland Reijtenbagh 14
Han Werner 14
Zeno Boerman 15
Remco Caldenhoven 15
Job Froeling 15
Mariel Hutten 15
Luuk Buiting 16
Freek Holland 16
Sieuwerd Hooyman 16
Ciske Bouwkamp 17
Ahmad Hashmi 17
Sjors Meekels 17

Jessica v.d. Adel 18
Johan Blokland 18
Kwint Ceelen 18
Ton Kroon 18
David Schermerhorn 18
Ivonne Stienezen 18
Özgür Dayioglu 19
Judith Dousi 19
Nicky Saarberg 19
Merel Suithoff 19
Ronald Boelhouwer 20
Femke v.d. Meulen 20
Mathis Barten 21
Levi Mes 21
Martijn Pellegrom 21
Bart Donders 22
Koen Fokkens 22
Walt Jansen 22
Kuba Lewicki 22
Sjoerd Willemsen 22
Jerenzo Arends 23
Sebastiaan de Gier 23
Willem Mathijsen 23
Nadine Petit 23
Siep Steenstra 23
Tim Awater 24

Edwin van Bussel 24
Albert van Daalen 24
Jan Erik Fokke 24
Remy v.d. Windt 24
Maarten ten Dam 25
Riet EversBrinkhoff 25
Timon Hurenkamp 25
Menno Boon 26
Thomas Theunissen 26
Tijs Bergervoet 27
Bram van Eck 27
Lotte van Os 27
Chris Theunissen 27
Job van der Bent 28
Lara Boomgaard 28
Marijn Ceelen 28
Sjef van Leeuwen 28
Harry Deutekom 29
Sander van Maanen 29
Elly Altena 30
Frans Bolder 30
Joost Holtus 30
Laura Leenders 30
Sjef Siero 30
Loek van Vucht 30

Agenda

5 maart 2012
2 april 2012
7 mei 2012
4 juni 2012

27 februari 2012
23 april 2012 23 februari 2012

22 maart 2012 Aanvang om 20.00 uur precies. 
26 april 2012 Inschrijfgeld: € 3,-
24 mei 2012            

 Bestuursvergaderingen
14 februari 2012
13 maart 2012
10 april 2012
19 april 2012 ALV
15 mei 2012
12 juni 2012

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie

 Kaartavonden

Algemeen

2012
20/21 februari  Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval
19 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: 
 -Vrijwilliger van het Jaar bij Jeugd & Senioren 16.30u.
 -Beste seniorenteam van het jaar  16.30 u. 
11 juni Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop  
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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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Hoewel wat ik ga doen niets met voetbal 
te maken heeft, wil ik toch in dit clubblad 
aandacht vragen en een dringende oproep 
doen. Ik doe dit niet voor mezelf, maar 
doe het omdat ik bezig ben met een actie 
voor een heel goed doel en ik zoek hier 
sponsors voor. Op 7 juni van dit jaar zal ik, 
samen met duizenden andere fi etsers, zes 
keer op één dag de Alpe d’Huez in Frankrijk 
beklimmen. 

Ik ben trainer van de C2-meiden en gelukkig 
gezond genoeg om aan dit soort gekke acties 
deel te nemen. Want, ga er maar aan staan: waar 
de meeste mensen het beklimmen van de berg 
met de auto al een loodzware opgave vinden, 
ga ik het 6x op één dag op de fi ets doen. In één 
dag een berg beklimmen van ruim 1.800 meter 
hoog. 13,2 Kilometer lang met stijgingspercen-
tages tot 14% en ruim 1.000 hoogtemeters per 
beklimming te overbruggen. Waarschijnlijk 1,5 
uur per beklimming. Ik zie er nu nog als een berg 
tegenop, maar ik kan er voor trainen en me dus 
goed voorbereiden. Het laat zich in niets verge-
lijken met wat kankerpatiënten en hun naasten 
dagelijks ervaren. De slogan die voor de actie op 
de Alpe d’Huez is gekozen: “opgeven is geen op-
tie”, is voor deze actie dan ook een hele mooie.

Doel van deze actie is om met z’n allen zo-
veel mogelijk geld bij elkaar te fi etsen voor de 
kankerbestrijding. Geld dat hard nodig is voor 
onderzoek, het verbeteren van de leefkwaliteit 
van kankerpatiënten en hun relaties. Ik denk dat 
iedereen wel iemand kent die hiermee te maken 
heeft of te maken heeft gehad en weet hoe ingrij-
pend en vernietigend deze ziekte kan zijn.

Enkele feiten: 
• Bijna 4 van de 10 mannen en ruim 3 van de  
 10 vrouwen zal in hun leven een vorm van  
 kanker zal krijgen
• jaarlijks komen er zo’n 60.000 mensen met  
 kanker bij (dagelijks zo’n 165 mensen), 
• het grootste deel ervan zal aan kanker 
 overlijden, maar toch genezen er steeds  
 meer mensen 
• veel behandelingen zijn kostbaar, 
 ingewikkeld en vaak erg pijnlijk zijn en de  
 levens van mensen worden duurzaam 
 ontwricht, 
• toch denken deskundigen er binnen 10 jaar  
 voor te kunnen zorgen dat de ziekte niet 
 langer dodelijk is, maar voor het onderzoek  
 ernaar is er veel geld nodig.
 Kortom er zijn zoveel redenen om voor dit  
 goede doel te gaan fi etsen. 

Ik wil jullie vragen mij bij deze actie te steu-
nen. Dit kan door mij te sponsoren, maar het 
kan bijvoorbeeld ook door je eigen netwerk te 
gebruiken en aan te moedigen om te sponsoren. 
Of misschien wil je zelf wel actievoeren voor dit 
doel. Elke bijdrage is welkom.

Mijn sponsorpagina kun je vinden op:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/janaut-
sema/jan-autsema/donaties.aspx

maar misschien nog wel makkelijker door bij 
Google (of een andere zoekmachine) te zoeken 
op mijn naam.

Ik hoop dat jullie mij bij deze actie willen 
steunen. 
Jan Autsema – jan@autsema.nl
Trainer meiden C2

Trainer zoekt 
sponsors voor 
Alpe d’Huzes

Opmaak-Volharder3.indd   7 06-02-12   19:38
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Wedstrijdcoördinator Jeugd op Za-
terdag (m/v)  Ben je dienstverlenend ingesteld, maar wel standvastig, 

dan bent je vast geschikt voor wedstrijdcoördinator van 

de jeugdwedstrijden op zaterdag. De wedstrijdcoördinator 

treedt op gastvrouw (of gastheer natuurlijk), ontvangt de 

gasten in de commissiekamer, voert het sleutelbeheer 

en het beheer van de wedstrijdformulieren, uitreiken van 

rservershirts etc etc. Je hoeft geen verstand van voetbal te 

hebben om dit te doen. Op zaterdag is er altijd een lid van 

de jeugdcommissie ter ondersteuning. Je kunt deze functie 

ook prima als duobaan uitvoeren. Een uitgelezen kans 

voor moeders (maar ook vaders) die graag betrokken zijn 

bij de club, geen specifieke voetbalkennis hebben, door 

de week geen tijd hebben, maar de zaterdag graag een 

handje helpen. We mikken op een rooster waarbij je eens 

in de drie of vier weken aan de beurt bent. Inlichtingen bij 

jeugdvoorzitter Ronald Brakenhoff (0264438465)

Wedstrijdcoördinator 
Senioren op Zondag 
(m/v)
Eén keer per maand op zondag als 
gastheer/gastvrouw in de bestuurs
kamer optreden voor eigen elftallen, 
tegenstanders en scheidsrechters. 
Invullen van wedstrijdformulieren, uit
delen van sleutels, etc. Neem contact 
op met Joost Marée (0263882263)

Clubscheidsrechters 
(m/v)
Wekelijks fungeren als scheidrechter 
van (naar keuze) één of meer jeugd
wedstrijden of seniorenwedstrijden. 
Op zaterdag of zondag. Inplannen 
altijd in overleg. Het volgen van een 
(jeugd)scheidsrechtercursus behoort 
tot de mogelijkheden. Neem contact 
op met Maarten Cornelissen
(0615201594)

Lid Sponsor-
commissie 
VDZ-Hogerop 
Meedenken over het 
commerciële beleid 
van VDZ en het 
werven van nieuwe 
sponsors. 
Neem contact op met 
Evert van Amerongen 
(0264435831)

Vrijwiliger 
Bardiensten  
Mensen die wat vaker 
bardiensten willen 
draaien dan drie keer 
jaar, zijn van harte wel
kom. Inplannen van de 
extra diensten altijd in 
overleg. Neem contact 
op met Anita Bruntink 
(0263512167)

Junioren- en/of pupillentrainer 

Jeugd (m/v)

Belangrijke, uitdagende en interessante functie 

binnen VDZ. De functie bestaat uit het trainen en/of 

begeleiden van een Junioren of Pupillen team. De 

teams trainen in de avonduren op maandag, dinsdag 

en donderdag vanaf 16:30 uur tot 18:30 uur. Op de 

woensdag beginnen de trainingen om 14:15 uur, de 

laatste training begint om 19:30 uur. De trainingsduur 

varieert van 1 tot 1½ uur. De begeleiding als coach 

op zaterdag is afhankelijk van de leeftijdscategorie 

en de aanvangstijd van de wedstrijden. Mogelijkheid 

tot het volgen van trainerscursussen wordt door VDZ 

geboden. Is deze leuke en belangrijke functie iets 

voor jou of heb je graag inlichtingen met betrekking 

tot deze functies, neem dan contact op met Albert 

van Daalen via albertvandaalen@msn.com of

0641549769.

