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DE SLUITPOST
Afscheid van een 
fantastische keeper 

Job Froeling 
keeper van de E1

Dit seizoen heeft Job Froeling bij de E1 
een geweldig seizoen gekeept. Drie jaar 
geleden is Job begonnen met voetballen 
in de F9. Al snel ontdekte hij daar bij het 
nemen van de penalty’s dat hij keepen 
toch ook wel erg leuk vond. 
Dus sinds hij zijn opwachting maakte in de 
F1 is hij keeper geworden. In dat team  is 
hij blijven keepen en werden ze boven-
dien twee keer kampioen. Vanuit de F1 
stoomde hij zo door naar de E1, waar hij 
direct ook weer zijn positie onder de lat 
innam. Daar werd ook steeds meer zijn 
talent zichtbaar. Als keeper is Job vooral 
heel bedreven in het mee voetballen, het 
coachen van zijn teamgenoten en het 
organiseren van de opbouw van achteruit. 
Zijn talent is dan ook al snel opgemerkt 
door een aantal scouts van verschillende 
clubs. En Helaas voor ons ruilt hij het doel 
van VDZ in, voor de palen van Vitesse. 

Wij geloven met z’n allen in het talent van 
Job en wensen hem alle goeds toe bij 
Vitesse. Ongetwijfeld zal hij ook daar met 
mooie snoekduiken en sublieme reddin-
gen de show stelen.

de
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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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Langzaam maar zeker komt er een eind aan mijn 
eerste (halve) seizoen als voorzitter van onze 
mooie vereniging. De competitie zit er op. Wat rest 

zijn de laatste toernooien en dan begint hopelijk een lange 
warme zomer (terwijl ik dit schrijf is het buiten overigens 
nog licht met een magere zeven graden).

Wat ging er goed? Veel, heel veel. Gezamenlijk zijn we 
er in geslaagd nagenoeg rimpelloos wekelijks alle actieve 
leden te laten trainen en hun wedstrijden te laten spelen 
en daarnaast toernooien en diverse activiteiten te organi
seren die door de leden zeer werden gewaardeerd. Zelf 
heb ik genoten van de kerstavond, de sponsoravond en 
de gezelligheid langs de lijn. Mijn kinderen genoten van 
het slaapmutsentoernooi, de oliebollencup en de andere 
toernooien. 

Trots ben ik als vader op mijn voetballende kinderen. 
Waarbij de prestatie van het team van mijn dochter, 
Meisjes E1, het statistisch beste elftal van VDZ over 
het afgelopen seizoen, niet onvermeld mag blijven. Als 

voorzitter ben ik trots 
op alle teams, vrijwil
ligers, trainers, leiders, 
scheidsrechters, ouders en 
supporters die er samen 
een geweldig seizoen van 
hebben gemaakt.

Is alles dat dit seizoen ge
pland stond ook gebeurd? 
Nee, maar wel veel. Er 
komen nieuwe kleedka
mers en er lijkt, zoals eerder al gemeld, een oplossing 
voor het parkeerprobleem en de vraag naar veldcapaciteit 
te komen. Kon het beter? Ongetwijfeld, maar voor nu is 
het goed.

En na de zomer? Dan hoop ik u allen weer langs de lijn 
en in de kantine te ontmoeten, zodat ook volgend seizoen 
succesvol kan verlopen. Geniet van de vakantie en tot na 
de zomer!

Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Afscheid van vier VDZ coryfeeën

Op vrijdagavond 8 juni is er een afscheidswedstrijd gespeeld voor Berno Klomp, Freek Salemink, Max Wegenaar en Jeroen Westen. Met 
een mooie avond, een fijne wedstrijd en gezellige feestje achteraf  werden de vier VDZ coryfeeën geeërd voor hun jarenlange (voetbal-
lende) inspanningen voor VDZ



burgerS’ Zoo

RIMBAOCEAN SAFARIBUSH DESERT

 NIEUW: BURGERS’
KIDS JUNGLE

Hang de beest uit in ons overdekte speeldorp!
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

015-164 Adv KidsJungle VDZ Volharder   1 04-06-12   15:13
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Het is juni 2012 we zijn als jeugdcommis-
sie voltallig. Vanaf januari hebben Ronald 
Brakenhoff (vz, met als aandachtspunt 
Algemene Zaken) en Hans Arentsen (plv 
vz, met als aandachtspunt Technische 
Zaken) het roer binnen de jeugdcommis-
sie langzamerhand overgenomen. Naast 
Ronald en Hans hebben we Marian Snel 
kunnen toevoegen aan de commissie. 
Marian vult de vacature van algemeen 
jeugdcoördinator op. Wij als jeugdcom-
missie zijn ontzettend blij dat Marian, met 
haar toch al lange VDZ ervaring, deze taak 
op zich neemt. 

