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Wat is je leeftijd?
Mathilde:13 jaar
Jacinta: Raden maar!

Hoe lang ben je al lid van VDZ en waarom?
Mathilde: bijna 4 jaar lid, voetbal vind ik een 
leuke en goede sport. Ook heb ik altijd leuke 
teams gehad.
Jacinta:   -

Wat doe je bij VDZ?
Mathilde: ik speel in MC1, meestal linksachter.
Jacinta: Bijna 4 jaar geleden, toen Mathilde 
ging voetballen, ben ik E-coördinator gewor-
den, daarna F-coördinator en contactouder. 
Omdat VDZ in die tijd wel erg gegroeid is, is 
die taak gesplitst. Ik ben nu contactouder voor 
de nieuwe F-jes en coördinator van de twee F-
minigroepen.

Wat is je mooiste voetbal (sport) moment?

Mathilde: Als we met het hele team goed bezig 
zijn in de wedstrijd en aan het eind trots op 
onze prestatie kunnen zijn.
Jacinta:  De wedstrijd Nederland- Brazilië van 
juli 1974, ik moest toen ergens oppassen en die 
wedstrijd staat mij nog altijd bij. Dat was nou 
eens echt een mooi optreden! Verder weet ik 
niet, ik ben meer van de muziek....

Wat wil je verder nog kwijt?
Mathilde: VDZ is een hartstikke leuke club en ik 
ben zeker nog niet van plan te stoppen!!
Jacinta: Ik hoop dat VDZ nog heel lang een 
mooie en gezellige club blijft en dat er genoeg 
ouders zijn die zo af en toe eens een tijdje wat 
extra’s voor de club kunnen betekenen...zonder 
hen geen voetbalmogelijkheden!

Moeder en dochter
Jacinta en Mathilde Molijn
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apollo aT home, reiSaDvieS

berkhouT & van rijn aCCounTanTS en belaSTingaDviSeurS

Garage Jelsma

TIJD VOOR 
VAKANTIE

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

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

2E PRIJS BIJ VERKIEZING:
BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR NEDERLAND 2011

Gun uzelf het 
gemak van een 

persoonlijk 
reisadviseur

Twijfel niet en bel of mail ons

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

www.apolloathome.nl/maakreizen

volharder-oktober'11.indd   4 02-10-11   11:37
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Het seizoen is inmiddels ver gevorderd en voor 
vele teams betekent dat dat het eindspel in 
zicht komt. Wie wordt er kampioen wie degra

deren er? Kortom sportief spannende tijden en ik wens 
alle teams vanaf hier veel succes en plezier in deze 
laatste fase. Inmiddels bereiken mij diverse versies 
over de gesprekken die het bestuur namens VDZ met 
Rijnstate en de gemeente voert. Ik denk dat het goed 
is om hier wat dieper op in te gaan. 

VDZ is uiteraard niet blind voor de parkeerproblemen 
rond ons terrein en we weten ook dat dit ook geldt voor 
Rijnstate zeker nu de verbouwing van het Rijnstate 
terrein een tijdelijke vermindering van de parkeercapa
citeit met zich zal meebrengen. Een andere uitdaging 
voor onze vereniging is dat we al onze leden willen 
laten voetballen op dagen en tijdstippen die het best 
aansluiten bij de wensen van de leden.

Met deze uitgangspunten in ons achterhoofd zijn we 
het gesprek met Rijnstate en de gemeente aan
gegaan. Voor VDZ geldt in deze gesprekken als 
uitgangspunt: “ met ons valt overal over te praten 
maar een oplossing voor Rijnstate moet op zijn minst 
voldoen aan de belangen van VDZ te weten 1) gelijk 
blijvende maar liefst toenemende veldcapaciteit en 2) 
gelijkblijvende maar liefs een toename van de parkeer
gelegenheid van VDZ.

Inmiddels wordt er ge
sproken over een oplos
sing die voldoet aan de 
wensen van VDZ, te we
ten veld 5 wordt tijdelijk 
een parkeerplaats voor 
doordeweeks Rijnstate 
en in de weekenden voor 
gebruikers van sportpark 
Craneveld en VDZ mag 
op zaterdag beschik
ken over het kunstgras 
veld van The Falcons (American Footballclub en onze 
buurman).  Echter, en ik hecht er aan dit op te merken, 
zeker is nog niets. Het voor voetbal geschikt  maken 
van het veld van de Falcons kost geld. Bovendien 
zit er nog wel een uitdaging in het reguleren van de 
parkeerplaats op veld 5. Immers hoe ga je voorkomen 
dat bij gratis parkeren op zaterdag de parkeerplaats 
ook op die dag volstaat met bezoekers van Rijnstate? 
Rijnstate heeft weliswaar aangegeven dat zij hier 
mogelijk in financiële zin iets in kan betekenen maar 
concrete toezeggingen liggen er nog niet. Kortom, de 
verhalen dat alles in kannen en kruiken is zijn onjuist. 
Er lijkt een oplossing te zijn, maar laten we de huid niet 
verkopen voor de beer geschoten is.

Verder maak ik van de gelegenheid gebruik aandacht 
te vragen voor het feit dat onlangs in de kantine van 
VDZ onder de inspirerende leiding van Evert ten Napel 
het startschot is gegeven voor de BOB campagne van 
Veilig Verkeer Nederland gericht op sportkantines. In 
onze kantine werd, onder belangstelling van diverse 
media met leden van VDZ het spel, petje op petje af 
gespeeld. Uiteraard staan wij als VDZ achter het uit
gangspunt dat alcohol gebruik en verkeer niet samen 
gaan. Ik wil u dan ook oproepen als VDZer het goede 
voorbeeld te geven en of te rijden of indien u gedron
ken de auto te laten staan.

Rest mij nog op te merken dat ik hoop u in grote 
getale te mogen begroeten op onze ALV van 19 april 
aanstaande.

Remco Bijlsma

Van de voorzitter



burgerS’ Zoo

RIMBAOCEAN SAFARIBUSH DESERT

 NIEUW: BURGERS’
KIDS JUNGLE

Na de Bush, Desert, Ocean, Safari en Rimba is er nu ook 
Burgers’ Kids Jungle! Ga op avontuur in dit overdekte tropische 
speeldorp en klim, glijd en spring zoveel je wilt. Zwaai wel 
even naar je ouders, want die zitten lekker op het binnenterras 
en houden een oogje in het zeil. En als je bent uitgespeeld, 
kunnen jullie met z’n allen heerlijk eten in het Park Restaurant 
naast de Kids Jungle! Nieuwsgierig? www.burgerszoo.nl

Hang de beest uit in ons overdekte speeldorp!

015-158 Adv KidsJungle VDZ.indd   1 04-04-12   08:29
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F13: jonge honden 

worden raspaardjes

In september startten we met een enthousiast 
groepje jonge honden in het F13. Jongens (en 
toen nog één meisje), die alleen nog hadden 
getraind onder de bezielende leiding van Marcel 
Broecks, gingen toen de competitie in. Vooral 
bij de eerste wedstrijd keken ze nog raar naar 
‘die jongens in blauwe shirts’, omdat tot dan 
toe alleen nog maar onderlinge partijtjes waren 
gespeeld tegen kinderen die je kende.
Maar de schroom was er snel vanaf. Bij de een 
uiteraard wat sneller dan de ander, maar we ga-
ven iedere wedstrijd goed partij en pikten onze 
doelpuntjes mee. Niet een keer écht van de mat 
gespeeld, ondanks soms het enorme leeftijd/
krachtverschil (wat eigenlijk niet zou mag  in 
deze 0-jaar klasse!). 
Nu is het voorjaar aangebroken en tijdens de 
winterstop is er hard doorgetraind. Het resul-
taat mag er zijn. Want niet voor niets hebben 

(groot)ouders het erover dat er ‘zo leuk wordt 
samengespeeld’.  Het gaat weliswaar nog niet 
altijd goed, maar het idee dat je met overspelen 
sneller bij de goal van de tegenstander bent zit 
er goed in. Je ziet soms geweldige combinaties 
en ook als iemand zich lijkt vast te lopen zoekt hij 
een uitweg via een medespeler achter zich.
Na vier wedstrijden staan we op een knappe 
derde plek, met drie overwinningen en één ver-
liespotje. Wat belangrijker is, is dat iedereen het 
naar zijn zin heeft en dat er bijna wekelijks voor-
uitgang te zien is. Zelfs Meester Max (Spaaij) 
was erg verrast toen hij toevallig in de buurt 
was. Hij is vervolgens de hele eerste helft blijven 
kijken, terwijl hij toch écht haast had. 
Kortom, het worden nog een paar mooie voet-
balweken en hopelijk leuke afsluitende toernooi-
en. Kom gerust langs, want we spelen mestaal 
niet té vroeg. 
John Wijbenga (leider)

F13 Jonge honden 
worden raspaardjes!
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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  Mirjam Rutten 34 punten
2 Jeanet van der Zande 53 punten
3 Cindy Bisdonk 55 punten

Klaverjassen
1 Wil van Daalen  5475 punten
2 Johan de Lange 4832 punten
3 Trude van Galen 4808 punten

De laatste twee kaartavonden zijn op 26 april en 22 mei. Eerste kaartavond van seizoen 20122013 is op 27 sep
tember 2012. 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 22 maart 2012

Dit is alweer de vierde editie van de Volharder 
in het lopende seizoen 20112012. De lente is 
gelukkig weer begonnen, de bladeren komen 

weer aan de bomen , de plantjes schieten de grond uit en 
kleuren de tuinen en we hebben de eerste echt zonnige 
dagen weer achter de rug. De paashaas 
is geweest en dat betekent dat de alles 
beslissende fase van de diverse voetbal
competities is aangebroken.

Op de eredivisie van het Nederlandse 
voetbal is geen pijl te trekken wat betekent 
dat het razend spannend is en niet te 
voorspellen wie er begin mei met de 
schaal in handen staat. Zelfs Feijenoord 
en Heerenveen zijn gewoon nog in de 
race voor de titel. Bij de selectieteams 
van VDZ, zowel heren als dames, zal het 
moeilijk worden om een kampioenschap te realiseren. 
Nacompetitie bij Heren 1 lijkt het hoogst haalbare, wat als 
nieuwkomer in de derde klasse natuurlijk een prachtig re
sultaat zou zijn. Bij de jeugdteams verwachten we wel een 
aantal kampioenschappen, meer daarover in de volgende 

Volharder.
Deze Volharder staat ook, zoals u gewend bent, vol met 
leuke, mooie, interessante en wetenswaardige artikelen. 
De gebruikelijke als het voorwoord van Remco Bijlsma, 
nieuws van de bestuurskamer en VDZ hogerop, in de ru

briek Moeder en dochter dit keer Jacin
ta Molijn en Mathilde, de verjaardagen, 
de column en Paul Pegel. Maar dat is 
lang niet alles. Tijs Bergervoet geeft 
de pen door aan Jasper Engelen om 
de wederwaardigheden van het eerste 
te beschrijven. Er is een gloednieuwe 
rubriek: de Sluitpost met daarin in elk 
nummer een impressie van een VDZ 
keeper, is er een interview te lezen met 
Pascale Wooning (CIOS) en doen we 
verslag van de toekomstige nieuwbouw 
van de kleedkamers. 