VACATURES

Lid Barcommissie  

In roulatie openen van de kantine 

en begeleiden van vrijwilligers 

achter de bar. Meedenken en over 

het horeca, kantine en barbeleid 

en meewerken aan de uitvoering 

daarvan. Neem contact op met 

Anita Bruntink (0263512167)



24 | Clubblad de Volharder

In het jeugdbeleidsplan is een aantal speerpunten 
benoemd enerzijds gericht op het versterken van de 
organisatie en coördinatie en anderzijds op het verbe-
teren van de kwaliteit van de jeugdopleiding. De win-
terstop is al weer voorbij. Tijd voor een korte terugblik.

Coördinatoren
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn er dit seizoen 
enkele mutaties in de technische jeugdcoördinatie. Ad Heij
nen heeft Jan Schmitz opgevolgd als technisch coördinator 
van de ABCjeugd. Jan Schmitz houdt zich bezig met de 
interne scouting. Arjan Snel, afgelopen seizoen technisch 
coördinator van de Djeugd, is opgevolgd door Martijn 
Venema. Edwin Marck en Paul Meulenbroek zijn technisch 
coördinator gebleven van resp. E en Fjeugd, terwijl Albert 
van Daalen ook dit seizoen fungeert als algemeen techni
sche coördinator. 

Jeugdbeleidsplan
De technische commissie is belast met het uitvoeren en 
bewaken van het technisch jeugdbeleidplan en is verant
woordelijk voor de aansturing van de jeugdtrainers en voor 
het selectiebeleid. Per leeftijdscategorie zijn trainersbijeen
komsten georganiseerd. Onder meer om de ontwikkeling 
van spelers te bespreken, om oefenstof met elkaar af te 
stemmen en om afspraken te maken over bijvoorbeeld het 
uitlenen of vervroegd doorschuiven van spelers. 

Spelersbeoordelingen
Tweemaal per jaar wordt van elke jeugdspeler door hun 
trainer een beoordeling opgemaakt, halverwege en aan 
het eind van het seizoen. Van (bijna) alle jeugdteams zijn 
de eerste spelersbeoordelingen binnen en aan de hand 
hiervan is een tussenbalans opgemaakt om te bekijken of 
er spelers naar een hoger of lager team moeten door
schuiven. Omdat een aantal verschuivingen al lopende 
het seizoen was geëffectueerd, bleek dat nu niet meer nog 
beperkt nodig is. 

Prestaties
Uit de statistieken blijkt dat het over gehele linie goed 
gaat met de VDZjeugd. De afgelopen 10 jaar was het 

gemiddelde aantal behaalde punten nog nooit zo hoog 
halverwege het seizoen en ook het aantal gescoorde 
doelpunten bereikte een recordhoogte. De selectieteams 
presteren naar behoren en vooral ABCDselecties doen 
het goed: de D1 en C1 draaien bovenin mee, de B1 heeft 
de eerste periodetitel binnen gehaald en ook de A1 ligt 
op koers voor promotie. In de Fjeugd is  de F1 mede
kampioen in de hoofdklasse, voor de 3de keer op rij.

Meetrainen hogere leeftijdsgroep
De technische commissie heeft in overleg met de 
selectietrainers bepaald welke spelers in aanmerking 
komen om eenmaal per week mee te trainen met de 
selectie van de naast hogere leeftijdscategorie. Hierdoor 
worden deze spelers voorbereid op mogelijke selectie 
het volgende seizoen. Let wel, dit is geen garantie dat de 
betrokken speler ook daadwerkelijk wordt geselecteerd. 
Evenmin worden de overige spelers hiermee gediskwa
lificeerd. De technische commissie streeft ernaar om 
eind april zoveel mogelijk de teamindelingen gereed te 
hebben voor het nieuwe seizoen.

Evaluatie trainers
In februari start de technische commissie met de evalu
atie van de trainers. Dan zullen niet alleen de spelers
beoordelingen worden besproken, maar zal ook worden 
geïnventariseerd welke plannen de trainers hebben voor 
het volgend seizoen. Ook hier is het streven erop gericht 
om eind april zoveel mogelijk zekerheid te hebben wie 
welke team gaat trainen. 

 Trainerscursus
Als u belangstelling heeft om een trainerscursus te 
volgen, neem dan contact op met Albert van Daalen. Dit 
voorjaar 2012 wordt er bij VDZ gestart met de KNVBcur
sus pupillentrainer. Op het moment van schijven van dit 
stuk waren er nog plaatsen vrij. In het najaar 2012 willen 
we de KNVBcursus juniorentrainer bij VDZ starten. De 
inschrijving voor de KNVBcursus TrainerCoach III start 
binnenkort. Als je hiervoor belangstelling hebt, neem dan 
snel contact op met Albert van Daalen.

Ad Heijnen

De technische 
coördinatie jeugd

Terug
blik
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Technische coördinatie jeugd 

Algemeen  
Albert van Daalen albertvandaalen@msn.com (06) 41549769
A, B en C-junioren 
Ad Heijnen ajfheijnen@versatel.nl (06) 22913123
D-pupillen 
Martijn Venema  martijnvenema7@hotmail.com (06) 38087341
E-pupillen 
Edwin Marck edmarck.vdz@gmail.com (026) 4420682
F-pupillen 
Paul Meulenbroek  paul.meulenbroek@gmail.com (06) 50284294

<< Algemeen technisch coördinator Albert van Daalen

TENNISTOERNOOI
ZATERDAG 3 MAART

Zaterdag 3 maart a.s. wordt er weer een tennistoernooi 
georganiseerd op het tennispark Molenbeke

 (Gelegen aan de Vosdijk te Arnhem)
Het toernooi begint om 19.00 uur en eindigt om 23.00 uur.

U wordt vriendelijk verzocht om 18.30uur aanwezig te zijn!
De kosten bedragen � 15,00 per persoon 

inclusief saté buffet na afl oop. Het is ook mogelijk om alleen 
aan het buffet deel te nemen voor €5,00,

dit s.v.p. wel van tevoren doorgeven aan mij.
Er kan worden ingeschreven naar speelsterkte:

dit zijn 4, 5, 6, 7, 8 en beginners
U kunt inschrijven via mail of SMS 

o.v.v. voornaam, achternaam, tel. nummer en speelsterkte.

Mailadres: 
NJ.VALEN@CHELLO.NL 

Tel. Nummer: 06-51132268
De inschrijving sluit op 26 februari of als er zich

64 personen hebben ingeschreven.
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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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Oei! Dit is echt een zware dobber deze week! Dat 
geldt voor de Aziatische olifant in ieder geval in 
de letterlijke zin, want we hebben het al gauw 

over 5000 kilo in het geval van een mannetje en een slor
dige 3500 kilo als het om een vrouwtje gaat. We gaan ons 
dus niet meten in duelkracht, maar boren noodgedwongen 
ons technisch en tactisch surplus aan. 

Al wekenlang trainen we achter gesloten deuren op inge
studeerde vrije trappen. Waar we echter geen rekening 
mee hebben gehouden, is dat de olifanten een heel im
posant muurtje vormen met hun kolossale lichamen, zelfs 
als ze keurig op negen meter afstand staan! De tactiek die 
Ronald Koeman als speler vaak gebruikte om de eerste 
bal snoeihard in de muur te schieten, zodat bij een tweede 
vrije trap de spelers als bange konijnen in het licht van 
de koplampen verschrikt ineenkrompen, haalt ook weinig 
uit deze keer. Tja, we hebben het natuurlijk wel over de 
spreekwoordelijke olifantenhuid, hè?

Eén van de meest uitgekookte spelers van ons elftal komt 
op het lumineuze idee om vooral veel corners te versie
ren en veel hoge voorzetten vanaf de flanken te geven: 
olifanten kunnen immers niet springen! Dat is inderdaad 
correct, maar de slimme vogel is even de handige slurf 
van de dikhuiden vergeten. Met tienduizenden spieren is 

de slurf niet alleen handig om kracht te zetten of voor de 
grove motoriek, maar ook is een olifant zo behendig met 
zijn slurf dat hij er bijvoorbeeld een spijker mee van de 
grond kan oprapen. De dieren plukken dus met speels 
gemak alle voorzetten uit de lucht, voordat onze spitsen 
er überhaupt bij kunnen. En de spelregels van de KNVB 
vermelden helaas niets over slurfgebruik.

Oké, helder. Laten we dan ons speltempo zo hoog 
mogelijk opvoeren, zodat de logge beesten moeite zullen 
hebben om ons bij te benen, hoewel ze toch een behoor
lijke snelheid kunnen opbouwen. De olifanten zijn echter 
meester in het spreekwoordelijke ‘doodmaken van het 
spel’. Geloof me, als een olifant met zijn poot op een bal 
gaat staan en eventjes met zijn gewicht doordrukt, dan is 
de bal echt dood. Morsdood. 

De list die we deze keer moeten gebruiken om de oli
fanten geheid te verslaan, zult u in geen enkel lesboekje 
terugvinden. Dat mag ik hopen althans. In de rust voegen 
we namelijk stiekem wat flessen laxeermiddel toe aan de 
tientallen liters thee die de grijze lobbessen met gemak 
naar binnen kunnen werken per drinkbeurt. Met dit ge
mene trucje is succes verzekerd, wanneer u bedenkt dat 
het darmstelsel van een olifant maar liefst een lengte van 
meer dan dertig meter heeft!

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 bluffen of de prooi te verschalken! In deze 
rubriek zoeken we uit of onze voetbalstrategie 
opgewassen is tegen de intelligente dieren 
van Burgers’ Zoo. 
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In de kleedkamer
Na de gewonnen penalty serie is altijd iedereen 
blij. Ook al heb je de wedstrijd verloren, een 
verzilverde penalty maakt je hele dag weer goed. 
Ook de vaders zijn dan super blij. Maar ja, als je 
hem mist dan is het dubbel zuur. In de kleedka-
mer was het een groot feest. Gelukkig huilt Bert 
niet meer. Paul Pegel kan er slecht tegen als zijn 
grote vriend verdriet heeft.  