Zijn er het afgelopen (half) jaar nu 
spectaculaire dingen veranderd? 
Neen, de trein die in gang is gezet 

gaat door. De lijn die in het jeugdbeleidsplan is vastgelegd 
is en blijft de rode draad van ons doen en laten binnen de 
jeugdcommissie. 

Het afgelopen seizoen heeft onze jeugd goed gepres
teerd. Al bij de winterstop waren de resultaten van alle 
VDZ teams samen heel goed. En hoewel we de magische 
grens van 50% winstpercentage net niet hebben doorbro
ken, hebben de VDZ teams een gemiddeld winstpercen
tage gehaald van 49,71%. Ook hebben de VDZ teams 
gemiddeld nog nooit zoveel gescoord, namelijk ruim 3,6 
doelpunt per wedstrijd. Met deze goede resultaten zijn er 
kampioenschappen te melden namelijk:
“Na de 4 titels bij de winterstop (D3, E6, E9, F7), kunnen 
we nu de Meisjes C1, Meisjes E1 en het A1 huldigen! Het 
A1 had de afgelopen kerst ook al de "herbstmeister titel" 
in hun klasse binnen gesleept en hebben daarmee een 
zeer constant seizoen gespeeld met als bonus promotie 
naar de eerste klasse!
Ja, er kan er maar één de allerbeste zijn. Dit jaar is dat 
het Meisjes E1 team. In de najaarscompetitie werden ze 
al tweede in hun klasse en in de voorjaarscompetitie zijn 
ze de allerbeste! Een topprestatie!

Op een ander vlak hebben we ook een sportief succes 
geboekt nl in de scheidsrechterswereld. Maarten Holtus 
(A2 speler) is gescout als scheidsrechter, dit is naast een 

compliment voor Maarten natuurlijk een geweldige opste
ker voor onze scheidsrechteropleiding. Trots maar ook 
een beetje weemoedig nemen we afscheid van enkele ge
talenteerde jeugdspelers. Spelers die gescout zijn en uit
zwermen naar enkele BVO`s te weten: Mike Pröpper gaat 
naar De Graafschap, Mats Marck gaat naar FC Twente 
en Job Froeling, Tom te Veluwe en Erez Yucel gaan naar 
Vitesse. Vanaf deze kant willen we jullie bedanken voor 
je inzet bij en voor VDZ. Vergeet je (huidige) liefde niet en 
blijf vooral genieten van het spelletje.

Afgelopen weken is VDZ Jeugd juist door de geweldige 
en vlekkeloos verlopen toernooien, met als hoogtepunt 
het VDZ 5e  Burgers Zoo International Youth Tournament 
2012, op de kaart gezet. 

Het seizoen zit er jammer genoeg weer op. Nog enkele 
weken trainen en dan vakantie!  Kijk de komende weken 
af en toe op de link http://www .vdz-arnhem .nl,  via dit me
dium houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen 
bij de jeugd van VDZ.
Namens de jeugdcommissie willen we alle vrijwilligers, 
de trainers, de leiders, de ouders/verzorgers en vooral 
de spelers hartelijk danken voor weer een onvergetelijk 
seizoen!  Fijne vakantie en tot in augustus. 

Ronald Brakenhoff, Marcel Kamstra, Hans van der Held, 
Marian Snel, Albert  van Daalen en Hans Arentsen

Een half seizoen verder
Bericht van de Jeugdcommissie

Willem Meijer traint (samen met 
Marcel Broecks) de mini’s
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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 416 p
2 Jeanet van der Zande 468 p
3 Ellen van den Bos 500 p

Klaverjassen
1 Harry Leeman 36676 p
2 Bert van Daalen 36603 p
3 Johan de Lange 36225 p

Volgend seizoen gaan we weer kaarten 
op de donderdag avonden. De eerste 
keer volgend seizoen is  27 september 
2012, aanvang 20.00 uur. 
Enne .......... er kunnen er nog meer bij; 
ook jij bent van harte welkom !!

Henk Matser en Mieke van de Mee 
De kaartcommissie

Eindstanden seizoen 2011/ 2012

Het voetbalseizoen 20112012 zit er voor de 
meeste voetballers onder ons weer op. Echter 
zijn er nog ruim twintig die deze maand, voorna

melijk in oranje tenues, nog in actie zullen komen. Op het 
moment van schrijven is het Nederlands Elftal, daar heb 
ik het namelijk over, afgereisd naar Krakow te Polen met 
als doel de tweede Europese titel in de wacht te slepen. 
Na de 60 overwinning tegen de Noord Ieren is het wel zo 
goed als zeker dat we 1 juli vrij moeten houden voor de 
finale partij, waarschijnlijk tegen de Duitsers. Het gaat dus 
zeker een mooie sportzomer worden, zeker als je weet 
dat ook de Tour de France en de Olympische Spelen in 
Londen er nog aan zitten te komen.