Kortom, sla deze bladzijde snel om en veel leesplezier 
toegewenst. 

Namens de redactie
Jan Tenback

Jokeren
1  Wil van Daalen 28 punten
2 Miriam Rutten 38 punten
3 Ellen van den Bos 44 punten

Klaverjassen
1 Bets Valen  5463 punten
2 Bert van Daalen 5110 punten
3 Corrie Leeman 4808 punten

Uitslagen 23 februari 2012
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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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VDZ-minitoernooi 2012
5 tegen 5

Zondag 10 juni 2012
Aanvang toernooi  om 10.00 uur.

Het inschrijfformulier hangt wederom aan de 
binnenzijde van de kantinedeur in het clubhuis.

Deelname is verzekerd indien het inschrijfgeld ad.  
€ 15,= per team voor 22 mei a.s. binnen is op rekening-
nummer: 15.23.63.661. t.n.v. H. Egging. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, werd het in-
schrijfgeld betaald voor aanvang van het toernooi. 
Aangezien we al enkele jaren geconfronteerd worden 
met het niet opkomen van teams, waardoor wedstrij-
den uitvielen, achten wij deze maatregel noodzakelijk. 
Indien het toernooi, om welke reden dan ook niet door-
gaan, wordt het bedrag natuurlijk terugbetaald.

Er wordt gespeeld in 2 categorieën

Categorie A: Senioren.
in de deelnemende teams dienen minimaal 2 personen voor te komen welke voorkomen 
op de ledenlijst van VDZ. Alle leeftijden zijn toegestaan.

Categorie B: Recreanten (Senioren, Junioren, Pupillen)
Onder senioren ook inbegrepen: Dames, vaders en moeders van onze jeugdleden. 
in de deelnemende teams dienen minimaal 2 personen voor te komen welke voorkomen 
op de ledenlijst van VDZ. Alle leeftijden zijn toegestaan.  
Aanvullend: Tijdens de wedstrijd dienen minimaal 2 personen in 
het veld te staan welke behoren tot onderstaande categorie:  
C-jeugd, pupillen en/of Dames

Voor evt. aanvullende vragen kunt u contact 
opnemen met Hans Egging, tel 06-13818055

De toernooicommissie

Schrijf  
je nù 
in!
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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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Hans Egging is 60 jaar
Op 31 maart heeft Hans 

Egging zijn 60e verjaar
dag gevierd bij Markt 

26 te Arnhem. Geheel in de stijl 
van Hans en Monique zorgden 
zij ervoor met wijn, bier, lekkere 
hapjes en een goed gesprek dat 
het feest super geslaagd was. 
Naast familie en vrienden, was 
ook VDZ goed vertegenwoordigd 
op het feest. Hans is natuurlijk al 
heel lang verbonden aan VDZ. 
Als speler van vele teams, als 
leider/coach en de laatste jaren 
als scheidsrechter. Ook is hij een 
van de vrijwilligers van VDZ die 
klusjes uitvoert in het kader van 
onderhoud en vernieuwing van de 
accommodatie.

Hans is al jaren de vaste scheids
rechter van VDZ 7 maar ook andere teams “schuwt” hij 
niet. Vol trots kan Hans vertellen als hij bijvoorbeeld weer 
de “grote jongens” van VDZ 1 heeft gefloten bij een (oe
fen)wedstrijd. Als dank daarvoor hebben de VDZ gasten 
voor hem een nieuw scheidsrechtertenue aangeschaft. 
Zijn huidige “kanarie gele tenue” staat hem natuurlijk 

goed en is zeker nog niet versleten maar in dit nieuwe 
“hemelsblauwe” tenue zal hij nog meer schitteren op het 
veld. Of moeten we juist zeggen dat Hans dan nog minder 
zal opvallen. Immers, een goede scheid (en dat is Hans) 
doet gewoon zijn ding, is onpartijdig en duidelijk zonder 
daarbij de aandacht op zich te vestigen. Wij hopen dat 
Hans deze hobby nog jaren kan en zal uitvoeren!

Om middernacht was het 
trouwens dubbelfeest want 
toen werd Max Spaaij 61 jaar. 
Hans en Max hebben samen 
een lange historie bij VDZ en 
daarbuiten, zoals de teamfoto 
uit 1968 laat zien. Het was 
een mooi feest en het bleef 
nog lang onrustig op de Markt 
in Arnhem! 

Max en Hans, gefeliciteerd!!  
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kleinTuenTe inSTallaTieTeChniek

verSTeegh DanCemaSTerS

Cursussen starten in januari en september:

ballroom, latin, salsa, 
zumba®, streetdance, 
hiphop, breakdance
en meer... Bel 026 3511211 voor inschrijving en 
informatie of kijk op de site. 

Dansen in Arnhem of Elst?

www.versteeghdancemasters.nl

FoTo CranevelT Ook  servicepunt

www.fotocranevelt.nl

foto-film-video

Oremusplein 85
6815 DV Arnhem
Tel. 026  4451736
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VDZ organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van “VDZ Vrijwilliger van het 
Jaar”. Het bestuur wil hiermee  namens de gehele vereniging haar bijzonder grote  
waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers binnen de 
vereniging en al het werk dat zij belangeloos doen.  

Ieder VDZ lid kan een vrijwilliger 
voor deze eretitel  voordragen bij 
het bestuur!  

Ken je een ouder, leider, trainer, barmedewerker, 
grensrechter, verzorger, scheidsrechter, commissielid, 
schoonmaker, onderhoudsman of andere vrijwilliger die 
het afgelopen seizoen of de afgelopen seizoenen, zeer 
verdienstelijk werk heeft verricht voor jouw team, jouw 
commissie of voor de hele vereniging, meldt deze persoon 
dan aan bij het bestuur.  

Er zijn twee categorieën, namelijk Jeugd en Senioren. 
Er wordt dus zowel bij de jeugd als bij de senioren een 
“VDZ Vrijwilliger van het Jaar” gekozen. Kaderleden die 
door VDZ betaald worden voor hun inspanningen, zijn van 
deelname uitgesloten.  

Stuur vóór 15 mei a.s. een e-mail met de naam van 
jouw  kandidaat naar het bestuur!  

Het emailadres is bestuur@vdzarnhem.nl . Geef daarin ook de reden aan waarom 
jij vindt dat deze vrijwilliger door het bestuur gekozen moet worden tot vrijwilliger 
van het jaar. Jouw voordracht wint aan kracht als je de voordracht met meerdere 
mensen indient. Hoe meer stemmen uw kandidaat krijgt, hoe groter de kans! Kijk op 
www.vdzarnhem.nl bij “Vrijwilliger” voor de  spelregels.  

Het bestuur zal alle voordrachten beoordelen en daaruit de “VDZ Vrijwilliger van het 
Jaar” kiezen. De bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar en de prijsuitreiking 
vinden dit jaar plaats direct na afloop van het Mini/Familietoernooi op zondag 10 
juni 2012.  

De Vrijwilligers van het Jaar waren vorig jaar Thijs de Wit (Jeugd) en Corine 
Roelofsen (Senioren). Kortom, als jij een vrijwilliger kent die het verdient om extra 
in het zonnetje gezet te worden, meldt hem of haar dan zo snel mogelijk aan bij het 
bestuur!  

                                                                                         VDZ Bestuur 

Kies vóór 15 mei a.s. uw eigen vrijwilliger

VDZ Vrijwilliger van het jaar
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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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Robin Nijland 27
Pim Otte 28
Mira de Zwart 28
Mathilde Bolt 28
Bastiaan van der Horst 28
Chiel op den Brouw 28
Rick Tiecken 28
Chris Vaughan 29
Eva van Bavel 29
Joris Lambrechts 29
Jore van Dijk 30
Thijs van der Feltz 30
Henk Koudijs 31
Storm Geerdink 31
Jan Willem Gijsbers 31

Juni
Jelle Medendorp 1
Tim Joosten 1
Serge Pothof 2
Robbe Groot 2
Bart Combee 3
Tyce Knape 3
Thijs Bouwman 4
Pieter Poels 4

Olaf Olden 7
Lex Loman 7
Emil Dekker 7
Najib Muslem 8
ErnstJan Ruessink 8
Felix Tenniglo 8
Alex Boon 8
Henk Klein Teeselink 8
Sander Verburg 9
Danny Suithoff 9
Robert van Eden 9
Inge Keubenv.d. Kamp 10
Emma Stuut 10
Eustacio Hiffens 10
Jeanet v.d. Zande 11
Robin Folman 11
Noa Welling 11
Lois Werner 11
Monique Turk 11
Erwin Singendonk 12
Joppe Dijkema 12
Jim de Groot 12
Jeroen Heinen 13
Sam Heeren 13
Tim Harmelink 13

Gisella Beumkes 14
Berend Lanke 15
Teun Besseling 15
Stefan Veerman 16
Harry Zoomers 16
Anne van Klinken 16
Ruben Wennekes 16
Erik Schoenmaker 16
Stijn Chaigneau 17
Sander Meerman 17
Erik Fransen 18
Gijs Dik 18
Yvette Stephan 18
Maarten Cornelissen 18
Marcel Tiecken 19
Andre Broekhaus 19
Luuk Minderaa 19
Benja van der Linde 20
Siep Klein 20
Jan Smit 21
Ronnie Huisman 21
Loes Roelofs 21
Corinne Roelofsen 21
Mark de Lange 22
Melle van Eijk 22

Hans Arentsen 22
Mika Westra 22
Vincent Hoffman 22
Djinn Hoogveld 22
Rene Chaigneau 22
Kamiel Schiffelers 24
Geert Klarenbeek 24
Thomas de Roos 25
Job Pronk 25
Maaike Metselaar 25
Julian Eijkhout 26
Eric van Bussel 26
Samuel Stappers 26
Bart Wensel 26
Irene Smeltink 26
Ilona Leenders 26
Flip de Jonge 26
Dora Hubert 27
Martijn Wielema 27
Dario Zeppenfeld 27
Stefan Wildekamp 27
Koen Valkenburg 28
Robin Verpoort 28
Bo Dijkstra 28
Gijs van Lunenburg 29

Agenda

7 mei 2012
4 juni 2012

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

 Bestuursvergaderingen

19 april 2012 ALV
15 mei 2012
12 juni 2012

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie  Kaartavonden

Algemeen

2012
19 april Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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

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

Telefoon : 026-3113922
Fax : 026-3121976
Mobiel : 06-50608111

Lange Maat 64
6932 AE Westervoort

www.janvanleur.nl
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Op  4 juni 2011 vierde de zaterdagafdeling zijn 25 jarig 
bestaan met onder andere een fantastische reünie een 
wedstrijd tegen Oud Vitesse. Met dank aan de enthousi
aste deelnemers, de gulle sponsoren en het fantastische 
weer werd deze dag echt een feest. Hoewel de jubileum
commissie inmiddels al is ontbonden, was nog een deel 
van de sponsorgeld bewaard gebleven. Bewust, want de 
zaterdagafdeling wilde ook graag iets blijvends regelen 
voor VDZ, iets waar iedereen van kan genieten. Na lang 
zoeken naar een idee, denken wij daarin geslaagd te zijn 