Paul Pegel zit na de gewonnen penalty serie 
naast Bert in de kleedkamer. “Een strafschop 
missen is nooit fi jn Bert. Maar dat kan ook de 
beste gebeuren. Zelfs Ronaldo en Beckham heb-
ben wel eens gemist.“  Bert kijkt zijn vriend vol 
ongeloof aan. “De volgende keer Bert, dan knal 
je gewoon zo hard als je kan! Jij weet dan wel 
niet waar de bal heen gaat, maar de keeper weet 
het dan al helemaal niet!”. 

Bert lacht. “Zoiets noem je nou tactiek. “, zei Paul 
Pegel. “Wij Nederlanders zijn daar altijd heel 
goed in, heb ik ergens gehoord. Volgens mij zij 
Wilfred Genee dat of die man met die lange ha-
ren en dikke snor, in het zelfde voetbalprogram-
ma. “. “Ja! Die ken ik! Dat is Johan Derksen! Mijn 
vader moet er altijd vreselijk om lachen. Mijn 
moeder vindt hem maar niks.” “Maar,” vroeg 
Bert verder: “wat is dat; TACTIEK?”. Er volgde 
een kleine pauze, je zag Piet Pegel lang nadenken 
en toen zei hij: “Dat heeft te maken met slimme 
plannetjes bedenken! Daar zijn wij goed in.” 
Er verschijnt een diepe frons op Berts gezicht. “Is 
keihard schieten dan een slim plannetje? “, vroeg 
Bert. “In jouw geval wel, want in mikken ben jij 
niet zo goed.” Juist op dat moment vliegt er een 
shampoo fl es rakelings langs hun hoofden en 
komt met een harde klap tegen de muur. 

De voetbalavonturen van

Paul Pegel
door Frank Ritmeester

De voetbalavonturen van

Paul Pegel

17 | Clubblad de Volharder
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De shampoo vliegt eruit. Een licht paarse vloei-
stof druipt langs de muur. Luid gejuich aan de an-
dere kant van de kleedkamer. Voordat Paul Pegel 
het weet grijpt Robert, die naast Bert zit de fl es en 
gooit hem keihard terug! De fl es stuitert over de 
massagetafel, ketst tegen de verwarming, vliegt 
via de douchedeur richting plafond, richting 
kleerhaakjes, ketst ook daarover heen voordat 
hij, nu helemaal kapot en half open in de tas van 
de keeper Tommy verdwijnt. Onderweg laat de 
kapotte fl es een spoor van een licht paarse kleve-
rige vloeistof achter… Plafond, muur en verwar-
ming hebben nu een paarse streep! 

Iedereen is ineens muisstil... Dit is nog nooit 
gebeurd! Geen stem van een strenge leider of 
een bezorgde moeder. Dit is de eerste keer, dat 
er geen moeders en leiders in de kleedkamer 
waren… En zoals het er nu uitzag, waarschijnlijk 
ook de laatste keer!

Op dat moment komt leider Roland, de vader 
van Bert binnen. Hij ziet de schade en schreeuwt: 
“Wie heeft dit gedaan? Zeg op! Die zal ervan 
lusten! “. Het is muisstil. Niemand durft wat te 
zeggen. “Ik ga nu naar buiten en als ik terugkom 
is alles opgeruimd! En zo niet, dan zwaait er wat! 
Dan heb ik voor jullie iets minder leuks in petto!”. 
Met een luide bons gooit hij de deur dicht als hij 
de kleedkamer verlaat. Tom, de spits zegt: 
“Kom laten wij het met zijn allen snel opruimen 
voordat hij terug komt.” “Ik help wel mee.” 
Zegt Robert. “Ook al heb ik niks gedaan”. 
De kleine linksbuiten begint met zijn handdoek 
de vlekken weg te vegen. De anderen volgen zijn 
voorbeeld. 
Zo netjes als na deze wedstrijd was de kleedka-
mer nog nooit. “Slim van onze leider om het zo 
op te lossen.” zegt Paul Pegel. Bert slaat Paul 
hard op de schouder en zegt: “ Nu weet ik wat 
tactiek is! “.

Clubblad de Volharder | 18
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Oud-voetballer, oud-
jeugdleider en -trainer, 

oud-commissielid VDZ-
Hogerop, oud-coördinator 

Technische Commissie, oud-
organisator nieuwjaarswedstrijd Oud 

VDZ 1 – VDZ 1, oud-secretaris, oud-interim-voorzitter 
Sjors van Leeuwen neemt afscheid als basisspeler 
binnen de club. Het stokje is met een goed gevoel 
overgedragen en eindelijk kan Sjors een stapje terug-
doen. Geen overvolle mailbox, geen vergaderingen, 
geen VDZ telefoontjes, geen bestuursdienst op zon-
dag, geen verplichtingen….even helemaal niks!

Dat geldt alleen voor Sjors, want zijn vriendin Anita 
Bruntink blijft actief bij VDZ. Anita heeft een dubbele 
functie, waarbij ze verantwoordelijk is voor het coör-
dineren van de bardiensten en is barcommissie coör-
dinator. De mailbox blijft gevuld, regelmatig barverga-
deringen, een barmedewerker die niet is gekomen en 
af en toe een bardienst draaien. Voorlopig kan er nog 
volop over VDZ worden gepraat aan de keukentafel.

Sjors, hoe was je eerste vrije weekend?
De weekenden vielen wel mee. Ik hoefde zeker niet ieder 
weekend bij VDZ te zijn met dank aan Steef en andere 
bestuursleden en vrijwilligers. Het bestuurswerk is meer 
een continue proces dat vrijwel dagelijks terugkomt. Zeker 

als je naast het gewone bestuurswerk ‘noodgedwongen’ 
ook andere functies vervult zoals coördinator van de 
vrijwilligersregeling en het wedstrijdsecretariaat. Op enig 
moment waren er nog maar drie bestuursleden en dan krijg 
je vanzelf veel op je bord. 

Hoe kijk je terug in de rol als bestuurslid? Heb 
jullie de gestelde doelen behaald?
Ik kijk met een goed gevoel terug. VDZ is nu eenmaal een 
erg leuke club en de samenwerking binnen het bestuur en 
met alle commissies en vrijwilligers verliep prima. En on
danks de enorme groei van de laatste jaren is VDZ volgens 
mij nog steeds VDZ gebleven.
Mijn persoonlijke doel was om van VDZ een nog beter 
georganiseerde vereniging te maken waar mensen graag 
lid van willen worden, graag voetballen en graag vrijwil
ligerswerk doen. Ik denk dat we daarin met zijn allen een 
eind zijn gekomen, maar je bent er natuurlijk nooit. Geluk
kig zaten we met het oude bestuur op één lijn, want er 
moest veel gebeuren. Om een idee te geven: 6 jaar terug 
was er geen duidelijke structuur, geen meerjarenbeleid en 
begroting, te weinig kader, geen vrijwilligersregeling, geen 
Sportlink, geen tweede kunstgrasveld, geen jeugdbeleid, 
geen opgeknapt clubhuis, etc. 
Organisatorisch hoogtepunt is wat mij betreft de invoering 
van de vrijwilligersregeling waardoor iedereen in de ver
eniging meedoet. Dit is echt een visitekaartje van VDZ ge
worden. Vanuit de regio krijgen we daarover veel vragen, 

Een RoodZwart Hart

Interview 

met Sjors van 

Leeuwen en 

Anita Bruntink
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want het vrijwilligersprobleem speelt overal. Het is voor 
de toekomst van VDZ belangrijk dat we hier strak aan 
vasthouden, maar dat is bij het nieuwe bestuur volgens 
mij wel in goede handen.
Wat ik jammer vind is dat we bij de jeugd qua organisatie 
minder ver zijn gekomen dan ikzelf had gehoopt. Een 
club met de omvang van VDZ vraagt nu eenmaal, zeker 
als je een vrijwilligersregeling hanteert, om een strakke 
organisatie en planning met goede onderlinge afstem
ming. Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Dat levert 
ieder jaar opnieuw dezelfde problemen op die door ande
ren weer opgelost moeten worden. Een mooie uitdaging 
om dit de komende jaren te verbeteren. 

Naast jouw bedrijf Indora Managementadvies 
was jij ook actief bestuurslid. Verliep die com-
binatie altijd goed?
Ik werk als zelfstandig adviseur en doe dat vaak vanuit 
huis. Werk, privé en VDZ lopen dan vanzelf door elkaar. 
Het voordeel is dat je snel kunt reageren als dat nodig is. 
We hebben als bestuur vaak overdag vergaderd of zaken 
tussen het werk door per telefoon of email afgestemd.  

Wat is jouw mooiste VDZ voetbalmoment?
Dat zijn er velen, de meeste met ons aller Jan Schmitz als 
trainer aan het roer. Kampioen met het eerste 
elftal in 1984 en 1989. De drie 
Arnhem Cup finales met 
winst in 1987 en 1989. De 
wedstrijden tegen Jong 
Oranje en de profs van 
Vitesse, Nigeria en Racing 
Matra de Paris. En de fina
les om het HH Lichttoernooi 
niet te vergeten, potten tegen 
SML, Boys en ESA. De mooiste wed
strijd was misschien wel in 1991. VDZ 1 
had in de halve finale van de Arnhem Cup 
geloot tegen tweedeklasser Arnhemse 
Boys. Maar omdat VDZ 1 ook in de nacompetitie zat, 
stuurde VDZ het tweede elftal waarin ik toen speelde. De 
organisatie en kranten spraken er schande van. Maar het 
wonder geschiedde: we speelden in een drukbezochte en 
bloedstollende wedstrijd met het tweede elftal met 00 gelijk 
tegen Arnhemse Boys 1 en wonnen daarna met strafschop
pen. VDZ 1 nam het stokje weer over en won vervolgens 
de Arnhem Cup finale. Memorabel waren natuurlijk ook 
de twee beslissingswedstrijden om degradatie naar de 4e 
klasse tegen SML in 1994 die we met meer geluk dan wijs
heid wonnen. Dat waren ook meteen mijn laatste wedstrij
den in het eerste elftal. 