Terug naar onze eigen vereniging. De meeste senioren
teams zijn netjes in de subtop geëindigd en helaas zijn er 
geen kampioenschappen te noteren. Bij de jeugdteams 
echter gelukkig wel met als hoogtepunt het kampioen
schap van het hoogste jeugdteam, de A1. In deze 
Volharder veel aandacht voor de diverse kampioenen. De 
diverse toernooien zijn zeer geslaagd met soms prachtig 
voetbal, teams uit diverse landen en voornamelijk mooi 
weer.
Deze laatste Volharder van het seizoen is weer een erg 
dik nummer geworden. De gebruikelijke rubrieken staan 

er uiteraard weer in evenals de eerder gememoreerde 
kampioenschappen. Ook de pupillen Reinout Leenders en 
Jort Wijbenga staan in de schijnwerpers, wordt Jan Assen 
gehuldigd als oudste sponsor, is er een meet en greet met 
de Graafschap, stopt Jeroen Polman als leider van het 
zevende elftal, is er een verslag van het mini voetbaltoer
nooi, is er een stukje van het B2 en is er aandacht voor 
VDZ jeugdspelers die vertrekken naar de diverse betaald 
voetbalorganisaties. En nog veel meer .....

Bedankt!
We hebben weer een mooi seizoen Volharder achter de 
rug. Dat kan de redactie niet alleen en we prijzen ons ge
lukkig met de vele VDZ’ers die in de pen geklommen zijn 
om hun zieleroerselen met ons te delen. Hartelijk dank 
voor de fijne samenwerking en de vele complimenten. We 
doen het allemaal samen! Alvast een hele goede vakantie 
gewenst en lees snel verder !!

De redactie

Jokeren
1  Ellen van den Bos 21 p
2 Miriam Rutten 31 p
3 Jeanet van der Zande 44 p

Jokeren
1  Miriam Rutten 29 p
2 Lidy Stienstra 43 p
3 Jeanet van der Zande 51 p

Klaverjassen
1 An Wijbenga 5637 p
2 Wil van Daalen 5469 p
3 Bert van Daalen 5199 p

Klaverjassen
1 Harry Leeman 5397 p
2 Johan de Lange 4873 p
3 Diny Marschalk 4819 p

Uitslagen 24 mei 2012

Uitslagen 26 april 2012

NB. Door de vele kopij die we deze keer binnenkregen 
hebben we jammer genoeg niet alles kunnen plaatsen . 
Een toernooiverslag van de MC1 van de hand van Fran-
cien Griffioen heeft een plekje gekregen op de website 
onder Clubbladnieuws . De VDZ statistieken van Jeroen 
Polman stonden reeds op de site .
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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



Clubblad de Volharder | 11

In de aanloop naar het VDZ toernooi op zaterdag 26 
mei kwam bij een aantal ouders spontaan het idee op 
om dit laatste wapenfeit van het seizoen af te sluiten 

met een hapje en een drankje. In een heus mailbombarde
ment werden de taken verdeeld. Iedereen zou wat te eten 
maken of wat te drinken meenemen en Inge en Martin, 
de ouders van Lukas, wilden hun tuin wel ter beschikking 
stellen. De zaterdag begon echter vroeg met het VDZ toer
nooi waar de C4 er, na een spannende penalty serie met 
daarin een hoofdrol voor keeper Kerliai, met de 3de plaats 
en de bijbehorende beker, vandoor ging. Helaas konden 
er maar 3 in plaats van 4 wedstrijden worden gespeeld 
omdat één team zich uit het toernooi had teruggetrokken.

Voor de C4 was dit de laatste keer dat ze in deze samen
stelling met elkaar hebben gespeeld. Een aantal spelers 
moet namelijk over naar de B. Na een verfrissende 
douche thuis druppelden vanaf een uur of vijf de eerste 
ouders met hun kinderen bij Inge en Martin binnen. De 
heerlijkste gerechten werden uitgestald. Saté, kippenpoot
jes, een pasta salade, Turks brood en sausjes, fruitsalade, 
wraps, pannenkoeken, etc. Voor ieder wat wils. 
Na een verkoelend drankje moest er natuurlijk eerst maar 
weer eens door de jongens gevoetbald worden zodat 
de ouders in alle rust het seizoen konden evalueren. Als 
vanzelf ging dat over in een aanval op het buffet. 