Nieuwe loungebanken

met deze mooie loungebanken. Ze zijn met de hand ge
maakt door Thijs de Wit en op 31 maart officieel in gebruik 
genomen. De banken werden direct dankbaar in gebruik 
genomen tijdens de thuiswedstrijden op het hoofdveld en 
de Kick/Off van de BOB Sport campagne. Wij zijn blij met 
het resultaat en kunnen niet wachten op een nieuwe hit
tegolf zodat we lekker kunnen “loungen” bij VDZ! 
Namens de jubileum commissie van de  
VDZ Zaterdagafdeling 

JP
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jp oFFSeT
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TUIG

Bazaarverkoop ge-
vonden voorwer-
pen

Bazaarverkoop 
gevonden 
voorwerpen

 Tuig
M’n zoon van 14 kwam thuis van de training. 
Uurtje of 9 ‘s avonds. 
“Hoe was het?”
“Mmm, de training was wel leuk, daarna niet.”
Terug in de kleedkamer, de kantine ver weg, 
de trainer naar huis, kwamen er een paar ‘grotere 
jongens’, geen VDZ’ers, de kleedkamer binnen. 
Je kent ze wel “Wat kijk je me nou aan?!” Tuig.
In je jonge jaren kom je ze zo nu en dan tegen. 
Het verveelt zich, is te dom om dat ‘normaal’ 
op te lossen en gaat andere kids etteren. 
Nooit alleen, altijd in een clubje.
De jonge VDZ’ers hebben het goed opgelost. 

Niet reageren, niks terug zeggen en met z’n 
allen naar huis fietsen. Onderweg terug 
kwamen ze ze weer tegen, dan ben je blij dat je 
niet alleen bent.
Je doet er niks aan, dit is ook helemaal niet be-
doeld om te zeggen ‘dat er iemand bij zou moe-
ten zijn’. Daar los je het ook helemaal niet mee 
op. Hooguit kun je ‘duidelijk geen VDZ’ers’ die 
in een groepje rond het clubgebouw lopen, een 
beetje in de gaten houden en de kinderen tippen 
om ‘s avonds met wat meer terug te fietsen.
Anyway, hulde voor de ‘goeden’ van VDZ, die 
deze eerste ‘tuigtest’ goed hebben doorstaan.

 
Door het jaar heen blijven er bij VDZ veel 
spullen liggen. Kleding, schoenen, tassen, je 
kunt het zo gek niet bedenken. Wat je ook niet 
zou bedenken is dat die spullen nooit meer 
opgehaald worden. Toch is het zo. 15 vuilnis-
zakken vol inmiddels. Omdat de opslag bij VDZ 
beperkt is gaan we deze gevonden voorwerpen 
verkopen. In het clubhuis wordt daartoe tijdens 
de pinkstertoernooien een kraam ingericht.
 

Bazaar verkoop gevonden voorwerpen
Zaterdag 26 mei 2012
Maandag 28 mei 2012
 
De opbrengst is bestemd voor de jeugd.
Het bestuur

Opmaak-Volharder4.indd   11 07-04-12   20:00
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Iedereen die op woensdagmiddag naar de training 
van de pupillen kijkt, ziet ze: de CIOS-studenten die 
de trainers van VDZ ondersteunen. De redactie van 
de Volharder was benieuwd wat de studenten precies 
doen, welke opdracht ze hebben, hoe ze begeleid 
worden en vooral door wie ze begeleid worden. En 
om die vragen te beantwoorden kom je bij Pascale 
Wooning uit. 

Pascale is geen onbekende bij VDZ. Als barvrouw 
is ze ongeveer eens per maand op vrijdagavond in 
het clubhuis te vinden, maar ze is vooral bekend 

als speelster van Dames 1 en 2. Op haar 19e kwam ze als 
student van het CIOS van Eerbeekse Boys naar VDZ. Nu, 
18 jaar later, is ze werkzaam als docent bij het CIOS en 
begeleidt ze studenten die bij verschillende sportclubs hun 
stages lopen. Wat lang niet iedereen weet is dat VDZ een 
erkend leerbedrijf is. In het kader lees je wat dit inhoudt. 

Stage
Pascale vertelt dat de CIOSstudenten die de opleiding 
Sport  & Bewegen volgen veel praktijkervaring moeten 
opdoen. Bij een club als VDZ, maar ook bijvoorbeeld VVO 
of Upward, leren studenten hoe ze een groep begelei
den, hoe ze een training opbouwen met een kop, romp 
en staartverhaal en hoe ze didactische vaardigheden 
moeten gebruiken. 
In totaal neemt het praktijkgedeelte van de vierjarige 
opleiding zo’n 30% van de studietijd in beslag. 
Een stage zoals bij VDZ duurt ongeveer een half jaar. 
Voor de winterstop zijn er tweedejaars studenten actief en 
na de winterstop eerstejaars studenten. De studenten die 
bij VDZ komen zijn lang niet altijd voetballers. Vanzelf
sprekend zijn het sportieve jongeren tussen de 16 en 20 
jaar, maar hun eigen sport kan ook handbal of honkbal 

CIOS Arnhem en VDZ:  
een prima samenwerking!

bijvoorbeeld zijn. Het gaat er ook niet om dat ze de 
oefenvormen zelf perfect moeten kunnen voordoen, maar 
dat ze de opbouw van een training op een juiste manier 
kunnen uitschrijven en daadwerkelijk kunnen geven. Het 
gaat er vooral om hoe je met een groep omgaat. 

Begeleiding vanuit VDZ
Het mooie bij VDZ is, en dat hoort Pascale ook van de 
studenten terug, dat alles uitstekend is geregeld. Dat is 
vooral te danken aan Jan Schmitz. Hij doet de coördinatie 
en begeleiding vanuit VDZ met een ondersteunende rol 
van Albert van Daalen. Wanneer de studenten om half 
twee woensdagmiddag komen, vangt Jan ze op in de 
bestuurskamer. Hij houdt hun aanwezigheid bij en geeft 
een bespreking vooraf. Elke woensdagmiddag werken de 
studenten twee trainingen af. Daarbij wordt door Jan ook 
goed gekeken dat ze een afwisselende groep hebben, 
passend bij hun capaciteiten en eigen wensen. Zo zijn er 
studenten die het geweldig vinden om juist de allerjong
sten te trainen en anderen die meer prestatiegericht willen 
werken. Ze worden daarbij gekoppeld aan een vaste 
trainer van zo’n team. Aan het eind van de woensdagmid
dag, na het opruimen, is er een afsluitend praatje door 
Jan waarin hij de studenten wijst op wat goed ging of juist 
nog beter kan. Die aandacht wordt zeer gewaardeerd!

Calibris

“VDZ besteedt veel tijd aan de opleiding van trainers 
en het begeleiden van leiders, zowel bij prestatie
elftallen als recreatieelftallen. Hiervoor werkt VDZ 
onder meer samen met Calibris. Calibris is het ken
niscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren 
Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening.  
Calibris heeft de Jeugdopleiding van VDZ erkend als 
leerbedrijf. De erkenning betekent dat studenten die  
op het CIOS een opleiding volgen, voor het praktijk
gedeelte stage lopen bij de VDZjeugd. Dit zijn de 
CIOSstudenten die assisteren bij de trainingen.. Zij 
worden begeleid door de technische jeugd coördina
toren bij VDZ. Voor de VDZjeugd betekent dit dat, 
omdat er aan de stagiaires bepaalde kwaliteitseisen 
worden gesteld, de kwaliteit van de jeugdopleiding 
een goed niveau kent en gewaarborgd is.” 
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Zelfstandigheid
In eerste instantie is de opdracht aan de studenten ook 
vooral om te kunnen observeren. Het voor de groep 
staan, didactische vaardigheden  je eigen maken en de 
opbouw van een training leren  beheersen, zijn vervolgens 
aan de orde. Langzaam maar zeker wordt toegewerkt 
naar het zelfstandig voor de groep staan. Het uiteindelijk 
kunnen geven van een goed opgebouwde training. En 
goed opgebouwd betekent dat er een methodische lijn 
wordt aangehouden met een inleidingkern en afsluiting.  
Voor de tweedejaars studenten voor de winterstop is er 
nog een extra opdracht waarbij ze twee opeenvolgende 
trainingen moeten kunnen geven die op elkaar aansluiten.
Dit alles wordt beoordeeld door Jan of Pascale. In die be
oordeling wordt gelet op hun beroepshouding, de opbouw 

van de training, het omgaan met de kinderen en nog veel 
meer aspecten van het les en leidinggeven. 

Studenten die zelf ook voetballen, vinden een stage bij 
VDZ direct al prima. Nietvoetballers valt het vooral op 
hoe goed het georganiseerd is bij VDZ. Het is een nette 
gezellige club, met kinderen waar je goed en leuk mee  
kan werken. Jan Schmitz, de trainers, de faciliteiten en 
vooral de kinderen zorgen ervoor dat het een veilige 
leeromgeving is voor de CIOSstudenten. Wat wil je als 
student nog meer!

Wij willen bij deze de 13 CIOSstudenten nog heel veel 
succes en plezier toewensen voor het goed afronden van 
hun stage periode. 

Pascale met ‘haar’ CIOS stagieres 
op het trainingsveld bij VDZ
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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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aanvallen en verdedigen
De kracht van de tegenstander die we deze week 

treffen, is op het eerste gezicht erg moeilijk in te 
schatten. Kijkend naar de kop van het dier, kun

nen we namelijk nauwelijks een emotie aflezen: maakt de 
netpython nu een gespannen indruk, of oogt hij juist heel 
relaxed? De lengte van de wurgslang is weliswaar indruk
wekkend, maar schuilt er ook kracht in dat langgerekte li
chaam? Wanneer je weinig weet van je tegenstander, kun 
je maar het beste je eigen spelletje proberen te spelen om 
vervolgens voorzichtig af te tasten waar de mogelijkheden 
liggen. 

Al snel wordt duidelijk dat we ons niet te ver moeten laten 
terugzakken. De netpython is namelijk een meester in 
druk zetten. Als je deze reptielen door teveel nonchalance 
in je spel namelijk de kans biedt, ben je het haasje. Uit 
het niets slaat de netpython met een snelle beet toe, die 
overigens niet giftig is. Voordat je nog wat beduusd in 
de gaten hebt wat er eigenlijk aan de hand is, wikkelt de 
slang zijn lange lichaam stevig om je heen. Bij elke uitade
ming is het volume van je borstkas op zijn kleinst en draait 
de slang strakker om je lijf. Uiteindelijk begeeft je hart het 
door de enorme opgebouwde druk, of kun je eenvoudig
weg geen adem meer halen en stik je. 