Anita, Heb je eindelijk ontbijt op bed gekregen 
na al die jaren?
Ik ben een erg verwend kind, want ik krijg regelmatig ontbijt 
op bed! Daar hoeft Sjors niet voor te stoppen bij VDZ!  

Hoe ervaar jij de periode toen jullie beiden actief 
waren bij VDZ?
Ik ervaar de periode als zeer positief, korte lijnen, snelle 
beslissingen, ondanks soms ellenlange discussies! (die we 
ook regelmatig hadden hoor!)

Kende jij het verenigingsleven voordat jij Sjors 
leerde kennen?
Ja zeker, ik kende het verenigingsleven van het volleybal
len. Ik heb jarenlang in Enschede bij een ontzettend leuke 
club gevolleybald; “De Kater”. (Het clublied: Kater, kater, 
kater……, nu zuipen, praten later!) Door de verhuizing en 
tevens een nieuwe baan in Arnhem ben ik gestopt. Uiter
aard met de intentie om hier in Arnhem weer van start te 
gaan, dat is nu ongeveer zes jaar geleden.

Nu Sjors zo geniet van het ‘vrije’ leven….verlang 
je daar stiekem ook naar?
Nou ja, het vrije leven?? Nee, ik heb het nog erg naar mijn 
zin bij VDZ.

Wat is de reden dat jij ook vrijwilli-
gerswerk bent gaan 
doen bij VDZ?
Sjors natuurlijk, ooit 

gaf hij mij op voor een 
bardienst en uiteindelijk 
bleek ik lid te zijn van 
de Barcommissie. Maar 

goed, daardoor heb ik ont
zettend leuke mensen leren 

kennen en zeker vriendschappen opgedaan.

Ben je in het dagelijks leven ook werkzaam in de 
horecabranche?
Vanaf mijn schooltijd t/m 2008 heb ik in het toerisme geze
ten. Wat altijd erg leuk is geweest en waardoor ik veel van 
de wereld heb gezien. In 2008 ben ik overgestapt naar de 
transportwereld, bijna hetzelfde alleen vervoer je nu pak
ketjes in plaats van vakantiegangers! Tot op heden werk ik 
hier nog met veel plezier! 

Zitten jullie eigenlijk samen op zondagavond om 
19 uur met het bord op schoot?
Vaak komt het wel zo uit, maar voor Studio Sport blijf ik 
niet thuis!

Irene Smeltink
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Even voorstellen: 
DAMES 3
Dames 3: HET team van VDZ. 
Misschien niet het beste, maar dan toch 
zeker het leukste. We worden wel eens 
‘vriendinnenteam’ genoemd, maar geluk-
kig zijn we meer dan dat. De wedstrijden 
worden altijd door vele onvermoeibare 
vrienden, vriendjes en familieleden be-
zocht. Ondanks dat we niet altijd winnen, 
gaan de inzet en de prestaties van het 
team dit seizoen met sprongen vooruit.

We willen dan ook deze kans grijpen om 
meteen even onze trainers in het zonnetje 
te zetten. Hoewel we voorheen ook gewel-
dige trainingen kregen van Bart, Didi en 
Danny, lijken Celina, Pavel en Rick pre-
cies te weten wat we nodig hebben. Als ze 
kunnen, staan ze zelfs op zondag samen 
met onze Cor langs de lijn. 

Opmaak-Volharder3.indd   11 05-02-12   13:00
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cies te weten wat we nodig hebben. Als ze 
kunnen, staan ze zelfs op zondag samen 
met onze Cor langs de lijn. 
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Even voorstellen: 
DAMES 3

Maud. Augustus, 2010.
In de stromende regen heb 
ik mijn allereerste voet-
baltraining. Nog niet zo 
lang geleden naar Arnhem 
verhuisd en tijd voor wat 
nieuws. Bij de inschrijving 
had Steef me alvast gewaar-
schuwd: “Lust je bier?”, “Je 
moet wel bier lusten”.

Ellen. November, 2010. 
Het geniale idee om te 
gaan voetballen is, zoals de 
meeste geniale ideeën, in 
de kroeg ontstaan. Voor de 
eerste training zegden al 
twee van de drie vriendin-
nen af. Bij de volgende trai-
ningen kwam ik als enige 
opdagen.

Maar dat is natuurlijk niet alles wat we 
nodig hebben. Ons jaarlijkse weekendje 
weg staat al weer tijden gepland. Wij 
hebben er nog maar één meegemaakt, 
maar wat centraal staat, werd ons al snel 
duidelijk: spelletjes, stappen, tosti’s en 
een hoop slap geouwehoer. En dat alles op 
z’n “Maaskantjes.” 

Met dit team wordt 2012 niet alleen een 
sportief, maar ook een gezellig jaar. 
Spreekt ons team jou aan? We zoeken nog 
een keepster en hebben hard sponsors 
nodig!

Maud van Loenen
Ellen Beltman

MaudEllen
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Het vijfde elftal heeft de lustrum editie van de 
Roel van der Leij Wintercup gewonnen.
 
Op zaterdagmiddag 14 januari vond weer de 
strijd om de Roel van der Leij wisselbokaal 
plaats.
Vanwege de aanwas bij de seniorentak en ook 
dit jaar de deelname van ons A2, was voor het 
eerst van een onderlinge competitie afgeweken, 
maar werd er met twee poules gespeeld.
Aansluitend op deze poulewedstrijden volgde 
de wedstrijden om de plaatsen 1 t/m 8 nog.
 

Roel van 
der Leij 
Wintercup

In tegenstelling tot voorgaande jaren bescheen 
een heerlijk lente zonnetje het hoofdveld, waar-
bij ook dit jaar alle elftallen op volle oorlogs-
sterkte aantraden.
Na een moeizaam begin ging het vijfde elftal, 
onder leiding van Tibor Tankink, bij hun eerste 
deelname direct met de hoogste eer strijken.
Zij werden terecht, hoe toepasselijk, de winnaar 
van de vijfde editie van de Roel van der Leij 
Wintercup Wisselbeker.
Uiteraard stonden gezelligheid en “lekker bal-
len” voorop, maar zo af en toe was er van enige 
onderlinge gezonde rivaliteit wel sprake.
De zeer sportieve wedstrijden waren echter 
prima in handen bij onze clubscheidsrechters, 
die normaliter ook de seniorentak binnen VDZ 
op de zaterdag en zondag fl uiten.
 
Na afl oop was er weer vanouds een stamppot-
tenbuffet en verzorgde Roel van der Leij per-
soonlijk de prijsuitreiking.
Hierbij werd Marcel Kamstra (VDZ 6) dit keer 
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uitgeroepen tot meest waardevolle speler van 
het toernooi.
Dit niet zozeer vanwege zijn voetbalkwaliteiten 
(het is immers al decennia geleden dat hij ooit 
in de jeugd bij Bennekom samen heeft gepeeld 
met Kees van Wonderen),
maar min of meer gezien hij het teambelang 
vooropstelde en zich zelf wegcijferde en slechts 
3 minuten meespeelde.
Na het buffet werd er tot een uurtje of tien ge-
zellig nagetafeld.
 
De organisatie spreekt haar waardering uit over 
het feit dat alle ploegen weer in grote getale 
aanwezig waren.
Op naar alweer de zesde editie!
 
Rogier Walter
 

Zoals gebruikelijk het verslag vanuit het per-
spectief van de winnaar VDZ 5.
 
Trainen doen wij op woensdag, de competitie-
wedstrijden spelen wij op zondag, bier drinken 
wij na afl oop en op de dagen dat wij ons niet 
bezig houden met voetbal. Kortgezegd: een 
vriendenteam.
Ja, ja, daar stonden we dan de bewuste middag 
de 14e van januari! Voor ons de eerste keer.
 
Rogier begon met een kleine uitleg in de kleed-
kamer, weinig van opgestoken, een ding weten 
wij nog wel hij drong ons bij voorbaat de 7e of 
8e plek al op!
Wij zeiden niks, maar dachten uiteraard wacht 
jij maar lagere elftallen coördinator senioren, 
wij laten onze voetjes nog wel even spreken!
 
De eerste wedstrijd tegen het 8ste was nog een 
beetje inkomen, het leek ook niet echt op voet-
bal, logisch gevolg verloren met 1 tegen 2.

Opmaak-Volharder3.indd   4 06-02-12   19:38



36 | Clubblad de Volharder
5 | Clubblad de Volharder

De tweede wedstrijd speelden wij tegen het 4e, 
die wij wonnen met 5 tegen 0, waarna wij bij 
winst in de derde wedstrijd nog kans maakten 
op een fi naleplek.
Wij staarden Rogier allemaal iets wat wazig aan, 
want voor ons was het een verrassing dat wij na 
1 keer verlies, en 1 keer winst toch nog mee-
speelden voor een fi naleplek.
De derde en beslissende wedstrijd gewonnen 
van het 7de
Daar was hij dan de fi nale tegen de A2, uiter-
aard iets wat angstig, want zij waren toch 
gemiddeld 5 jaar jonger.
Ook voor ons gaan de jaartjes tellen.
Uiteindelijk overwonnen.
Conclusie: Top toernooitje, met als afsluiter een 
super lekker buffet en gezellige avond.

Tot volgend jaar! 

Ps. via deze weg wil ik graag de groetjes doen 
aan mijn Oma (Jo) en Opa (Seph). Zij lezen de 
volharder nog altijd.
 