De jongens waren niet vergeten om hun leiders Pedro, 
Helmer en Peter voor het afgelopen seizoen te bedanken. 
Trainer Tom Rudolphie, die helaas niet aanwezig kon zijn, 
was in een eerder stadium al door de jongens in de bloe
metjes gezet. De jongens hebben onder hun leiding een 
geweldig seizoen gedraaid met als bekroning een tweede 
plaats in de competitie. Well done! Voor de jongens was 
het toen tijd om binnen met z’n allen Nederland – Bulgarije 
te gaan kijken zodat de ouders buiten weer verder konden 
gaan met waar ze gebleven waren. Kletsen onder het ge
not van een drankje (en nog één en nog één). IJs en koffie 
kwamen ook nog voorbij, en na een snelle opruimactie, 
was het rond tienen voor een ieder weer tijd om naar huis 
te gaan.
Iedereen bedankt voor de gezelligheid van het afgelopen 
seizoen. Ook al zitten niet alle jongens volgend jaar meer 
bij elkaar in een team, we zullen elkaar toch nog wel 
gewoon bij VDZ blijven tegenkomen.
Prettige vakantie allemaal.

Reinier (vader Jacco Markus)

       Seizoensafsluiting C4

Onder, van links naar rechts:  Peter, Pedro en Helmer nemen hun 
cadeau van de jongens in ontvangst

Coach Pedro kijkt 
of er iets van zijn 
gading tussen zit

De C4 ouders eva
lueren het seizoen
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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



Clubblad de Volharder | 13

De mannen van de E2 zijn vol trots geëindigd als 
beste middenmotor! Hoe kan dat? Ga maar na: 
10 gespeeld, 5 gewonnen en 5 verloren. Geëin

digd op de zesde plaats, 5 teams onder zich gelaten en 
5 teams boven zich moeten laten. 15 verdiende punten 
verdiend. Slechts 3 ploegen hebben meer gescoord dan 
onze 45, een goed collectief dus! 

Sebastiaan de Krosse is topscoorder geworden met 24 
stuks! Chapeau voor deze gast! Zeven ploegen uit de 
poule hebben meer goals tegen! Hechte verdediging dus! 
Strak keeperswerk van Jelle de Boer! Grootste overwin
ning: 010 tegen de mannen van OSC 
E3. Meeste goals: 11 tegen Bataafjes E2. 
Grootste nederlaag: 26 tegen OSC E2. 
Tevens hebben deze gasten hondstrouwe 
support gehad, ijs en weder dienende. 
Waarvoor dank! Dit was het wel zo'n beetje 
voor de statistici onder ons. Nu verder met 
de ontwikkelingen van de spelers. Getraind 
door kanjers Johan Splint en (ook coach, 
net als Peter Tempels) Jacob de Boer dient 
uhet volgende zeker te vernemen:

Keeper Jelle de Boer > wie weet nog wie 
hem het laatst passeerde in een 1 op 1 ac
tie? Dat is zeker 14 jaar geleden! Veur den 
duvel niet bang, verduveld goede reflexen 
dan ook en heeft zich enorm ontwikkeld 
in alle facetten! Heeft wedstrijden gewon
nen voor het team! Linksback én prima 
laatste man: Daan Wildeman > de robuuste turbo, hier 
kwam en komt niemand langs, ook die gasten van onze 
E1 niet, maakt kilometers lang rushes! Rechtsback: 
Jip Brakenhoff > klein maar fijn, die gozert kom je nóg 
3 x tegen als je er langs denkt te zijn; drijft de opponent 
altijd naar buiten, heeft een strakke pass in de benen! 
Linksback Jelle Haveman > deze gast stáát er altijd 
met zijn gouden linkerpoot, wint bijna al zijn duels en is 
vet gegroeid in dit spelletje! Laatste man Mas Petersen 
> de groeibriljant, heeft álles in zich om een héle grote 
te worden: duelkracht, de rust, techniek, lekker schot en 
mooie volleys! Rechtsbuiten Julian Kuit > hét loopwon
der van de voorhoede! Met daarbij een hard schot in zijn 
rechter en altijd een voorwaartse dadendrang! Kon ook 

als rechtsback prima uit de voeten! Spits en doelpunten-
machine Sebastiaan de Krosse > scoort ook wanneer 
dat niet kan, liet veel keepers het nakijken over, kan ook 
héle lekkere slidings maken en altijd in voor een glapje! 
Linksbuiten en soms laatste man Wietse Tempels > 
dé man met het overzicht en de poeiert in beide benen, 
sneller dan menigeen denkt en zet door zijn steekpassjes 
iedereen lekker voor de kiep! Spits en aanjager Jasper 
Arentsen > de knoertharde werker, maar maakte er ook 
nog effe 16 dit seizoen, en niet alleen frummelgoals (wel 
zijn specialiteit!), maar ook hele droge, hele harde, met 
het hoofd, kortom scorend vermogen alom! 