We zijn dus gewaarschuwd en spelen zeer geconcen
treerd! Toch kan elk balverlies dodelijk zijn. De netpython 

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 be-
schikt 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. 

is namelijk zeer sterk aan de bal vanwege een bijzondere 
techniek: hij slikt het speeltuig moeiteloos in! Dankzij de 
zeer flexibele kaakgewrichten schuift de netpython zijn 
bek als het ware om de bal. Om tijdens het inslikken 
zelf niet te stikken, steekt hij zijn luchtpijp als een soort 
snorkel buiten zijn bek. Als we dat laten gebeuren, staan 
we eenvoudig met 10 achter en zien we de bal pas weer 
terug op de middenstip. Want hoe kun je die bal dan ooit 
nog afpakken?

We hebben echter een slimme truc om deze wurgslan
gen, die wel negen meter lang kunnen worden en samen 
met de ZuidAmerikaanse anaconda’s de langste slangen 
ter wereld zijn, te verslaan. We leggen enkele schone 
kliko’s horizontaal met het deksel geopend in het vijande
lijke strafschopgebied neer. Al snel kruipen de netpythons 
in deze veilige en beschutte rustplaatsen, zoals ze in het 
wild ook graag een beschermde uitvalsbasis opzoeken. 
Vervolgens hoeven we alleen nog maar het deksel te 
sluiten en te voorzien van een stevig hangslot. Met de 
tegenstander veilig opgeborgen achter slot en grendel is 
het vervolgens erg 
eenvoudig om naar 
een monsterscore uit 
te lopen!

Door Bas Lukkenaar
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De avonturen van Paul Pegel

“Bah wat vies!” Het zand kraakt tussen zijn 
tanden. Terwijl Paul Pegel nog op de grond ligt 
probeert hij al het zand uit te spugen. Even ziet 
hij niets om zich heen, alleen zand en verloren 
grassprietjes. De grond voelt warm aan. Door 
die buikschuiver zit zijn broek vast en zeker 
ergens op zijn knieën. Géén gezicht natuurlijk! 
Maar dat kon Paul Pegel helemaal niks schelen. 
Hij móest en zou die bal hebben! Tot elke prijs! 
En … hij had hem en hóe! Recht op zijn voor-
hoofd! Aan het geluid kon je gewoon hóren dat 
die kopbal goed was. Je kon ook het net horen 
bollen, zo hard was die kopbal geweest. 
Een snelle aanval over rechts een afgemeten 
voorzet die iets van de goal wegdraaide waar-
door de keeper er onmogelijk bij kon komen. 
De voorzet had ook nog eens de goede snelheid! 
Gewoon niét te verdedigen. Voor de onpartijdige 
toeschouwer: fantastisch! Gejuich en applaus 
langs de lijn. Dit soort acties wil je zien als je 
naar het voetbalveld komt!

Paul wil nog niet opstaan. Paul zet zijn handen in 
het gras, spuugt nog eens hard en verzamelt zo 
veel mogelijk spuug om ook de laatste zand-
resten tussen zijn tanden uit te spugen. Op dat 
moment voelt hij een hand op zijn schouder: 
“Mooie goal man! Prachtig!”. Gelijk daarna 
meer complimenten, stemmen die Paul Pegel 
niet herkent: “Geweldig!“en: “Wat een kopbal!“. 
Zo in de kruising. 
Jaren later zou men nog over deze goal praten, 
vast en zeker. In de kantine en onder de douche 

zou iedereen het over deze goal hebben. 
Hoe Paul Pegel met zijn ultieme poging om de 
bal te koppen een snoekduik maakte alsof hij van 
de hoge plank in het zwembad Klarenbeek dook! 
Handen, hoofd en lichaam vooruit! Het leek wel 
alsof hij minuten in de lucht hing. Deze actie 
wordt hét gesprek van dit weekend, op het héle 
Sportpark Cranevelt en natuurlijk ook de komen-
de week op school. Hij moest er niet aan denken. 

“Jammer Paul, niks aan te doen…”, dat was de 
stem van zijn vriend Bert. Bert geeft zijn vriendje 
Paul Pegel de hand en helpt hem met opstaan. 
Daar komt ook al de keeper Tommy aan, “Is niet 
erg Paul, je hebt je best gedaan! Echt onhoud-
baar!”. “Ik probeerde nog zo…” stamelde Paul. 
“Tja, maar nét langs de verkeerde kant van de 
paal… Het scheelde echt niet veel.“ zegt Bert. 
In barre tijden is het altijd goed om te weten dat 
je vrienden achter je blijven staan. Zij kijken el-
kaar aan, Tommy begint te lachen en geeft de bal 
aan Paul. Bert Kanon legt zijn arm om de schou-
der van Paul Pegel. Samen lopen zij richting 
middenstip om uit te nemen. “Pfrrrrrrrrritt “.
Op dat moment fl uit de scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd. Afgelopen! 0 – 1 verloren. 

De voetbalavonturen van

Paul Pegel
door gerhard hanappi

De voetbalavonturen van

Paul Pegel

Hectische taferelen in de zestien 
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Op zaterdag 31 maart vond ’s middags de start 
van de regionale BobSportcampagne ‘100% 
Bob, 0% op’ plaats bij VDZ.  Sportwethouder 

van Arnhem Gerrie Elfrink zelf VDZ lid verrichte de 
aftrap  door zonder en mét alcoholbril op het BobSport
doel te schieten. Zo’n bril geeft de situatie weer als je een 
flinke slok op hebt. Dat bleek ook wel, want met de bril op 
raakte hij letterlijk geen bal! 
Daarna testte sportverslaggever Evert ten Napel via een 
Gelderse voetbalquiz bij aanwezige VDZ leden, waarvan 
het merendeel senioren, hun parate kennis op het gebied 
van voetbal. 
Aanleiding voor de campagne is het feit dat uit landelijk 
onderzoek blijkt dat weliswaar drie op de vier automo
bilisten nuchter bij een sportclub vertrekken, maar ook 
dat één op de vier één of meer glazen alcohol heeft 
gedronken, waarvan één op de twintig zelfs meer dan 1,3 
promille. Doel van de campagne is het vergroten van het 
aantal Bob’s:  degene die niet drinkt en zijn teamgenoten 
relaxed en veilig naar huis brengt. 
Vanaf eind maart tot en met begin juni 2012 gaan ROVG
team met gedragspsychologen en VVNvrijwilligers bij 
zo’n 40 clubs langs in de sporten voetbal, tennis, hockey 
en korfbal. Zij stimuleren actief het maken van Bob
afspraken, gaan in gesprek met s(up)porters over alcohol 
en verkeer en nemen (vrijwillige) blaastesten af. Deze 
clubs krijgen ook een BobSportkalender waarop teams 
hun Bob’s van die week kunnen invullen. Deze Bob
kalender hangt inmiddels ook in de VDZkantine.

Aftrap BobSport-campagne bij VDZ

100% Bob, 0% op
Regionale BobSport-
campagne gericht op 
sporters in Stadsregio 
Arnhem Nijmegen

FACEBOOKPRIJSVRAAG
• Via een Facebookprijsvraag worden de sport

clubs uitgedaagd het BobSportpromotiepakket 
(dat ze begin maart 2012 gekregen hebben) met 
spandoeken, posters en Bobbierviltjes te openen 
en hier hun kantine mee aan te kleden. Foto’s van 
de aangeklede Bobkantine kunnen via een ap
plicatie op Facebook gezet worden, via www.face
book.com/rovgelderland. De club met de meest 
populaire foto wint een mooi elftalkledingpakket 
van sportkledingmerk Hummel (t.w.v. 1.250 euro).

• De foto van de Bobaangeklede VDZkantine 
staat inmiddels op deze facebookpagina (klik 
bovenaan de pagina op de foto/button ‘Scoor een 
Bob’ en ga naar ‘Bekijk de inzendingen’). Op deze 
facebookpagina kun je verder ook veel foto’s en 
filmpjes bekijken van de kickoff.

• Doe mee, like ‘m en laat 
VDZ winnen! De prijs
winnaar wordt half juni 
bekend gemaakt.

Over de organisatoren
Deze actie wordt georganiseerd door ROVG, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, en de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen in samenwerking met het ministerie van I&M (Infrastructuur & Milieu). Zij voeren al sinds 2001 de 
algemeen bekende en succesvolle Bob-campagnes.

Pim is de Bob
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Pupil van de week Erez 

Yucel en Roeland Reij-

tenbagh

Job Caldenhoven

Ik ben 7 jaar oud en speel in F3 als aanvallende mid
denvelder. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: 
VDZ1 – PAX 1, op zondag 4 maart 2012, de uitslag 
was 0 – 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 ½ jaar 
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat het zo’n goede club is
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Frank Westen, omdat hij zulke mooie goals maakt
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat hij zo snel is en goed kan scoren
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s?
Eigenlijk voetbal ik het liefst
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Ik moest een keer thuis spelen tegen DVOV en 
was al heel vroeg wakker (6 uur) en lag toen iedereen 
wakker te fluiten in bed. Ik had er gewoon heel veel zin 
in en kon niet wachten. In de  1e helft scoorde ik toen 
3 goals achter elkaar binnen 7 minuten. Echt cool!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf?
Ik vind het heel erg leuk bij VDZ en wil er nog heel 
lang voetballen. Want voetbal is het leukste wat er is.

Rick Tiecken

Ik ben 7 jaar oud en speel in F9 als middenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – FC 
Trias 1, op zondag 1 april 2012, de uitslag was 10.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Anderhalf jaar 
Waarom koos je voor VDZ? Die was dichtbij
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Niels, hij is aardig
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Xavi, hij geeft voorzetten aan Messi
Wat is je favoriete club? VDZ
Heb je nog andere hobby’s? Ping pong
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Scoren
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tegen Bataven uit Gendt
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Niks, dat het een leuk club is
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VDZ is weer een sponsor rijker. De 32jarige Pe
pijn Putman, keurslager aan de Steenstraat heeft 
zich als sponsor voor drie jaar verbonden aan 

onze club. Pepijn is de vijfde generatie Putman die het 
bedrijf voortzet, hij heeft het bedrijf in 2011 overgenomen 
van zijn vader. Ooit begonnen in Westervoort zitten ze nu 
alweer sinds 1967 in Arnhem.
Ik kom net voor de paasdagen een drukke slagerij binnen 
waar Pepijn een momentje  voor me vrijmaakt voor dit 
interview. De bekers glimmen je in de slagerij tegemoet, 
prijzen die hij gewonnen heeft met zijn producten. De 
worstenmakerij van Putman is legendarisch in Neder
land.
‘We houden alles zelf in de hand’, legt Pepijn uit, ‘we 
kopen de koeien en de varkens altijd op vaste adressen 
zodat we precies weten wat we in de kuip hebben. Ook 
het slachten gebeurd onder ons toeziend oog en het 
uitbenen doen we in Arnhem zelf’.  Maar ook wild, gevo
gelte en lam liggen in de etalage uitgestald, de slager is 

van alle markten thuis.
Met een team van twaalf 
medewerkers bestiert hij het 

volledig verzorgde

barbecues
vanaf 15 tot 250 mensen
inclusief borden bestek 

barbecues etc.
we doen zelfs de 

afwas!

bedrijf. Dat is ook meteen de grote 
kracht van de slagerij. ‘We kunnen 
met dat geoliede team grote partijen 
aan’, vertelt Pepijn met glimmende ogen, 
‘vanaf 15 tot meer dan 250 mensen een vol
ledige verzorgde  barbecue met vlees, sauzen en 
salades, inclusief bestek, borden en branders is geen 
probleem. Zelfs de afwas zit bij de prijs inbegrepen!’
Op dit moment is het hectisch vanwege Pasen maar 
daarna hoopt hij op mooi barbecueweer!