Tijmen Bexkens
 
 
Uitslag
 
1. VDZ 5
2. VDZ A2
3. VDZ 6
4. VDZ 8
5. VDZ 7B
6. VDZ VE1
7. VDZ 7A
8. VDZ 4

Opmaak-Volharder3.indd   5 06-02-12   19:38



Clubblad de Volharder | 37
5 | Clubblad de Volharder

De tweede wedstrijd speelden wij tegen het 4e, 
die wij wonnen met 5 tegen 0, waarna wij bij 
winst in de derde wedstrijd nog kans maakten 
op een fi naleplek.
Wij staarden Rogier allemaal iets wat wazig aan, 
want voor ons was het een verrassing dat wij na 
1 keer verlies, en 1 keer winst toch nog mee-
speelden voor een fi naleplek.
De derde en beslissende wedstrijd gewonnen 
van het 7de
Daar was hij dan de fi nale tegen de A2, uiter-
aard iets wat angstig, want zij waren toch 
gemiddeld 5 jaar jonger.
Ook voor ons gaan de jaartjes tellen.
Uiteindelijk overwonnen.
Conclusie: Top toernooitje, met als afsluiter een 
super lekker buffet en gezellige avond.

Tot volgend jaar! 

Ps. via deze weg wil ik graag de groetjes doen 
aan mijn Oma (Jo) en Opa (Seph). Zij lezen de 
volharder nog altijd.
 
Tijmen Bexkens
 
 
Uitslag
 
1. VDZ 5
2. VDZ A2
3. VDZ 6
4. VDZ 8
5. VDZ 7B
6. VDZ VE1
7. VDZ 7A
8. VDZ 4

Opmaak-Volharder3.indd   5 06-02-12   19:38

Clubblad de Volharder | 8

De Oliebollencup!
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Wat is je leeftijd?
Rick: Ik ben 23 jaar en daarmee toch een stuk 
jonger dan mijn neef.
Robin: 25 jaar

Hoe lang ben je al lid van VDZ en waarom
Rick: Dit is nu pas mijn 2e seizoen. 
Ik heb daarvoor 15 jaar bij AZ 2000 ge-
voetbald en ik was toe aan wat anders. 
Door de goede verhalen van mijn neef 
ben ik bij VDZ gaan voetballen.
Ik wilde ook wat lager voetballen
door ontstekingen in beide knieën. 

Het was niet meer mogelijk om twee keer in de 
week te trainen en dan de wedstrijd fit te zijn.
Robin: Sinds het seizoen 2009-2010. Ik ben be-
gonnen bij AZ 2000 maar na een paar jaar merkte          
                           ik dat ik niet meer daar op mijn  
                plek zat. Voetbaldier die ik ben  
               ging ik op  zoek naar een nieuwe  
               club. De naam: ”Volharding Doet  
                Zegevieren” sprak mij aan, 
                            VDZ staat bekend als een goede, 
                           gezonde en vriendelijke club en  
                          bovendien ging ik in Arnhem 
                                 noord wonen. Dus was mijn 
         keuze op VDZ gevallen.

  
                               Wat doe je bij VDZ?
                                 Rick: Ik voetbal in het 
      6e op de zondag. Ik 
                      vind het een leuk en 
           gezellig team waar 
    sinds dit jaar 
    veel vrienden  
               van mij voetbal- 
            len, waaronder  
                         dus mijn neef. Het 
                             is een mooie 
    combinatie 
    tussen oud 
                    en jong en de 
     laatste weken 

Neven!
Rick en Robin uit het zesde

*
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Neven!
Rick en Robin uit het zesde

Neven!
Rick en Robin uit het zesde

beginnen we echt te winnen. Vorig seizoen was 
een teleurstelling omdat ik al bij de tweede 
wedstrijd mijn enkelband scheurde. Daar heb ik 
nu helemaal geen last meer van dus dit seizoen is 
het weer genieten.
Robin: Speler van het gezelligste elftal van VDZ, 
namelijk het 6e.

Wat doe je naast VDZ?
Rick: Ik studeer aan de PABO in Arnhem, die wil ik 
graag in 2012 afronden. Verder ben ik nog steeds 
betrokken bij AZ 2000 als coach van de C1. Dat 
vind ik echt heel erg leuk om te doen. Ik heb zelf 
altijd goede en enthousiaste trainers gehad en 
het is mooi dat ik mijn voetbalbeleving over kan 
brengen op de jeugd van nu.
Robin: Ondersteuner in de gehandicaptenzorg.

Wat is je mooiste sportmoment?
Rick: Dat is geen makkelijke vraag maar ik denk 
toch dat het de kampioenschappen zijn. In de 
jeugd van AZ ben ik twee keer kampioen ge-
worden en als jonge speler maakt dat enorm 
veel indruk. En als trainer ben ik nu ook twee 
keer kampioen geworden. Ook dat zijn mooie 
momenten als je ziet hoe blij de kinderen er van 
worden. Het is natuurlijk ook de ultieme beloning 
voor een seizoen hard trainen en goed voetbal-
len. Complimenten zijn ook altijd leuk, maar als 
je aan het einde van de rit de beker mag vasthou-
den met zijn alle dan zijn er geen woorden meer 
nodig. Het hoogtepunt bij VDZ is toch wel mijn 
1e doelpunt in 7 jaar. Ik scoor niet vaak en ik vind 
het ook niet belangrijk wie er scoort maar om na 
zo ‘n lange tijd van 30 meter de bal in de kruising 
te schieten is toch wel lekker. Helaas verloren we 
de wedstrijd wel dus op het moment zelf interes-
seerde het me niet zo.
Robin: Het doelpunt van Mbamba tegen Werder 
Bremen. Waardoor Vitesse door ging in de UEFA 
cup. En mijn persoonlijke moment: het winnende 
doelpunt scoren uit tegen WAVV met VDZ 6.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van je neef?
Rick: Robin heeft een enorme drive als het om 
voetbal gaat (nou eigenlijk alles wat hij doet, 
doet hij met volle overtuiging). Hij blijft de hele 
wedstrijd lang voor elke bal knokken en is abso-
luut niet te beroerd om een meter extra te lopen. 
Verdedigend is hij op zijn best. Daar is hij met 

zijn snelheid,kracht en inzet elke spits wel te baas. 
Wat ik ook mooi vind is dat hij ook steeds beter 
wil worden. We voetballen buiten ook regelmatig 
en dan oefenen we bijvoorbeeld wat met kop-
pen. Nou in wedstrijden zie je nu al terug dat hij 
daar beter in is geworden. Verder kan hij op alle 
posities spelen en is hij in tegenstelling tot mijzelf 
altijd netjes op tijd.
Robin: Mijn neef is de pure verdediger van ons 
twee, hij is snel, heeft een goede timing, een goed 
spelinzicht en een goed schot in zijn rechtervoet. 
Rick is naast voetballer ook trainer bij de C1 van 
AZ 2000, en dat doet hij erg goed. Hij is niet voor 
niks kampioen geworden met zijn elftal geworden. 
Ook Rick is een echte voetbaldier. Samen werken 
wij ook buiten de “normale” trainingen aan onze 
conditie en zwakke punten.
Rick: Zoals ik al zei, zijn felheid is een kwaliteit. 
Maar in het heetst van de strijd kan hij ook fel 
reageren op ploeggenoten en scheidsrechters. 
Dat levert hem nog wel eens een onnodige kaart 
op en komt het team op die momenten niet ten 
goede. Maar goed van iemand die zelf 200% inzet 
heeft kan je wel wat accepteren. Verder wil hij nog 
welleens het overzicht verliezen hoe dichter hij bij 
het goal komt. Dan ziet hij nog maar één ding en 
dat is het goal. Maar ik ben er van overtuigd dat 
hij daar met zijn inzet ook nog wel beter in wordt.
Robin: Koppen kan beter, moet vaker scoren met 
een schot als de zijne en laat zich soms te snel uit 
zijn spel halen.

Waar denk je aan bij VDZ?
Rick: De bardiensten! haha. Vervelend dat het 
noodzakelijk is bij zo’n grote club. Verder voel ik 
me al goed thuis bij de club en het team. Er heerst 
gewoon een prettige sfeer in de kantine. We 
spelen ook altijd een partijtje op de dinsdagen met 
de andere teams en dat gaat ook altijd sportief 
en gezellig. Verder vind ook de toernooien altijd 
fantastisch geregeld.
Robin: Een gezellige club, een goede keuze en 
hopelijk de club waar ik nog lang lid van mag zijn.

Wat wil je nog meer kwijt?
Rick: Ik vind het leuk dat ik met mijn neef in De 
Volharder mag staan. Bedankt daarvoor! 
Robin: Vind het erg leuk om samen met mijn neef 
in de Volharder te mogen staan. En ik wens ieder-
een nog een mooi seizoen toe! 
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Het beste seizoen ooit!!!
VDZ is sportief gezien bezig met het beste 

seizoen sinds het begin van deze overzichten 
(seizoen 20002001). Als we deze lijn doorzet

ten dan wordt dit een seizoen van records. Met een re
cordaantal aan teams (61) is het winstpercentage voor 
het eerst meer dan 50% (op precies te zijn 51,1%). 
Nog nooit scoorden wij gemiddeld per wedstrijd zoveel 
doelpunten (bijna 4 per wedstrijd). Met deze resultaten 
kunnen herbstmeisters natuurlijk niet uitblijven. Het 
D3, E6 en E9 wonnen al hun wedstrijden en hebben 
daarmee een score van 100%. Met een doelsaldo van 
+76 mag het E6 zichzelf kronen tot herbstmeister van 
heel VDZ. Ook het F7 werd eerste in hun klasse na 
een spannende titelstrijd. Tot slot staat het A1 halver
wege de competitie ook bovenaan in hun competitie. 
Allen gefeliciteerd.

We moeten natuurlijk nu niet achterover gaan liggen 
of naast onze voetbalschoenen gaan lopen. Aan het 
einde van het seizoen 20112012 zijn nog meer prijzen 
te verdelen en kunnen we laten zien dat dit een echt 
recordjaar is geworden. Succes allemaal!