Het was al met al een heerlijk seizoen, zonder tramme
lant, veel gezelligheid, prima en mindere prestaties maar 
we hebben GIGA veel voetbalplezier gehad! Deze man
nen van de E2 ziet U volgend jaar weer terug in wellicht 
de E1 en in de hogere Dregionen Blijft ze volgen! FORZA 
VEEDEEZET EETWEE!! 

Peter Tempels

Die gasten van 
veedeezet eetwee

Boven v.l.n.r.: Jacob de Boer (trainer/leider), Jelle de Boer, Sebas-
tiaan de Krosse, Daan Wildeman, Mas Petersen, Peter Tempels 
(leider)
 Onder v.l.n.r.: Julian Kuit, Jasper Arentsen, Jip Brakenhof, Wietse 
Tempels
Niet op foto: Jelle Haveman, Johan Splint (trainer)
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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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Belangrijk: Vrijwilligersregeling 
nieuwe seizoen start in juni

REAGEER ALTIJD OP UW BRIEF!  
EENMAAL INGEPLAND = INGEPLAND!

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

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

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

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

Belangrijke tips:
1. Plan direct uw eigen bardiensten in. Dat kan via de 

website www.vdzarnhem.nl (onderdeel Bardiensten
rooster). Dat is gemakkelijk voor u en het scheelt de 
barcommissie erg veel werk.

2. Controleer meteen uw emailadres in het Bardien
stenprogramma en corrigeer dat als dit onjuist is of 
ontbreekt. U krijgt namelijk automatisch een email
reminder toegestuurd voor uw bardiensten. Komend 
seizoen wordt u dus niet meer gebeld!

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

4. Vraag aan de leider een lijst met de namen en 
telefoonnummers van alle teamgenoten of mede ou
ders. Maak aan het begin van het seizoen onderling 
afspraken om elkaar te kunnen bellen voor vervan
ging voor als u toch verhinderd bent of in geval van 
calamiteiten. Dat is handig want u kunt uw vereni
gingswerk niet afzeggen!  
EENMAAL INGEPLAND = INGEPLAND!

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

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

7. Gebruik in uw berichten altijd de achternaam zoals 
die bij VDZ geregistreerd staat. Vermeld daarbij ook 
het lidnummer. Ouders en kinderen hebben nog wel 
eens verschillende achternamen en dat levert zoek
werk en misverstanden op.  

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

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

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

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

12. Op de website www.vdzarnhem.nl kunt u hele vrijwil
ligersregeling nog eens rustig nalezen.

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

Vrijwilligersregeling
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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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Stijn van Gent   31
Jacob Das   31
Douwe Nieuwenburg   31
Ivan van Vreeswijk   31
Oscar Mulder   31

SEPTEMBER
Maarten Giezen   1
Aaron Korn   1
Arthur van der Windt   2
Meike Freutel   2
Victor Bone   2
Koen Cloudt   2
Marijn v.d. Meer   3
Tobias Barten   3
Jelte de Kraker   3
Adil Oulalite   3
Pien Remmel   3
Otger v.d. Aker   3
Merit Janssen   3
Mees Holthausen   3
Pepijn Poulussen   4
Ben Penninks   5
Vincent den Doop   5
Peter Heijnen   6
Johan v. Swaaij   6
Max Zwartendijk   6

Sterre Bijlsma   6
Bas Bordewijk   6
Roel v.d. Leij   7
Frank Ritmeester   7
Vasco Driessen   8
Thijs Messing   8
Marino v.d. Zande   8
Daaf Splint   8
Robin Bulbul   9
Stef Haarler   9
Tom Rudolphie   9
Frank Rasing   9
Boris de Kok   9
Mike Propper   11
Tijs ter Grote   11
J. MeijerRombout   11
Koos Prevaes   12
Emma Nijkamp   13
Abel Kuipers   13
Wim Polman   14
Jan Wijbenga   14
Erwin Brakenhoff   14
Stijn van der Elst   14
Kuba Sano   14
Jip Brakenhoff   15
Simon Zwartkruis   15
Chiel Folman   15