Het is een druk leven, zo druk dat hobby’s als voetballen 
en vissen in de verdrukking komen. Sinds de jeugd heeft 
hij niet meer gevoetbald en ook een seizoenkaart van 
Vitesse heeft hij niet meer. Pepijn vindt het mooi dat hij nu 
via VDZ toch weer een beetje bij het voetbal betrokken is. 
Ik neem afscheid van de goedlachse slager en hoop hem 
nog vaak langs de lijn te zien bij VDZ.

Rudi Borkus

Keurslager Putman VDZ
HOgErOP

www.putman.keurslager.nl
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Meiden C2

Het meidenvoetbal maakt volgens de KNVB 
nog steeds een flinke groei door. Ook VDZ 
heeft een flink aantal meiden- en vrouwen-
teams. VDZ heeft maar liefst 2 meiden-
teams bij de C-junioren spelen. De laatste 
tijd heeft – ook met dank aan onze C1 mei-
den - het merkwaardige WIN-virus toegesla-
gen bij het elftal. De meiden hebben nu al 
2 wedstrijden op rij gewonnen. Wat moet 
dat een heerlijk gevoel zijn. Helaas werd 
deze zaterdag, 31 maart, onnodig verloren 
van een tegenstander die zeker niet beter 
was. Maar ja, ook dat hoort er bij. 

Het is de hoogste tijd om de meiden C2 eens 
wat beter te leren kennen. Op doel. Tja, wie 
staat er eigenlijk op doel?? Nu de C1 onze vaste 
keeper (Agnes) aan het begin van het seizoen 
heeft weggekaapt, hebben we een keeperspro-
bleem. Elke wedstrijd, ja zelfs elke helft staat er 
een nieuwe keeper op goal. Dat dat niet altijd 
goed gaat, snapt natuurlijk iedereen. Dan moet 
je hopen dat de verdediging geen enkele tegen-
stander de kans geeft om dicht bij onze goal te 
komen. 

Linkerverdediger Sterre is onze kleinste speel-
ster. Maar fel dat ze is! In het midden staan 
meestal Veere en Lotte gezamenlijk de aanval-
len af te slaan. Rechts wordt vaak door Noa 
(leuk, zo’n Blackberry) of Karlijn (ik kan niet hard 
lopen…) bezet.

Op het middenveld: Charlotte (is ze nou twee-
benig of niet?), Lena (is een loopwonder en 
ballenafpakster), Inge en Iris. (die kunnen echt 
hard schieten)

MEI
DEN
V
E
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In de voorhoede: Xenia (kan echt sprinten), Bo 
(elegant dansend over het veld), Eva (met haar 
snelheid altijd een drang naar voren), Isabel 
(heeft flitsende danspassen in huis om de tegen-
stander te misleiden). 
En dan zijn er nog Renée en Susan, die wel 
vaak meetrainen, maar lang niet altijd kunnen 
of mogen meedoen. Laura is helaas voor de 
tweede keer dit seizoen geblesseerd geraakt aan 
haar enkel. We wensen haar beterschap en veel 
sterkte ermee!

Coach is de vader van Charlotte, Hugo. Hij heeft 
het stokje halverwege het jaar overgenomen 
van Eric. (de vader van Inge en Lotte) En Stef (de 
vader van Noa) is onze vaste grensrechter (is die 
bal nou wél of niet over de doellijn??) en bege-
leider van het elftal. En laten we ook de ouders 
niet vergeten die te pas en te onpas hand- en 
spandiensten verrichten voor het elftal.

Het is leuk om te zien dat de meiden met z’n 
allen zo’n ontwikkeling doormaken in samen-

spelen, zuiver passen, hard schieten, vrijlopen 
en spelinzicht. Alles wat bij het voetbal hoort 
beginnen de meeste meiden steeds beter te le-
ren. Het team wordt al het hele seizoen getraind 
door Twan en Jan. Misschien mogen we zeggen 
dat hun trainerswerk vruchten af lijkt te werpen? 
En daar hoort ook het winnen van wedstrijden 
bij. Met een goede inzet en wedstrijdmentaliteit 
gaat dat zeker lukken.

C2
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Boudewijn Reijtenbagh
Ik ben 10  jaar oud en speel in E6 als midmid. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: 
VDZ1 – Neede 1, op zondag 11 maart 2012, de uitslag was 4 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 ½ jaar 

Waarom koos je voor VDZ? Al mijn vrienden speelden er ook

Op welke positie speel je het liefst? Midmid

Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Frank, omdat hij heel gericht kan schieten en hij passt mooi

Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij is supersnel en heeft een goede dribbeltechniek

Wat is je favoriete club? VDZ en Vitesse

Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen

Wat wil je later worden? Profvoetballer

Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week en kampioen (4x kampioen zelfs!)

Wat was je beste wedstrijd of actie?
Bij de F5 kreeg ik de bal tussen de middellijn en het straf
schopgebied in en ik schoot keihard in de kruising

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

VDZ is de beste en leukste amateurclub die er bestaat

 Pupil van de week

Jeugdland voetbalmasters

Op woensdag 22 februari 2012  hebben Liam Swenne (F1), Jos
hua van der Poll (F2), Storm Denslagen (F2) en David Scholten 
(F3) meegedaan met de jeugdland voetbalmasters toernooi in 
Sportcentrum Valkenhuizen in de leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar. 
De jongens speelden in een 121 opstelling met Liam achter
in, Joshua en Storm op het middenveld en David in de aanval. 
Onze jongens hebben prima wedstrijden gespeeld met wisse
lende resultaten maar bovenal een leuke sportieve dag gehad. 
De jongens mochten ook nog met Vito van Vitesse op de foto.

VIT
O

VAN
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Moeder en dochter: Jacinta 
Molijn en Mathilde

Wat is je leeftijd?
Mathilde:13 jaar
Jacinta: Raden maar!

Hoe lang ben je al lid van VDZ en waarom?
Mathilde: bijna 4 jaar lid, voetbal vind ik een 
leuke en goede sport. Ook heb ik altijd leuke 
teams gehad.
Jacinta:   -

Wat doe je bij VDZ?
Mathilde: ik speel in MC1, meestal linksachter.
Jacinta: Bijna 4 jaar geleden, toen Mathilde 
ging voetballen, ben ik E-coördinator gewor-
den, daarna F-coördinator en contactouder. 
Omdat VDZ in die tijd wel erg gegroeid is, is 
die taak gesplitst. Ik ben nu contactouder voor 
de nieuwe F-jes en coördinator van de twee F-
minigroepen.

Wat is je mooiste voetbal (sport) moment?

Mathilde: Als we met het hele team goed bezig 
zijn in de wedstrijd en aan het eind trots op 
onze prestatie kunnen zijn.
Jacinta:  De wedstrijd Nederland- Brazilië van 
juli 1974, ik moest toen ergens oppassen en die 
wedstrijd staat mij nog altijd bij. Dat was nou 
eens echt een mooi optreden! Verder weet ik 
niet, ik ben meer van de muziek....

Wat wil je verder nog kwijt?
Mathilde: VDZ is een hartstikke leuke club en ik 
ben zeker nog niet van plan te stoppen!!
Jacinta: Ik hoop dat VDZ nog heel lang een 
mooie en gezellige club blijft en dat er genoeg 
ouders zijn die zo af en toe eens een tijdje wat 
extra’s voor de club kunnen betekenen...zonder 
hen geen voetbalmogelijkheden!

Moeder en dochter
Jacinta en Mathilde Molijn
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Matige start moet worden weggepoetst

 VDZ 1 vier uit vier
De schaatsen staan weer in het vet, de winter-
kleding ligt weer achter in de kledingkast en 
de voetbalkicks zijn weer van stal gehaald. Na 
een  winterse rustperiode waarin de meeste 

VDZ’ers hun kunsten hebben 
vertoond op het ijs en in 

de sneeuw, is het weer 
tijd om te ballen. De 
2e seizoenshelft van 
VDZ 1 is begonnen!

We hebben alweer vier 
wedstrijden gespeeld. Wat 

is er allemaal gebeurd?

De eerste competitiewedstrijd van het jaar 2012 
was tegen vv Erica ’76. De 1e helft was dui
delijk voor VDZ maar we konden niet optimaal 
profiteren van de kansen. De 2e helft was Erica 

een stuk feller 
en mede door 
dit en discutabele 
beslissingen van de 
scheidsrechter werd 
deze wedstrijd jammer 
genoeg met 21 verlo
ren. Een slecht begin 
van het jaar dus. 

De week erop hadden 
we de kans om dit goed 
te maken, want Pax 
kwam op bezoek. We 
wisten van de uitwed
strijd dat dit een lastige 
tegenstander zou zijn. 
Het was een gelijk op

gaande wedstrijd en er werd niet veel gecreëerd. De eind 
einduitslag  was dan ook niet verrassend 00! 
 Tegen Neede thuis scoorden we onze eerste driepunter 
van het jaar. En dat mocht ook wel: we hadden wat goed 
te maken na de 53 nederlaag in Neede. Door goed 
verzorgd voetbal te spelen en veel druk te zetten op de 
tegenstander liep de score uit naar 42. Deze 3 punten 
waren zeer welkom!

Na een weekend rust en een intensieve trainingsweek 
stond onze directe concurrent Ruurlo (de nr. 4) op het 
programma. We wisten dat als we deze pot gingen win
nen we een mooi gat konden slaan. Na een lang rit naar 
het oosten kwamen we aan op sportpark ‘t Rikkelder. We 
hadden er zin in en waren zoals gewoonlijk super gemoti
veerd. In de eerste helft werd er van beide kanten weinig 
gecreëerd. De thee had Ruurlo echter goed gedaan want 
binnen 1 minuut stond het al 10 voor de thuisploeg! We 
probeerden nog iets te forceren maar het mocht niet 
baten. Het werd een lange weg terug….

Al met al hebben we in deze 4 wedstrijden slechts 4 
punten behaald. Dit moet anders en daar gaan we alles 
aan doen de komende wedstrijden. We hebben in ieder 
geval zin om het een en ander recht te zetten.  Dit laatste 
kwart van de competitie gaan we er vol voor! Namens het  
eerste elftal wil ik alle vrijwilligers, keuken en barperso
neel bedanken voor  de goede zorgen. Ook wens ik alle 
teams een fantastische tweede seizoenshelft toe. Dat er 
maar mooie momenten beleefd mogen worden!