Jeroen Polman

Nr.
Plek

comp. Elftal G P DPV DPT Sald. Winst %
1 1 VDZ E6 10 30 98 22 76 100,00%
2 1 VDZ D3 11 33 81 20 61 100,00%
3 1 VDZ E9 10 30 76 17 59 100,00%
4 2 VDZ B4 9 24 72 8 64 88,89%
5 1 VDZ F7 11 29 71 13 58 87,88%
6 2 VDZ ME1 14 36 91 27 64 85,71%
7 1 VDZ A1 10 25 41 15 26 83,33%
8 3 VDZ D4 10 24 110 18 92 80,00%
9 2 VDZ F12 10 24 87 21 66 80,00%

10 3 VDZ E8 10 24 76 32 44 80,00%
11 3 VDZ E7 9 20 45 17 28 74,07%
12 2 VDZ B3 9 20 44 24 20 74,07%
13 3 VDZ F3 10 21 40 22 18 70,00%
14 3 VDZ F1 10 21 37 27 10 70,00%
15 4 VDZ E12 11 22 79 39 40 66,67%
16 3 VDZ D5 11 22 50 13 37 66,67%
17 4 VDZ B1 13 26 49 19 30 66,67%
18 4 VDZ 3 8 16 33 16 17 66,67%
19 4 VDZ C1 12 24 39 30 9 66,67%
20 4 VDZ C4 11 22 52 46 6 66,67%
21 4 VDZ DA1 13 25 31 19 12 64,10%
22 3 VDZ 1 13 25 32 21 11 64,10%
23 4 VDZ 7 9 17 23 17 6 62,96%
24 5 VDZ F6 9 16 58 28 30 59,26%
25 4 VDZ MC1 13 23 47 14 33 58,97%
26 4 VDZ D1 13 23 42 21 21 58,97%
27 6 VDZ E3 11 19 52 36 16 57,58%
28 7 VDZ D6 11 19 52 39 13 57,58%
29 3 VDZ A2 6 9 28 21 7 50,00%
30 5 VDZ B2 11 16 31 20 11 48,48%
31 7 VDZ F9 11 16 50 46 4 48,48%
32 7 VDZ F5 11 16 43 57 14 48,48%
33 7 VDZ F11 11 16 28 49 21 48,48%
34 5 VDZ MD1 7 10 16 19 3 47,62%
35 6 VDZ 2 12 17 19 15 4 47,22%
36 7 VDZ E1 13 18 60 54 6 46,15%
37 5 VDZ MB1 9 12 27 32 5 44,44%
38 7 VDZ E2 11 14 30 52 22 42,42%
39 7 VDZ D7 10 12 26 38 12 40,00%
40 7 VDZ E5 11 13 56 48 8 39,39%
41 6 VDZ F8 11 13 47 41 6 39,39%
42 7 VDZ 5 11 13 33 33 0 39,39%
43 8 VDZ E11 9 10 32 39 7 37,04%
44 10 VDZ C2 11 12 23 32 9 36,36%
45 7 VDZ E4 11 12 32 53 21 36,36%
46 9 VDZ 6 12 12 39 42 3 33,33%
47 7 VDZ E10 9 9 42 53 11 33,33%
48 9 VDZ 8 9 8 15 36 21 29,63%
49 7 VDZ F13 9 7 18 42 24 25,93%
50 10 VDZ D2 10 7 17 47 30 23,33%
51 8 VDZ B5 9 6 17 80 63 22,22%
52 10 VDZ F2 11 7 26 67 41 21,21%
53 8 VDZ 4 10 6 12 49 37 20,00%
54 10 VDZ DA3 11 6 25 45 20 18,18%
55 10 VDZ F10 11 6 25 62 37 18,18%
56 9 VDZ F4 10 5 18 71 53 16,67%
57 9 VDZ C5 9 4 21 53 32 14,81%
58 11 VDZ DA2 11 4 13 58 45 12,12%
59 11 VDZ MC2 10 2 6 71 65 6,67%
60 11 VDZ C3 11 0 6 75 69 0,00%
61 10 VDZ E13 9 0 13 87 74 0,00%

Totaal 638 978 2502 2228 274 51,10%

G P Winst %
2011-2012 (winterstop) 638 978 51,10%
2010-2011 (eindstand) 1122 1603 47,62%
2009-2010 (eindstand) 1067 1300 40,61%
2008-2009 (eindstand) 1025 1167 37,95%
2007-2008 (eindstand) 996 1311 43,88%
2006-2007 (eindstand) 922 1242 44,90%
2005-2006 (eindstand) 834 959 38,33%
2004-2005 (eindstand) 634 853 44,85%
2003-2004 (eindstand) 710 905 42,50%
2002-2003 (eindstand) 644 676 35,00%
2001-2002 (eindstand) 618 914 49,30%
2000-2001 (eindstand) 589 772 43,70%

Stand sinds 2000
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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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Het amateurvoetbal ligt in Nederland helemaal stil. Iedereen maakt zich op om op 
schaatsbaantjes in de omgeving de ijzers onder te binden. De Gelderlander opende 
zaterdag 4 februari met een groot overzicht waar je overal in de omgeving van Arn

hem je baantjes kunt trekken. Van Laag Soeren, het Apeldoorns Kanaal, via Kasteel Biljoen, 
het prachtige Rosendaal, de plas te Meinerswijk, het onovertroffen Anton Pieck baantje rond 
te vijver in Sonsbeek, tot aan de Renkumse ijsbaan en natuurlijk niet te vergeten ons eigen 
schaatsbaantje ´t Cranevelt bij VDZ! Bij elkaar meer dan 11 schaatsplekken. Onze eigen elf 
steden route in Arnhem en omgeving. Met een beetje klunen is het goed te doen. Afgelopen 
week was de film ` De hel van ’63’ op de tv. Kortom even geen voetbal.

De voorzitter van de Friese Elfsteden Vereniging was ook al op tv. Waarschijnlijk zijn – als 
u deze column nu leest – de rayonhoofden voor de eerste officiële vergadering al bij elkaar 
geweest en ligt de scheepvaart in opdracht van de Provincie in Friesland al een week stil!  
Erben Wennemars is een goede outsider voor de overwinning. Hij wil nog een droom vervul
len en dat is deze … Hij wil zelfs alle Olympische medailles inruilen tegen dat éne kruisje! 
Kortom Nederland wordt dit weekeinde collectief schaatsgek. De Gelderlander spreekt van  
“het mooiste weekeinde van het jaar “!

Twee pagina’s verder staat een klein berichtje in dezelfde krant, weg gedrukt rechts onder op 
de pagina. `Amateurvoetbal, Poll site; Presikhaaf naar hoofdklasse’. 45% van de lezers van 
de Gelderlander zeggen dat FC Reischaaf de grootste kans maakt om op termijn te spelen 
in de Hoofdklasse. ESA eindigt op de tweede plaats met 22% en SML en VDZ eindigen 
gedeeld 3e   met ieder 16%. Verrassend? Aan de ene kant niet. VDZ is de grootste vereniging 
in Arnhem Noord en SML speelt met zijn jeugd in hoogste klassen van de KNVB jeugdafde
lingen. 

Hoe zou het zijn als VDZ en SML hun krachten op het gebied van de jeugd zouden bunde
len? Ons jeugdbestuur heeft een goed plan ontwikkeld om met onze jeugd structureel in de 
Hoofdklasse te spelen. Als wij met de jeugdafdeling met SML zouden kunnen samenwerken 
dan spelen onze jongens in de jeugd wellicht landelijk altijd in de 3e en 2e divisie. Hierdoor 
zouden zij minder snel door de diverse BVO’s weggeplukt worden – behalve natuurlijk de al
lerbesten – en zouden wij de ambities van onze vereniging  op het gebied van 
de jeugd beter en sneller kunnen realiseren.  Een bijkomend voordeel is dat wij 
onze jeugd ook behouden om later in het eerste van VDZ en ook SML door te 
stromen. Dat is ons beider belang. Laat een groepje van `wijze mannen’ van 
beide verenigingen bij elkaar komen en aan elkaar `snuffelen’. In 
het begin zal het een beetje zijn als `slidings op natuurijs’. Maar 
met vallen en opstaan `klunen’ wij er wel doorheen. Wellicht de 
moeite van het proberen waard. 

De Pingelaar

Slidings op natuurijs
colum

n
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Het gaat goed met de A1 dit seizoen. Onder de 
bezielende leiding van Hans Zwartkruis en Han 
Dreuning staat de A1 halverwege het seizoen op 

de eerste plaats in 2e klasse. “De doelstelling is promotie 
naar de 1e klasse en dat gaat met deze jongens lukken”, 
legt Hans vol zelfvertrouwen uit. “We hebben de eerste 
competitiewedstrijd tegen Groessen verloren en de tweede 
wedstrijd gelijk gespeeld tegen SDOUC. Daarna heb
ben we geen enkel punt verloren. En misschien nog wel 
belangrijker: alle jongens zijn gegroeid, niet alleen letterlijk 
maar vooral in het voetbal”. 

Succesfactoren
Wat zijn de succesfactoren van het huidige A1? Spelple
zier, discipline en teambuilding. Plezier in het spelletje is 
de basis van het voetbal. En dat de spelers plezier hebben 
in het voetbal blijkt ondermeer uit de trainingsopkomst. 
Een andere belangrijker pijler is discipline, niet alleen bin
nen het veld maar ook daar buiten. Ook daarin zie je dat 
deze groep volwassen wordt. Jongens spreken elkaar aan 
over gemaakte afspraken. Last but not least: de A1 is een 
echt team geworden. Je ziet dat bij de warming up, bij de 
teambespreking, bij het samen vieren van doelpunten en 
na afloop van de wedstrijd. 

Positieve spiraal
Als het voor de wind gaat en je wint, dan is dat natuurlijk 
gemakkelijker. Dus is het zaak dat deze focus wordt vast

gehouden, ook als het straks even wat minder loopt in een 
wedstrijd. Voorlopig zit de A1 in een positieve flow. In de 
winterstop heeft de A1 laten dat zij is opgewassen tegen 
teams uit de hoofdklasse en vierde divisie. VDZ (A1) werd 
zeer verdienstelijk tweede op het Zilveren Bal toernooi bij 
VVO met ondermeer winst op hoofdklasser DVC ’26 (A1) 
uit Didam. Ook de oefenwedstrijd tegen eersteklasser 
OVC (A1) en vierde divisionist Concordia Wehl werden 
winnend afgesloten. 