Esmee Bone   15
Nicole Buurman   16
Jurjen de Graas   16
Wouter Steenstra   16
Johan de Lange   17
Ad Schiffelers   17
Inger Lise vd Graaf   17
David Scholten   17
Remco Bijlsma   17
Isabel Wieringa   18
Yme van Lith   18
Wim Leenders   18
Herman v.d. Meulen   18
Sil Kerkhof   18
Pepijn Ratering   19
Manytsia Hartemink   19
Sam Kroon   20
Berend van der Laan   20
Joost Britstra   20
Cecil VerheijWillen   21
David v.d. Windt   21
Levy van Dijk   21
Nico Dales   21
Angela Spruyt   21
Mica Haveman   21
Stan Nauta   22
Dennis Geerts   22

Daan Hamstra   23
Daan Lankheet   23
Roland Samsen   23
Joris Leferink   24
Hugo Vermeulen   24
Joshua van der Poll   24
Piet van Wiggen   25
Martin Brouwer   25
Han van Burken   25
Mijke Klein Teeselink   26
Enzo den Ouden   26
Louis Burgers   26
Frits Venema   26
Thomas van Oorschot   27
Ruben Ensink   27
Jose Polman   27
Naud van den Ham   28
Elayah Darim   29
Myrthe Werner   29
Joep Chaigneau   29
Floris van der Togt   29
Michael van Schieveen   29
Pim Walter   30
Karin Minnema   30
Ernest Waanders   30

Gezocht voor komend seizoen: Enthousiaste scheidsrechters 
met name de volgende elftallen: A, B en CJunioren en DPupillen!

Ben jij sportief, wil je graag een wedstrijd in goede banen leiden 
en sta je stevig in je schoenen? Wil jij je steentje bijdragen aan 
de fairplay in onze sport? Wellicht nog uren nodig voor de vrijwil
ligersregeling? Neem dan contact op met Maarten Cornelissen via 
onderstaande contactgegevens en meld je aan!

Maarten Cornelissen
0615201594
scheidsrechterszakenvdz@hotmail.com

Enthousiaste 
scheidsrechters
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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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De grote roerganger stopt als leider van VDZ7 maar ...

Jeroen gaat door!
Voorafgaand aan het jaarlijkse uitje van VDZ 7 

(zaterdag 1) hebben we kort stilgestaan bij het 
vertrek van Jeroen Polman als leider. Na acht jaar 

werd het tijd voor iets nieuws vond hij. Jeroen gaat (deel
tijd) de spelersmakelaardij in bij OostArnhem. Inderdaad; 
korfbal. Het schijnt dat naast het voetbal ook in die tak 
van sport grote bedragen rondgaan in het transfereren 
van spelers. Jeroen heeft twee talentvolle dochters en 
dan weet je dat één plus één twee is.

Een aderlating in de technische staf van VDZ 7 dus. Want 
samen trokken we acht jaar de kar. Rustige jaren, maar 
ook roerige hebben we meegemaakt. Niet alleen zorgen 
dat er iedere week een knappe selectie op het veld stond 
en allerlei logistieke problemen werden opgelost, maar 
voor Jeroen was het leiderschap meer: ook webmaster 
van www.vdzarnhem.nl/7, organisator van de beroemde 
vdz7poule,  statisticus die de prestaties van alle VDZ 
elftallen in kaart brengt en vooral de grote aanjager van 
het elftal. 

Wat betreft dit laatste hebben we Jeroen weten te bewe
gen door te gaan. Als geen ander weet Jeroen nl. voor 
een wedstrijd iedereen met zijn ‘begeisterde’ speeches op 

scherp te zetten: “het is weer te gezellig.” En scherpte is 
nodig nu iedereen nog zeker een jaar in de vierde klasse 
wil spelen. Maar ook na de wedstrijd neemt hij het voor
touw en zorgt dat het team naar de bar komt; de nababbel 
hoort er nu eenmaal bij. 

Gelukkig daarom dat hij voor onbeperkte tijd heeft bijge
tekend als keeper, want hoewel Arjen Koudijs het stokje 
als medeleider oppakt, moeilijker zou het zijn geweest om 
een betere te vinden die met zoveel inzet iedere zaterdag 
onze goal verdedigt. We hopen dan ook dat hij dit nog 
lang kan doen, want hij is een van de leistungsträger en 
iconen van het elftal. Zonder Jeroen zal VDZ 7 geen VDZ 
7 meer zijn en dus als je auwtjes hebt, mag je best eens 
een training overslaan. Al denk je daar zelf anders over, 
maar het zorgt er wel voor dat ook de anderen nog met 
veel plezier de weg naar het veld vinden.