Jasper Engelen

P.S Sander van der Drift, de pen is nu voor jou!

VDZ1
in beeld

Bart Combee laat de keeper van Neede grabbelen.  
Pieter Middeldorp probeert hem tevergeefs te achterhalenJasper Engelen met pupil van 

de week Job Caldenhoven
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Jeugdbeleidsplan 

gepresenteerd

Op woensdag 15 januari jl. is door de jeugd-
commissie de eerste bijeenkomst m.b.t. het 
jeugdbeleidsplan georganiseerd. Doelstelling 
van deze avond was iedereen (ouders/trainers 
en leiders) die bij de jeugd betrokken zijn bij 
te praten over de invulling, de status van het 
jeugdbeleidsplan. De commissie wil laten zien 
dat het plan geen papieren tijger is geworden. 
De bestuurskamer stroomde rond de klok van 
20.00 vol. Ruim dertig enthousiaste mannen/
vrouwen die de jeugd van VDZ een warm hart 
toedragen waren aanwezig. 

Ronald Brakenhoff verrichtte zijn eerste daad 
door als nieuwe voorzitter van de jeugdcom-
missie iedereen welkom te heten en daarna het 
woord te geven aan Albert van Daalen.  
Albert heeft aan de hand van een PowerPoint 
presentatie de voortgang van het jeugdbeleids-
plan toegelicht. Er volgen tijdens de presentatie 

enkele goede, constructieve discussies over 
bv: scouting, splitsing van de teams, scheids-
rechters en de techniektraining. De volgende 
vragen/ideeën zijn tijdens de avond aan de orde 
gekomen: 

1)  Is er op dit moment een ledenstop voor 
 de jeugd? 
 Antw: Niet voor de F-pupillen, voor de 
 overige jeugdteams is er inderdaad een  
 wachtlijst. 

2)  Hoe wordt de overgang van jeugdleden naar  
 de senioren teams geregeld. Doelstelling  
 zou moeten zijn dat ze goed worden 
 opgevangen, dat de jeugdleden niet in 
 de zogenaamde “bierteams” worden 
 ingedeeld. 
 Antw: Het beleid rondom dit aspect wordt  
 de komende maanden i.s.m. het hoofd-
 bestuur opgepakt. 

Het Jeugdbeleidsplan 
2011 - 2014
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3)  Er zijn 10 scouts binnen de jeugd actief, 
 worden die ook door ouders/leiders/trainers  
 getipt? 
 Antw: Neen, dit is niet de opzet. De scouts  
 stemmen met elkaar af welke talenten zij  
 zien en hoe daarmee om te gaan. 

4)  Per januari trainen enkele spelers met een  
 hoger team mee. Hoe zorgen we ervoor 
 dat de latende teams niet met te weinig 
 spelers komen te zitten, zodat de training  
 ook voor de achterblijvers op een voor hun  
 goed niveau blijft? 
 Antw: We zijn nu gestart met een pilot. Aan  
 het eind van dit seizoen zullen we als jeugd- 
 commissie een evaluatie houden. 

5)  Kan de techniektraining uitgevoerd worden  
 door een voetbalschool (Groesbeek). 
 Antw: Hier gaat op dit moment niet de 
 voorkeur naar uit. 

6)  Er komt van uit de vergadering een pleidooi  
 om voor de ABC teams een trainer en een  
 leider aan te stellen i.p.v een trainer die 
 ‘alles’ dient te regelen. 
 Antw: Herkenbaar, dit heeft wel te maken  
 met het aantal vrijwilligers die beschikbaar  
 zijn. 

Het Jeugdbeleidsplan 
2011 - 2014

7)  Kunnen de D-spelers een maatschappelijke  
 stage volgen binnen de vereniging? 
 Antw: Idee pakken we als Jeugdcommissie  
 op. 

8)  Wat doen we met de gesponsorde shirts  
 (oude shirts) die nog goed zijn? We kunnen  
 ze niet meer als wedstrijdshirts gebruiken. 
 Antw: Noud geeft aan dat deze binnenkort  
 verkocht zullen gaan worden. 

9)  Komen er weer toernooien voor de E en F  
 pupillen? 
 Antw: De toernooicommissie zal de leider/
 trainers een mail sturen zodat er op tijd 
 ingeschreven wordt. 

10)  Het idee wordt naar voren gebracht om 
 budget vrij te maken voor B-spelers die een  
 cursus scheidsrechter willen gaan volgen 
 en die daarna voor een klein bedrag 
 wedstrijden in de ochtend bij de E en F 
 pupillen te laten fluiten. 
 Antw: Jeugdcommissie neemt dit idee 
 mee om verder uit te werken. 

11) Kan er geld vrijgemaakt worden om een  
 jeugdtrainers te werven? 
 Antw: Jeugdcommissie neemt dit idee mee  
 om verder uit te werken.
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Wijzigingen in persoonsgegevens?
Hierbij wil ik alle leden verzoeken om wijzigingen m.b.t. hun huisadres, email adres, vast of mobiel tele
foonnummer, bank of girorekeningnummer aan de ledenadministratie door te geven. U kunt dit mailen naar 
ledenadministratie@vdzarnhem.nl of schriftelijk versturen naar VDZ, postbus 864, 6800 AW Arnhem.

Pasfoto’s voor aanvraag van (nieuwe) 
spelerspassen!
Velen van jullie heb ik al benaderd of zijn benaderd door jullie leider of trainer voor het 
inleveren van een recente pasfoto. Deze is nodig voor de aanvraag van een (nieuwe)
spelerspas. Het betreft voornamelijk Bjunioren en spelers die volgend seizoen eerste
jaars Dtjes zijn. Wacht niet te lang met inleveren! Graag op achterkant voorzien van 
naam en geboortedatum inleveren bij leider/trainer óf in mijn postbakje op het secreta
riaat leggen óf opsturen naar bovengenoemde postbus. 

gelrePas 2012?
Heeft u of uw kind een GelrePas 2012 en wilt u hier gebruik van maken 
bij VDZ, stuur dan z.s.m. een kopie op naar de ledenadministratie zodat 
wij hier rekening mee kunnen houden! 

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Jacqueline Meijer, 0610661682, 

ledenadministratie@vdzarnhem.nl 

Verzoek aan alle leden !!!
van de ledenadm

inistratie

Draadloos bij VDZ

Sinds deze maand beschikt 
VDZ over WIFI. WIFI wordt 
door VDZ aan alle leden 
aangeboden. Het password 
is verkrijgbaar aan de bar.
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alberS reClame Wageningen
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Sponsorlijst

HOOFDSPOSORS

Willemsen Makelaars 
Arnhem (026) 4452751

Burgers’ Zoo 
Arnhem  

Diabolo ICT - total ICT solutions 
Arnhem (026) 4422540

FLYNTH 
Arnhem (026) 3629078

SPONSOREN

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

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

FysioDynamiek 
Arnhem (026) 3612093

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

Keurslager Putman 
Arnhem (026) 4425368

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

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

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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Ieder zijn eigen hoofdveld! Een pleidooi!

Elk weekend geniet ik weer van ons sportpark Cranevelt. Prachtig gelegen in het 
mooie groen in een welhaast buitenlands aandoende terrasbouw! Waar vind je 
zoiets in Nederland? Nergens! Vroeger wellicht op het oude Monnikenhuizen, waar 

Vitesse speelde voordat zijn naar de GelreDome in Arnhem Zuid verhuisden. 

Sinds enige tijd hebben wij een prachtig hoofdveld, met de allernieuwste generatie kunst
gras. Gelegen dicht bij de kantine, kleedkamers en terras. Kortom geweldig! Onze hoofdtri
bune stond al eens met een prachtige foto in de Voetbal International! 
Het is een goed gebruik dat het eerste  elftal altijd op het hoofdveld speelt, zo hoort het ook.
Wat zou er op tegen zijn om er voor te zorgen dat elk team één keer in het seizoen eens 
op het hoofdveld speelt?! Het is toch reuze jammer dat sommige leden nooit van hun leven 
op ons hoofdveld hebben gespeeld?! Op deze manier krijg je een nog groter binding met 
de club en wordt die ene partij in het seizoen dat je een keer op het hoofdveld speelt heel 
speciaal! 

Ik zie het al voor mij: de C4 leeft al weken toe naar dat moment op die ene 
zaterdag middag in maart: “ Wij spelen op het hoofdveld! “. En op een zeker 
moment is ook een keer de B5 aan de beurt! Ik weet, het is even 
puzzelen voor de wedstrijdcoördinatie en niet ieder team zal 
elk seizoen aan de beurt komen, maar de ambitie is om zoveel 
mogelijk teams te laten rouleren is te realiseren. Voor elk team is het ook 
goed om eens op een ander veld op het prachtig Cranevelt te spelen. Niet 
altijd hetzelfde meisjesteam op veld 5… Wie weet komt er een keer een 
eerste elftal speler die zich nog herinnert, hoe hij eens, jaren geleden 
met de  D4 op een zaterdagochtend op het hoofdveld speelde?! 
Óns Hoofdveld! 

Ieder zijn eigen 
hoofdveld
colum

n



46 | Clubblad de Volharder

VoetbalTV

a
a
a

Sinds enkele maanden is Voetbal TV actief op 
het scherm in de kantine.  Dit informatieka-
naal biedt ons de mogelijkheden om vereni-
gingsinformatie, wedstrijdschema’s en ander 
clubnieuws te tonen. Tevens kunnen we onze 
sponsoren extra exposure bieden, door het 
aanbieden van zendtijd op het scherm.

 In de afgelopen maanden is ervaring opgedaan 
met het scherm en zien we hiervoor veel mo-
gelijkheden. We hebben al vele goede reacties 
en ideeën mogen ontvangen. Dit scherm heeft 
zeker een meerwaarde zolang de informatie 
actueel, nuttig en leuk  is.
De wedstrijdprogramma’s worden geplaatst en 
ook actueel gehouden bij wijzigingen vanuit de 
KNVB als deze tijdig worden doorgegeven. Wij-
zigingen die op de dag zelf plaatsvinden worden 
echter niet doorgevoerd. Het schema werkt niet 
automatisch maar wordt handmatig bijgehou-
den. Verenigingsnieuws wordt zodra dit bekend 
is ook op het scherm geplaatst. 

Voetbal TV
Maar het wordt pas echt leuk als de informatie 
vanuit de vereniging wordt aangeleverd. En dit 
hoeft niet alleen maar informatie vanuit het be-
stuur  te zijn. De komende weken zullen elftallen 
van VDZ mogelijk kampioen worden. Zou het 
dan niet leuk zijn om de kampioenen met foto 
op het scherm te tonen tot het einde van het 
seizoen? Ook kunnen we een aankondiging van 
een speciaal evenement plaatsen. Denk hierbij 
aan toernooi informatie of een speciale avond/
dag.
Je kan de informatie die je geplaatst wilt heb-
ben mailen naar VDZHogerop@vdz-arnhem.
nl. Dit kan tekst zijn (al dan niet met een foto/
plaatje), maar ook een volledige opgemaakte 
afbeelding in “jpeg” formaat.
Bent u geïnteresseerd in een advertentie op het 
scherm? Neem contact met ons op, dan bespre-
ken we de mogelijkheden hiervan.
Voor meer informatie kan je je rechtstreeks wen-
den tot Erwin Brakenhoff of via mail: 
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl

het informatieve TV scherm in de kantine

Nieuws, mededelingen en informatie van de club

Wedstrijdprogramma’s van alle teams, 2 weken vooruit

Agenda met evenementen

Mogelijkheid voor Speler (pupil) van de week

Wedstrijdschema thuiswedstrijden. 

om organisatorische redenen is het (nog) niet mogelijk 

om veld- en kleedkamerindelingen te tonen. 