Publiek
Begin februari begint het tweede deel van de competitie, 
met gelijk een aantal cruciale wedstrijden. De jongens zijn 
er klaar voor, de begeleiding is er klaar voor. Lukt het de 
A1 om de positieve reeks voort te zetten? Ik heb er alle 
vertrouwen in. En natuurlijk kunt u daar getuige van zijn. 
De A1 speelt haar thuiswedstrijden om 14.30 uur. Kom 
een kijkje nemen bij de spelers die binnenkort aan de deur 
kloppen van Heren 1. 

Ad Heijnen

A1 op koers voor promotie

Boven v.l.n.r.: Ad Heijnen (leider), Han Dreuning (trainer),  
Najib Muslem, Toby Ormel, Martijn Wielema, Mischa van de Ven, 
Joep Heijnen, Sebastiaan de Gier, Jordi Eijkhout, Anis Sapulette, 
Stijn van Gent, Hans Zwartkruis (trainer)

Onder v.l.n.r.: Simon Rutten, Chimo Hoogveld, Julian Markus, 
Sjors Dreuning, Jelmer van Witteloostuin, Koen Löwenthal,  
Jamey van Kuyk, Calvin Drexler

Niet op foto: Ralph Decker (manager/leider)
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Interview met Gerrit Jan Grandia, die al jaren bij 
Paul van Zeeland juweliers met winkels in Velp, 
Apeldoorn ,Nijmegen en Wageningen werkt.

Wat sponsort u bij VDZ? 
Wij sponsoren al jaren VDZ hogerop.
Vertel in 10 regels iets over uw organisatie.
In 1952 was Paul van Zeeland een jonge voetbal-
ler met veel ambitie en een drive om voor zich zelf 
te gaan beginnen. Als marktkoopman is hij gestart 
met de verkoop van Bijou op de Parijse  markt in 
Arnhem en is daarna gaan werken op de markten 
rondom Arnhem Nijmegen. Veel klanten kende hij 
ook van het voetbal en zodoende is er altijd een 
band geweest met de clubs in het Arnhemse. Het 
bedienen van alle klanten vanuit huis werd wat 
ingewikkeld en vanaf 1978 wordt dit op een pro-
fessionele manier gedaan vanuit de winkel Velp 
en de fi lialen. Op dit moment werken 34 sportieve 
medewerkers zich een slag in de rondte om een 
goed resultaat neer te zetten. 
De nieuwste uitdaging vinden wij dan ook in 
het uitrollen van een website met webwinkel op 
www.paulvanzeelandjuweliers.nl. En we gaan 
proberen consumenten het nog makkelijker te 
maken in het kiezen van hogere kwaliteit voor een 
betaalbare prijs.

Paul van Zeeland Juweliers
Gerrit Jan Grandia
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Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?
Omdat we als organisatie de klanten willen laten 
zien dat  we toegankelijk zijn.
Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw 
organisatie?
Het doel van VDZ is hogerop en wat dat betreft 
loopt het ambitie niveau gelijk met onze wensen 
als bedrijf.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Mijn favoriete club is FC Barcelona waar alles 
zo eenvoudig lijkt maar waar jaren van trai-
ning een spelletje zo eenvoudig doet lijken. En 
natuurlijk vanwege de geweldige promotie via 
onze leverancier voor de limited edition van 
Seiko.
 Welke wedstrijd zou u nog wel een keer willen 
(laten) overdoen en waarom?
Een wedstrijd die ik half gemist heb is de fi nale 
Nederland in 1988. Ik was te lang onderweg om 
de wedstrijd in zijn geheel te zien en zou de sfeer 
nog wel een keer willen proeven.
Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen en 
waarom?
Als ik een dag John van den Brom zijn zou ik 
voor de gezelligheid het hele team meenemen 
en bij Paul van Zeeland voor iedereen een mooi 
horloge uitzoeken.

Opmaak-Volharder3.indd   15 06-02-12   19:39
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primera

Groot assortiment binnen- en buitenlandse 
tijdschriften en kranten

W i n k e l c e n t r u m  P r e s i k h a a f  A r n h e m

Sigaretten - Tabak - Sigaren - Rokersbenodigdheden
o.a. Balmoral, Oud Kampen, Justus van Maurik, de heeren van ruysdael

Strippenkaarten en alle telefoonkaarten, ook Pre-Paid

Staatsloterij

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

Kijk ook op www.PRIMERA.nl

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten,  
kansspelen, tabak, boeken en tijdschriften
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   Bestuur
Voorzitter & 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 0264435208
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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prakTijk FySioTherapie ´T alTevelT

Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

Voor de behandeling van:

•	  Acute en chronische klachten

•	  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 

vakanTiexperTS
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Bestuurswisseling
Op  de Algemene Ledenvergadering  in november 2011 
is het nieuwe bestuur gekozen:  vier nieuwe bestuursle
den Remco Bijlsma (voorzitter), Joost Marée (secreta
ris), Lucelle van Hövell (algemene zaken en jeugd) en 
Noud Hooyman (algemene zaken) en  en twee zittende 
bestuursleden Steef Brinkhoff (accommodatie) en Bert 
Kok (penningmeester). Dat is een  mooie mix van oud en 
nieuw. Inmiddels hebben we twee bestuursvergaderingen 
achter de rug. Natuurlijk moesten we  even wennen in 
het begin, maar de samenwerking groeit en de sfeer was 
uitstekend. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de twee 
aftredende leden Sjors van Leeuwen en Geert van Gessel 
nogmaals bedankt voor hun werkzaamheden in de afge
lopen jaren en ontvingen zij uit handen van de voorzit
ter een welverdiend cadeau.  Sjors en Geert: nogmaals 
hartelijk dank voor de grote inzet gedurende vele jaren. 
Uiteraard blijven zij betrokken bij onze club.
In de afgelopen periode is helaas  ons erelid Ad van den 
Bos overleden.  Deze oudpenningmeester en tot voor 
zeer recent nog onze oudste actieve speler  was een 
VDZer in hart en nieren.  Wij verliezen in hem  een zeer 
gewaardeerd lid van onze vereniging. (zie ook het In 
Memoriam op de website en elders in dit blad). Namens 
VDZ heeft oudvoorzitter Willem Meijer op zijn begrafenis 
gesproken. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Kleedkamers
Op de ALV is het  jaarverslag van 20102011 en de balans 
van onze vereniging aan de orde geweest. Daaruit bleek 
dat het mogelijk is investeringen te doen, die onze ac
commodatie versterken. In het beleidsplan van VDZ is de 
uitbreiding van het aantal kleedkamers aangekondigd. 
Gelet op de verwachte (stabiele) groei van VDZ is het 
onvermijdelijk  deze uitbreiding te realiseren. Het bestuur 
heeft dit in de ALV dan ook aangekondigd en in de vorige 
bestuursvergadering nader besproken.
Inmiddels worden de plannen voor vijf nieuwe kleedkamers 
op veld 7c naast ons clubhuis uitgewerkt. De bouwvergun
ning is aangevraagd en de plannen worden nu definitief 
gemaakt. Het bestuur zal in de vergadering van februari de 
plannen bespreken en een besluit nemen. Uitgangspunt 
is een gebouw voor de 5 nieuwe kleedkamers met een con
structie die in een later stadium nog kan worden uitgebreid 
eventueel in overleg met andere gebruikers.
Als alles goed loopt is het gebouw gereed bij de start van 
het nieuwe seizoen.

Algemeen
De gemeente Arnhem heeft zijn 
nieuwe sportvisie 
vastgesteld. Een van 
de kernpunten daarin 
is de vitale sportver
eniging. Het gaat bij 
zo’n vereniging om een 
gezonde structuur, maatschap
pelijke meerwaarde en sportiviteit en 
respect. Het bestuur zal hier actief op inspelen en kijken 
hoe VDZ dit nog verder kan versterken.
Het bestuur is in gesprek met de gemeente en de Crane
veltcommissie  over de toekomst van ons sportpark. Wij 
hebben behoefte aan goede velden, meer trainingsac
comodatie en betere parkeerruimte. In de komende tijd 
zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen in de 
toekomstige jaren. Op de bestuursvergadering hebben we 
afgesproken de mogelijkheden voor  VDZ  te onderzoe
ken een duurzame vereniging te worden. Dit wordt zeker 
vervolgd.

Activiteiten
Het is mooi te zien, dat de verenigingsactiviteiten prima 
lopen. De feestavond  op 17 december was een mooie 
afsluiting van het jaar. De nieuwjaarsreceptie was geani
meerd. Uiteraard gaat het om de voetbalactiviteiten en 
daarmee zijn wij helemaal goed begonnen. Op 14 januari 
was ’s morgens het oliebollentoernooi voor de Ejeugd 
afgesloten met oliebollen natuurlijk. Met dank aan de 
organisatoren: de jeugdactiviteitencommissie o.l.v. Albert 
van der Elst.  ‘s Middags het Roel van der Leij toernooi 
voor de seniorenteams afgesloten met de traditionele 
stamppot. Dank aan Rogier Walter voor de uitstekende 
organisatie.

Jeugdbeleidsplan
We hebben geconstateerd dat op de ALV de jeugd 
(ouders en kader) minder vertegenwoordigd zijn.  De 
jeugdcommissie onder voorzitterschap van Ronald Bra
kenhoff hebben daarom besloten een apart avond voor 
de jeugd te organiseren. Dit vind plaats op 15 februari. De 
voortgang van het jeugdbeleidsplan wordt daar bespro
ken. Het bestuur vindt dit van groot belang. Het aantal 
jeugdleden ligt inmiddels boven de 600 en de jeugd heeft 
de toekomst! Als u dit op tijd leest: kom op 15 februari 
naar deze avond. Er zal ook een vertegenwoordiging van 
het bestuur zijn.