Jeroen bedankt voor de geweldige jaren samen als leider 
en op naar de komende waarin je je met nieuw elan kunt 
storten op je vierde jeugd als keeper. En zoals Arjen het 
zei:”Iedereen zal voor z’n plekje moeten knokken…”
Op naar een mooi 2012/2013

John Wijbenga

Jeroen is zichtbaar blij met 
zijn nieuwe keeperstenue en 
handschoenen
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jp oFFSeT
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Stralende afsluiting
van het seizoen
Na het verlies tegen Denemarken lieten de VDZ families en vrienden zien, dat er daadwerkelijk wel scorend vermogen 
is in Nederland ,op het succesvolle familietoernooi.  Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi in de stromende regen 
gespeeld, maar  op 9 juni 2012 scheen de zon boven Alteveer. In elke categorie werd gestreden, gelachen,  gemist, 
gejuicht en met name plezier gemaakt. Het seizoen is mooi afgesloten met na afloop een gloeiende barbecue en volle 
glazen. Op het overvolle terras werden Appie van der Elst en Jan en Hanny Peters terecht gehuldigd als vrijwilligers 
van het jaar!  Trainers, leiders, commissies, coördinatoren, VDZ leden... geniet van jullie welverdiende zomerstop en we 
volgen jullie weer graag vanaf september.  

Redactie Volharder

Vrijwilliger(s) van het jaar Jan en Hanny Peters

Winnaars van het minitoernooi

Vrijwilliger van het jaar Jeugd: Albert van der Elst  (r)

Winnaars van het familietoernooi
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Paul Pegel

Stand 1 – 1. Een schelle fl uit klinkt over het veld.
Strafschop!
Wie neemt hem? Rode Bert wil niet, het vriendje 
van Paul Pegel is al een tijdje uit vorm. Zoals 
dat heet. De keeper Tommy schreeuwt wat. Paul 
Pegel kan het niet verstaan.  De leider Roland 
staat druk gebarend langs de lijn. Nog maar één 
minuut te spelen.
Een heel belangrijk moment.
Wie durft?
Niemand pakt de bal op. Toch moet iemand hem 
nemen. Robert loopt naar voren. Hij pakt de bal. 
“Gelukkig!” denkt Paultje Pegel, “Is er toch 
nog iemand die durft!” Die bal moet er wel in. 
Nog maar een minuut speeltijd, alle wissels zijn 
gebruikt. 
Maar…, wat gebeurt er? Robert loopt met de bal 
in de handen het strafschop gebied uit! Recht op 
Paultje Pegel af… Vlak voor Paul stopt Robert, 
kijkt hem aan en zegt: “Hier Paul, jij moet hem 
nemen, niemand anders durft.” Op dat moment 
duwt Robert hem de bal in de handen. Voor-
dat Paul iets kan zeggen voelt hij de hand van 
keeper Tommy op zijn schouder. Hij is het hele 
veld over gesprint en zegt: “Jij móet hem nemen 
Paul!”. Paul wil iets zeggen en begint te stame-
len; “Maar… ik..”. Vanaf de zijlijn hoort iedereen 
leider Roland roepen: “Paul neemt hem!“
Paul kijkt verwilderd om zich heen, al zijn team-
genootjes kijken naar hem. “Doe nou maar Paul 
pak hem en knal hem erin”, hoort hij zijn maatje 
Bert zeggen. Hij voelt nu een lichte druk van 
Tommy in zijn rug, die hem richting strafschop-
gebied duwt. Voordat Paul het weet loopt hij met 

de bal in zijn hand richting penalty stip.
Zachtjes praat hij in zich zelf. “Wat waren ook al 
weer de strafschopregels van Ronald Koeman?  
De beste penaltyschutter van het Nederlandse 
elftal?” Pauls vader had ze vorige week nog met 
hem doorgenomen. In gedachten noemt Paul ze 
nog eens op terwijl hij de bal op de penaltystip 
legt: 

“Van te voren hoek uitkiezen. Niet meer veran-
deren. Neem de tijd. Jij bepaalt wanneer je hem 
neemt. Goed in en uitademen. Heel belangrijk:  
bij het uitademen beginnen met lopen. Lange 
rechte aanloop. Met de binnenkant schieten. Is 
het grootste raakoppervlak. De beste manier om 
goed te mikken. Niet naar de keeper kijken, alleen 
naar de bal. Raak de bal met genoeg snelheid en 
dan kan er niks misgaan! Ook al gaat de keeper 
naar de goede hoek, dan is hij altijd te laat en dus 
kansloos!”