30 minuten real-time nieuws via Nu.nl 

en landelijk commercials

30 minuten voor sponsoren van VDZ 

Opmaak-Volharder4.indd   3 07-04-12   19:59



Clubblad de Volharder | 47Bouw nieuwe kleedkamers

Kleurplaat

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.



48 | Clubblad de Volharder

Afgelopen week heeft het Bestuur van VDZ 
gesproken over de bouw van de nieuwe kleed-
kamers.
Gekozen is voor het ontwerp van Bouwkundig & 
Sporttechnisch Adviesbureau J.W. Gijsbers. 
Dit bureau heeft een ruime ervaring in sport-
technische projecten. 
Het bestuur heeft gekozen voor om een aantal 
redenen gekozen voor dit ontwerp. Op de eerste 
plaats is het op de beperkte ruimte mogelijk om 
maar liefst zes kleedkamers te realiseren. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid om deze kleed-
kamers te splitsen in units van 2 keer 3 kleedka-
mers. Dit is een groot voordeel voor met name 
het vrouwenvoetbal. 
De kleedkamers zijn eenvoudig van opzet waar-
bij direct rekening gehouden wordt met het feit 

dat deze zoveel mogelijk vandalisme bestendig 
zullen worden gebouwd. De technische ruimte is 
in zijn geheel gescheiden van de kleedkamers. 

Het bestuur heeft door een paar aannemers 
offertes laten uitbrengen. In de bestuursver-
gadering is besloten dat allereerst een externe 
bouwkundige de laagste offerte zal beoordelen 
en een advies zal uitbrengen aan het Bestuur. 
Aan de hand hiervan zal het bestuur zo snel 
mogelijk een besluit voor de keuze van een 
aannemer gaan nemen. 

Verder is het bestuur op dit moment druk bezig 
met de vergunningen en de financiering. De ver-
wachting is dat de financiering voor het grootste 
gedeelte extern kan worden aangetrokken. Zoals 
ook afgesproken op de najaarsvergadering, zal 
het bestuur een beroep gaan doen op alle cre-
ativiteit binnen VDZ om de ontbrekende gelden 
binnen te halen. Dus neem de uitdaging alvast 
aan en ga met je team brainstormen welke actie 
je zou willen gaan ondernemen. Alle suggesties, 
ideeën en plannen zijn van harte welkom. Mail 
ze naar bestuur@vdz-arnhem.nl. 

We hopen dat we nog voor de zomer feestelijk 
de eerste paal kunnen gaan slaan, zodat we 
in het voetbalseizoen 2012-2013 kunnen gaan 
beschikken over de nieuwe kleedkamers.  
Hierdoor zal onze prachtige vereniging, na de 
groei van de afgelopen jaren, dan ook over 
voldoende kleedkamers gaan beschikken.

Bouw 
nieuwe
kleedkamers
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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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Het belangrijkste onderwerp dat de aandacht van het 
bestuur vraagt is de bouw van de nieuwe kleedka-
mers. Een grote en noodzakelijke  investering voor 
onze vereniging. De laatste stand van zaken hierover 
staat elders in deze Volharder uitgebreid beschreven. 
Het gewone verenigingsleven loopt natuurlijk ook 
door en in dit artikel berichten wij u over een aantal 
andere bestuurszaken.

Automatisering
De automatisering gaat steeds verder. VDZ werkt al volop 
met Sportlink. De uitslagen worden al via internet door
gegeven. Ook zijn er inmiddels  een aantal selectieteams 
die gebruik maken van het digitale wedstrijdformulier. 
Dit zal straks worden uitgebreid naar alle teams.  In het 
clubgebouw is daarom een WIFI netwerk geïnstalleerd.  
We gaan ook kijken hoe we onze gegevens, die niet in 
Sportlink staan, kunnen gaan organiseren.

Contributie
Helaas zijn er enkele leden die niet aan hun contributie
verplichtingen voldoen. Indien zij ook na nadrukkelijke 
schriftelijke aanmaning niet betalen, worden zij door het 
bestuur geschorst. Bij jeugdleden doen we dat pas nadat  
we de jeugdcommissie in staat hebben gesteld te bemid
delen.  We hopen, dat de het aantal schorsingen zeer 
beperkt zal zijn, maar we voeren wel een strikt beleid. 
Uiteraard blijft het mogelijk in heel bijzondere omstandig
heden met de penningmeester te overleggen.

Accomodatie
Het is belangrijk dat ‘s avonds na het trainen de kleedka
mers netjes worden achtergelaten en dat deze aan het 
eind van de avond worden afgesloten. Het bestuur zal 
daarover met de jeugdcommissie nader overleggen. Te
gelijkertijd verzoeken wij alle teams zorgvuldig met onze 
accommodatie  om te gaan.

Bob Sport
Op 31 maart was er op VDZ een manifestatie “ Wie is 
de BOB” . Arnhems wethouder van Sport en speler van 
ons veteranenteam schoot de bal vakkundig door de 
gaten. Toen hij dat daarna deed met een bril op die enig 
alcoholgebruik simuleerde kon hij de bal niet eens raken. 
Het bestuur steunt de actie “Wie is de BOB” van harte. 
Alcoholgebruik en autorijden gaan niet samen!
Het bestuur heeft de sportvisie van de gemeente Arnhem 

besproken. Uitgangs
punt voor VDZ is dat 
wij voldoen en blijven 
voldoen aan de criteria 
voor een “vitale vereniging” . Wij 
zullen onze 
maat
schap
pelijke 
meerwaarde 
echter 
concentreren 
op het voetbal 
zelf en niet zozeer op andere 
activiteiten. Wij wachten nadere 
uitwerkingen van de gemeente af.

Algemene Ledenvergadering
Op  19 april is de volgende algemene ledenvergadering. 
De uitnodiging en agenda staan in deze Volharder.
Het bestuur heeft een conceptbegroting vastgesteld, die 
aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. De penning
meester heeft daarin de kaders voor de jeugdcommissie 
en de andere commissies aangegeven. Ondanks de 
grote investering voor de kleedkamers slagen wij erin een 
begroting te presenteren met een positief resultaat.
Naast de kleedkamers zullen we conform het beleidsplan 
en het jeugdbeleidsplan  extra investeren in het jeugdka
der. Ook de sponsorinkomsten van Burgers Zoo komen 
ten goede van de jeugd.

Het bestuur heeft ook gekeken naar de voorwaarden 
waaronder leden van verdiensten en ereleden kunnen 
worden voorgedragen en benoemd. De belangrijkste voor
waarde  betreft een speciale verdienste en/of langdurige 
bijdrage als kaderlid of bestuurslidmaatschap. Die blijft 
natuurlijk gehandhaafd. De ander voorwaarde betreft een 
lidmaatschap van meer dan 20 jaar van de vereniging. 
Het bestuur zal de ALV voorstellen deze voorwaarde te 
versoepelen. Het gaat om de verdienste, niet om de duur 
van het lidmaatschap. Daarnaast zullen wij een voor
dracht doen voor het benoemen van leden van verdienste.

Kortom voldoende belangrijke onderwerpen om alle leden 
op te roepen gebruik te maken van uw stemrecht en de 
ALV bij te wonen!

Namens het  het bestuur 
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel
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auTomobielbeDrijF van Den brink

Automobielbedrijf 

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

Automobielbedrijf 

Van den Brink BV

aangesloten bij 

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

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

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

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

De koffie staat klaar!

Renault specialist
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Nieuws
reclamebordenactie
De reclamebordenactie die 2 jaar geleden gestart is, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het hoofdveld is nu 
bijna geheel voorziene van reclameborden en er worden nog enkele borden bijgeplaatst. Dit is een prachtig 
resultaat. Ook de spelers vinden het mooi om op zo’n veld te mogen spelen.

Sponsoravond VDZ
Op 29 mei organiseert VDZ Hogerop samen met de hoofdsponsor van de jeugd Burgers’ Zoo een fantastische sponso
ravond. De locatie zal niet bij VDZ zijn! Al onze sponsoren zullen hiervoor worden uitgenodigd. Noteert u de datum vast 
in uw agenda. 

Jeugdsponsoring
 Het afgelopen seizoen hebben 4 bedrijven jeugdteams van VDZ gesponsord met trainingspakken, tassen e.d. Nu is de 
tijd om voor het nieuwe seizoen ook voor andere teams sponsoren te vinden die teams in trainingspakken kan steken. 
Maak die vader, moeder, oom, tante, buurman, kennis enthousiast over jouw team en wat jullie presteren.  Wij hebben 
hiervoor een totaal pakket Jeugdsponsoring voor beschikbaar eEn willen jullie hierbij heel graag ondersteunen. 

Een oude foto van een VDZ pupillenteam. Harry Heijnen kwam hem tegen toen hij zijn zolder aan het opruimen was, een foto uit de 
oude schoenendoos. De foto dateert vermoedelijk uit begin jaren zestig. Helaas zijn de namen van zijn toenmalige teamgenoten 
hem ontschoten, maar wellicht kan een oproep in de Volharder helpen. Reacties kunnen gestuurd worden naar Harry Heijnen, 
h.f.g.heijnen@hetnet.nl of naar de Volharder@vdz-arnhem.nl. Hijzelf staat 2e van links achterste rij.

Uit de oude doos ...
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Daar waar heel Nederland door de zomertijd een 
uur minder kon slapen, betekende de zomertijd 
voor VDZ 5 een uur minder stappen. Om 12 

uur aanwezig zijn was voor sommigen dan ook een hele 
opgave maar gelukkig begon iedereen ruim op tijd aan de 
warmingup. Doordat onze tegenstander, Jonge Kracht, 
in het rood aantrad waren voor ons de welbekende gele 
shirts van de zolder gehaald. Over smaak valt niet te 
twisten maar door de combinatie van het gele shirt, onze 
zwarte broek en rode kousen werd de link met onze 
oosterburen al snel gelegd. Nou ja, alles beter dan het 
alternatieve groene shirt waarin je al snel wordt aangezien 
als de vijand uit ODW.

Inmiddels was het 13 uur en klonk het eerste fluitsig
naal. VDZ 5 begon zoals altijd sterk! Al vrij snel volgden 
steekpassjes, voorzetten, solo's en afstandsschoten 
elkaar in razend tempo op. Na een schitterende solo wist 
de Johan Cruijff van 't Cranevelt, Yorick a.k.a. Bold de 
paal te raken en schoot zijn broer Tijmen niet veel later de 
bal op de kruising. Het mocht niet baten. Ruststand 02. 
Jonge Kracht had 3 kansen waaruit 2 keer gescoord werd. 
Geheel tegen de verhouding in.