Van de bestuurstafel
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auTomobielbeDrijF van Den brink

Automobielbedrijf 

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

Automobielbedrijf 

Van den Brink BV

aangesloten bij 

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

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

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

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

De koffie staat klaar!

Renault specialist



Clubblad de Volharder | 55

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken 
met gekleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. 
Inleveren in de kopijbus in het clubhuis, bij één van de redactieleden of opsturen naar het 
redactieadres.

Kleurplaat
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Jeugdcarnavalparty 
Proud to be fout
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Meiden D1 is van elftal 
overgegaan naar twin-
tigtal op trainingsda-
gen. 
Zijn de trainers zo 
geliefd?
 
De speelsters 
van de MC2 
geven al zelf 
trainingsoefenin-
gen aan hun eigen 
team. Waar eindigt 
dit?
 
Het MC1 gezelschap is na 
de winterstop  begonnen met een 
Nieuwjaars etentje. Hopelijk wordt er niet 
op het veld verder nagetafeld....
 
Trainer Wim Mathijsen wil graag gladiatoren van de MB1 
maken. ‘Meisjes in de jungle’ als vooropleiding?
 
Vanuit dames 3 is er versterking in de damescommissie; 
welkom secretaris Ellen Beltman. Voor meer informatie 
over dames 3, blader snel door!
 
Dames 2 breidt zich verder uit.
Laten de punten zich ook gauw uitbreiden?
 
Het team van Toussaint draait op volle toeren
Ook bekert dames 1 door met de laatste 16 teams...
Zie TV Gelderland TT 221

Meiden- en dames in een 
notennop

MC1
Nieuwjaarsdiner

 de MC1 van 10 jaar geleden
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rung ThaiS reSTauranT

rob egging muZikale omlijSTingen

Swingende dixieland, New Orleans, en 
aanverwante jazz. Bekend in 
binnen en buitenland

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

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

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

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

woensdags zijn wij gesloten.

advertentie rung tif/cmyk 124x137mm-28-9-2010:advertentie rung 2 zondagskrant  29-09-2010  11:01  Pagina 1
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Het vlaggenschip onderweg naar grotere hoogte

VDZ 1 op stoom
Geen Belek, Winterberg, Canarische Eilanden of 

Noordwijk voor het eerste elftal van VDZ deze 
winter. Ontspanning komt na inspanning en dat 

is een advies dat het technische duo ten harte neemt. Er 
staat wat te gebeuren de tweede helft van de competitie. 

Waar de kansen op promotie even 
verdwenen leken, bleek dat 

uitspraken als “de bal is 
rond” en “het is 11 tegen 

11” weldegelijk van 
toepassing zijn in het 
voetbal. Op 4 december 
2011 bleek de ongelo

felijke mentale weerbaar
heid van dit elftal. Na een 

dramatische nederlaag tegen 
het relatief onbekende Doetin

chem, werd uit bij het zeer lastige RKZVC 
gewoon met 02 gewonnen. “Veerkracht” zou een mooie 
term zijn voor deze prestatie. Vertrouwend op eigen 
kwaliteiten heeft het elftal de laatste twee wedstrijden 
voor de winterstop winnend afgesloten (waarbij Groessen 
gedeclasseerd werd). Alles is weer mogelijk.

Momenteel staat VDZ 1 op de derde plaats met vijf pun
ten achterstand op de één. Met nog negen wedstrijden te 
gaan lijkt zelfs een kampioenschap er nog in te zitten. Dit 
is natuurlijk alleen mogelijk met de steun van alle VDZ
ers op zondagmiddag 14.00. 

Gebeurde er dan verder nog iets?

• Max Wegenaar is vader geworden van een zoontje, 
genaamd Fedde. 

• Tijs Bergervoet moet een wekker kopen. 
• Bart Combee zijn seizoenkaart voor Vitesse moet 

hem worden ontnomen.
• Grensrechter Hans Venema heeft hoge scores 

gehaald bij zijn fitheidstest bij sportcentrum Indoor 
Action.

• Tjalle Bomers zegt zelf ooit nog eens zijn oude 
niveau te halen.

• Freek Salemink klopt op de deur….
• Berry Valen is bezig aan zijn comeback. 
• Niels Emeis heeft zijn rentree gemaakt. 
• Beide trainers hebben hun contract verlengd.
• Cor wordt de nieuwe verzorger. 

Na twee verhaaltjes roep ik een nieuw item in het leven. 
“Ik geef de pen door”. De eerste aan wie ik hem door geef 
is nieuwkomer, Achterhoeker, oudcommandant en rechts
buiten Jasper Engelen. Tot slot wil ik alle VDZ teams 
namens het eerste elftal enorm veel succes wensen de 
tweede helft van de competitie. Dat er maar vaak “You’ll 
never walk alone” door de kantine mag galmen in 2012. 

Tijs Bergervoet

VDZ1
in beeld



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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Wie is er regelmatig werkzaam achter de 
groene deur met het bordje WASLOKAAL?
De dagen dat ik op de club ben, is er achter 
de drempel geen activiteit te bekennen. Ik zie 
wasmachines, drogers, maar alleen de bal-
lenpomp doet zijn werk. Een lokaal met een 
bijzondere geur. De geur van bezwete kleding 
en de geur van pas gewassen kleding. Na 
mijn wedstrijd op zondagmiddag zie ik dat de 
machines aan het werk worden gezet door 
een heer. Deze heer stelt zich voor als Kees 
Sonnevelt en blijkt verantwoordelijk te zijn 
voor ‘de was’.

Kees vult de drie machines en drukt vervol-
gens op START. Een uur lang wachten zou 
je denken…..dat vindt hij zonde van zijn tijd. 
Maandagochtend begint de VUT-ploeg vanaf 
9 uur en onze wasbaas haalt de machines 
dan leeg om het spul over te plaatsen naar de 
drogers. U zou eens moeten zien hoe strak de 
kleding wordt opgevouwen. Ik let nog even 
goed op zijn vouwtechniek! Het is een kleine 
ruimte, maar als anderen daarbuiten blijven, 
dan verloopt het ‘vlekkeloos’. 

De kleding van het 1e,2e  en 3e herenteam en 
de A1 worden vanaf de kousen tot aan de in-
loopshirts gewassen. Daarbij komen alle shirts 
die eigendom zijn van VDZ en dat betreft 
veelal zo’n 3 teams per week! Kees doet het 
werk met plezier, maar laat wel blijken dat een 
teamleider of aanvoerder wel verantwoorde-
lijk is voor hoe de wastas wordt aangeleverd. 
Een verzoek van Kees: ‘Lever de kleding netjes 
in, zoals je het graag terug zou willen krijgen. 
Netjes aangeleverd, netjes terug en opgerolde 
sokken blijven opgerolde sokken.

Had Steef Brinkhoff geen leukere functie voor 
jou?
‘Mijn beroep was “makelaar in assurantiën” 
en na mijn pensionering (op 59-jarige leeftijd) 
wilde ik nog iets doen in de sfeer van vrijwil-
ligerswerk. Ik hoorde van het bestaan de van 
“VUT-ploeg” van VDZ en heb mij daarvoor 
aangemeld. Ik kreeg de taak van “wasbaas” 
op mijn schouders, waarbij ik een taak kreeg 
geheel voor mijzelf. Al zo’n 7 jaar laat ik de 
machines met plezier draaien.’
Irene Smeltink

Clubblad de Volharder | 16

in het 

w
asloikaal

Vrijwilliger 
Kees Sonnevelt
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Op 22 juni 2010 midden in de nacht kregen wij 
het vreselijke nieuws dat ons restaurant in brand 
stond. Wij stonden machteloos toe te kijken. 
Niets was er meer te redden, in die allesverzen-
gende hitte, van ons mooie, gezellige en goedlo-
pende restaurant.
In plaats van horeca-activiteiten kregen we nu 
te maken met hele andere dingen: specialisten 
op het gebied van de gevolgen van brand. Na 
een hoop gepraat en papierwerk resulteerde dat 
tenslotte in het slopen van het pand maar ook 
in het aanstellen van een architect (Paul Assink): 
Het ontwerp voor een nieuw restaurant was 
geboren. Op 8 augustus 2011 konden  aanne-
mer ‘Middendorp’ en zijn mensen aan de bouw 
beginnen......

Het is intussen januari 2012. Op de hoek van de 
Schelmseweg en de Bakenbergseweg staat een 
prachtig gebouw. Uiterlijk lijkt het op onze oude 
restaurant, weer herkenbaar voor iedereen die 
daar in de buurt woont en/of langsrijdt, maar aan 
de binnenkant wordt er wel het e.e.a. veranderd. 
Onder het pand is een parkeergarage gebouwd. 
Op diezelfde etage is er een kinderspeelkamer, 

opslag en een ´private dining´, een ruimte waar 
een gezelschap, gezellig bij de openhaard, kan 
vergaderen of dineren. In het restaurantgedeelte 
op de begane grond is er plaats voor plm. 150 
personen. Er is een sfeervolle ambiance ge-
creëerd met 2 openhaarden, een mooie bar en 
andere elementen, waar je overdag gezellig kunt 
koffi e drinken en lunchen en waar ´s avonds, 
zoals vanouds een prima diner geserveerd gaat 
worden. En niet onbelangrijk, de prijs/kwaliteit 
verhouding zal weer ouderwets goed zijn! Op de 
1e etage komen er 6 B&B kamers, waar in onze 
omgeving erg veel behoefte aan is.
In april hopen wij de deuren van onze horecazaak 
voor onze gasten te kunnen openen. Wij en ons 
personeel hebben er ontzettend veel zin in en ho-
pen dan ook u spoedig weer te kunnen ontvan-
gen in de zaak of buiten op ons heerlijke terras.
Met gastvrije groet,

Trix Grimmelt 
Restaurant Trix De Menthenberg
Schelmseweg 1a
6813PA Arnhem
Tel.: 026-4422273

De ondergang en 
opbouw van restaurant 
Trix de Menthenberg.

De 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