Met vers bloed in de ploeg begon VDZ 5 vol goede moed 
aan de tweede helft. Wederom 85% balbezit en legio aan 
kansen. In de 55e minuut nam Martijn een corner vanaf 
links, gevolgd door een kopbal van ondergetekende en 
doelpunt! Oftewel ANSCHLUSSTOR! Binnen mum van 
tijd werd het zelfs 22! Ware het niet dat de scheids zich 
bedacht en na veel geklaag van de tegenstander het doel
punt wegens buitenspel afkeurde.

Doordat de lentezon behoorlijk zijn best deed vond de 
scheids het een goed idee om en korte drinkpauze in te 
lassen. Na een kort overleg besloten we om de laatste 20 
minuten 343 te gaan spelen om zo vol voor de winst te 

gaan! Volharding doet immers zegevieren! En toen begon 
het spektakelstuk!  Bal via links op Joost die hem in de 
16 lang vast hield. Uit het niets kwam Martijn aangerend, 
bal terug op randje 16 en Tinus haalt verwoestend uit, 
BAM! 22! Yorick dacht wat Martinho kan, dat kan Boldie 
ook en ja hoor, vanaf randje 16 rechterkruising! 32! Dat 
de oudelui van Jonge Kracht dit niet leuk vonden bleek 
uit hun steeds grimmiger wordend spel. Toen Tom een 
trap na kreeg en de scheids dit niet bestrafte vond hij het 
wel welletjes en liep na een luid AJU het veld af. Geluk
kig konden wij hem overhalen om toch nog 10 minuten te 
wachten met bier drinken. 

Na dit opstootje ging VDZ 5 vrolijk verder. De bal werd 
van rechts heel secuur op het hoofd van Tijmen gelegd 
die hem heel beheerst in de verre hoek kopte en zo 
de 42 op het bord zette. Helaas dacht de scheids hier 
wederom anders over en bleef het 32. Via goed uitver
dedigen werd Joost daarna gevonden die na een mooie 
solo tussen twee man door als een stervende zwaan naar 
de grond ging. Helaas werd het beoordeeld als fopduik. 
Later verklaarde Joost dat hij het niet kon laten om in een 
Duitse outfit een schwalbe te maken. De scheids had het 
ditmaal dus wel bij het rechte eind. Vrij snel werd Joost 
wederom gevonden door een mooie steekpass. Joost 'de 
man die alleen mooi scoort' Alber(t)s, bewees dat hij ook 
zakelijk kon scoren en schoof de bal beheerst onder de 
keeper door. 42 Wedstrijd gespeeld!

Tijmen vond 4 doelpunten niet genoeg en besloot daarna 
om toch ook officieel de bal tussen de palen te schuiven 
en zo werd de eindstand 52 bereikt. Een super prestatie! 
Wat een weergaloze wedstrijd! Kom voortaan dus kijken 
of kom (zoals Lody vaak doet) gezellig aanschuiven 
tijdens de derde helft (want die winnen wij sowieso altijd!)

Simon 'Dope' den Doop

Wedstrijdverslag

VDZ 5 – Jonge Kracht 6
De 3-2 wordt gevierd!
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De A1 onder leiding van Hans Zwartkruis en Han 
Dreuning doen het goed, staat virtueel bovenaan 
in hun competitie. Op zaterdag 31 maart j.l. stond 

de topper op het programma tegen OBW uit Zevenaar, 
een echte zes punten wedstrijd. Het was waterkoud, maar 
desondanks stond er flink wat publiek langs de lijn, vanuit 
Arnhem en Zevenaar. Er stond ook wat op het spel. Bij 
winst kon VDZ uitlopen op OBW en 
zou dan met zes verliespunten min
der de koppositie overnemen. 

VDZ begon matig aan de wedstrijd 
en na 5 minuten wist OBW optimaal 
te profiteren van een foutje inde 
verdediging: 01. Dit was al voor 
de zoveelste keer dat VDZ eerst 
op achterstand komt en om daarna 
wakker geschud de stand weer weet 
recht te trekken. Een punter van 
Simon Rutten en een zuivere hattrick 
van Joep Heijnen, het derde doelpunt 
was wel een hele mooie, zorgden 
echter vóór rust  al voor de verdiende 

Wordt de A1 dit seizoen 
kampioen?

voorsprong. In de tweede helft drong OBW wel aan, maar 
was niet bij machte om een bres te slaan in de solide 
verdediging. Het bleef 41 en daarmee klom de A1 naar 
de eerste plaats. Met nog 5 wedstrijden te gaan een flinke 
stap in de richting van het kampioenschap in de tweede 
klasse. Maar we zijn er nog niet! 

Ad Heijnen

Matchwinnaar Joep Heijnen op de 
schouders van Hans Zwartkruis

Na de drinkpauze vol voor de winst!
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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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Flynth is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe naam voor 
de GIBO Groep. Achter deze naam zitten nog steeds 
dezelfde mensen en dienstverlening. Wat wel is veran
derd, is de naam en uitstraling: vanaf nu prijkt de naam 
Flynth fier aan de gevel van het kantoor aan de IJsseloord 
in Arnhem. 
Sinds 1 januari 2011 is GIBO Groep gefuseerd met Flynth 
adviseurs en accountants. Daarmee is een nieuwe toon
aangevende accountants en adviesorganisatie ontstaan, 
die zich nadrukkelijk richt op het midden en kleinbedrijf, de 
tuinbouw en de agrarische sector. 

Flynth is lokaal goed vertegenwoordigd en sponsort lokale 
onder andere Vitesse en VDZ. In  totaal laten al meer 
dan 35.000 ondernemers in Nederland zich door Flynth 
ondersteunen bij al hun boekhoudkundige zaken en met 
advies op het gebied van belastingen, subsidies, juridische 

VDZ
HOgErOP

GIBO Groep Accountants en Adviseurs
heet per 1 januari 2012

EEn nIEuwE nAAm.
EEn vErtrOuwdE OrGAnIsAtIE!

Arnhem | meander 261 | (026) 362 90 78
Kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

zaken, personeelszaken en bedrijfskundig 
advies. Kortom: Flynth spreekt de taal van 
de ondernemer.

 

GIBO Groep verdwijnt 
waar FLYNTH verschijnt

Alleen het logo ontbrak nog op het pand aan de IJsseloord in 
Arnhem. Deze is vanaf februari nu ook zichtbaar! 



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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Meiden en Dames

Nieuws in een NotenNop
• In de E categorie is er sinds deze maand een tweede 

meiden E team. Zij worden klaargestoomd voor het nieuwe 
seizoen op de woensdagmiddag door Henry Bergman.

• De MD1 speelt dit jaar voor het eerst mee met het Interna
tionale Toernooi van VDZ. De beginlessen Engels, Zweeds 
en Duits zijn in volle gang.

• Hoofdtrainer Han Toussaint heeft de MC2 afgelopen 
maand een hoorcollege gegeven. De voetballes werpt al 
vruchten af, de punten stromen binnen.

• De koppositie is in handen van de MC1, in de volgende 
editie volgt hopelijk een kampioensfoto... Daarbij zijn Ag
nes Hegger en Femke van der Meulen geselecteerd voor 
de KNVB selectie meisjes onder 13 jaar interregionaal C!

• De competitie van de MB1 is klein opgezet (totaal 4 
teams), maar de prestaties zijn groots.

• Dames 3 reist dit jaar af naar de Ardennen. Wordt het een 
zomerkamp of overlevingskamp?

• De meiden van Wim Mathijsen zijn fit en fris uit de winter
kou gestapt. Dames 2 draait weer volop mee in de top 3.

• Afgelopen seizoen is Dames 1 gepromoveerd en nu ver
dedigt de Arnhemse ploeg de vierde plek. Op 2e Paasdag 
is Da1 afgereisd naar Hoornaar om een plek te veroveren 
in de halve finale beker categorie A.

Begeleiding v.l.n.r.: Hans van 
Es, Rob Teunissen, John Jans-
sen, Ton Kroon

Boven v.l.n.r.: Robin Klerx, 
Evelien Maandag, Lieke 
Seinen,Franka van Betuw, Lara 
Boomgaard,Julia ,Berber Scha-
minee, Puck Heestermans

Onder v.l.n.r.: Isis 
Teunissen,Eva Harbers, Lieke 
Boekema, Abby Kroon, Remke 
Gengler, Merit Janssen

Liggend v.l.n.r.: Antje Appel-
man, Joelle v/d Brink. 

Niet op foto: Lois KustersD1

Boven: straftraining van Dames 
1 na verlies op Eindhoven: De 
Volharder stickeren....



62 | Clubblad de Volharder

De Sluitpost: Auke Seinen van de B1 

DE SLUITPOST
De keepers van VDZ 

Auke Seinen 
keeper van de B1

Wie kent ze niet beroemde keepers 
bijnamen uit het rijke vaderlandse voet-
balverleden? Zoals er zijn de  ‘De bolle 
van Zwolle’, ‘De Beer van de Meer’ – voor 
keeper Piet Schrijvers, ‘De Beef’ voor Jan 
van Beveren van PSV en het Nederlandse 
elftal, waarschijnlijk de beste keeper die 
Nederland ooit heeft gehand en ‘Heinz 
Kroket’ voor Heinz Stuy de keeper van het 
magistrale Ajax uit de jaren ’70 van 
de vorige eeuw. Natuurlijk niet te vergeten 
‘De Zwarte Panter’ voor Frans de Munck, 
keeper van Feyenoord en het Neder-
landse elftal en later ook trainer van de 
Arnhemse Boys. Allen stoere mannen die 
als laatste slot op de deur hun doel ver-
dedigen met soms ware doodsverachting 
in hun ogen. De keeper altijd alleen maar 
nooit eenzaam. Een heel team bouwt op 
hen. Wie zijn onze keepers eigenlijk?

Auke Seinen, keeper van de B1 begon 
vroeger als speler, wisselde in de E-tjes 
al vaak al van plek van het veld naar 
tussen de palen. Een stoere man met 
een klein hart. Een scherp oog, een 
luide stem en een groot hart! Beroemd 
om zijn iets te mooie zweefduik… 
Welke bijnaam zal Auke ooit eens krij-
gen? ‘De Held van Cranevelt’,
‘De Leeuw van de Eeuw’ of gewoon: 
Auke, ónze keeper van de B1.

de
 s

luitpost 
H nieuwe rubriek
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Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten 

is een goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt 

een actieve rol in hun lokale sportvereniging een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt 

voor nieuwe inspiratie. Flynth onderkent de maatschappelijke functie van sport en sponsort 

daarom VDZ. Samen op weg naar resultaat. Iedere dag weer!

Meander 261, 6825 MC Arnhem, T (026) 362 90 78, arnhem@flynth.nl, www.flynth.nl

“Ontspanning

   als inspiratie
    bron!”



WillemSen makelaarS