Paul Pegel legt de bal op de stip. Loopt terug, 
handen in zijn zij en kijkt naar de scheidsrechter. 
De fl uit klinkt. Paul ademt goed door. Recht zijn 
rug en loopt. Een harde plof, het net bolt, luid 
gejuich klinkt, armen in de lucht, klappen op zijn 
schouder, hoofd en billen, hij zit erin…
 

De voetbalavonturen van

Paul Pegel
door gerhard hanappi

De voetbalavonturen van

Paul Pegel

wie durft?! 
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De meiden van de E1 hebben afgelopen jaar 
uitstekend voetbal laten zien dat beloond is met 
een tweede plaats in de najaarscompetitie en het 

kampioenschap in de voorjaarscompetitie. 
In de herfst waren de meiden van Barneveld net iets ster
ker, waarop deze meiden besloten in de jongenscompe
titie te gaan voetballen. In het voorjaar zijn er een aantal 
nieuwe meidenteams bijgekomen. Dit waren zeker niet de 
slechtste, maar ze zijn allemaal verslagen. Met een 100% 
score werd het kampioenschap gehaald!

Het ME1 heeft dit seizoen met elf meiden gespeeld. Mei
den die al langer voetballen, maar zeker net zoveel begin
ners. Als één team hebben ze gestreden en allemaal zijn 
ze stuk voor stuk beter gaan voetballen in de loop van het 
jaar. Ze zijn in een team gaan voetballen. Als de tegen
stander dan roept: “het lijkt wel Barcelona, die tikken ook 

zo…”, dan mogen we daar trots op zijn. Uiteindelijk zijn 
ze er zelf achtergekomen, dat het ook leuk voetballen kan 
zijn op iedere positie in het veld. In de verdediging heb je 
overzicht en voorin kun je scoren. En gewisseld van posi
tie moest er zeker, als je maar met zeven speelsters in het 
veld staat, dan moet er veelvuldig gewisseld worden.

Het kampioenschap is uitgebreid gevierd, met de huldi
ging tijdens de halve beker finale van de Dames 1. 
De meidentoernooien in Deventer en Zelhem en het Henk 
Evers toernooi hebben aangetoond dat er nog veel groei 
in zit. Ze hebben moeten knokken en dat lukte niet iedere 
wedstrijd. Beide meidentoernooien zijn ze in de midden
moot geëindigd en bij het Henk Evers toernooi hebben ze 
uiteindelijk toch nog het jongensteam van SML verslagen. 
Het was een mooi voetbaljaar met een prachtig einde. Wij 
hebben nu al zin in het volgende seizoen.

Constan, Danny en Karin

ME1

champagne!

Kampioenen!
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“Gelukkig!” denkt Paultje Pegel, “Is er toch 
nog iemand die durft!” Die bal moet er wel in. 
Nog maar een minuut speeltijd, alle wissels zijn 
gebruikt. 
Maar…, wat gebeurt er? Robert loopt met de bal 
in de handen het strafschop gebied uit! Recht op 
Paultje Pegel af… Vlak voor Paul stopt Robert, 
kijkt hem aan en zegt: “Hier Paul, jij moet hem 
nemen, niemand anders durft.” Op dat moment 
duwt Robert hem de bal in de handen. Voor-
dat Paul iets kan zeggen voelt hij de hand van 
keeper Tommy op zijn schouder. Hij is het hele 
veld over gesprint en zegt: “Jij móet hem nemen 
Paul!”. Paul wil iets zeggen en begint te stame-
len; “Maar… ik..”. Vanaf de zijlijn hoort iedereen 
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Paul kijkt verwilderd om zich heen, al zijn team-
genootjes kijken naar hem. “Doe nou maar Paul 
pak hem en knal hem erin”, hoort hij zijn maatje 
Bert zeggen. Hij voelt nu een lichte druk van 
Tommy in zijn rug, die hem richting strafschop-
gebied duwt. Voordat Paul het weet loopt hij met 

de bal in zijn hand richting penalty stip.
Zachtjes praat hij in zich zelf. “Wat waren ook al 
weer de strafschopregels van Ronald Koeman?  
De beste penaltyschutter van het Nederlandse 
elftal?” Pauls vader had ze vorige week nog met 
hem doorgenomen. In gedachten noemt Paul ze 
nog eens op terwijl hij de bal op de penaltystip 
legt: 

“Van te voren hoek uitkiezen. Niet meer veran-
deren. Neem de tijd. Jij bepaalt wanneer je hem 
neemt. Goed in en uitademen. Heel belangrijk:  
bij het uitademen beginnen met lopen. Lange 
rechte aanloop. Met de binnenkant schieten. Is 
het grootste raakoppervlak. De beste manier om 
goed te mikken. Niet naar de keeper kijken, alleen 
naar de bal. Raak de bal met genoeg snelheid en 
dan kan er niks misgaan! Ook al gaat de keeper 
naar de goede hoek, dan is hij altijd te laat en dus 
kansloos!”

Paul Pegel legt de bal op de stip. Loopt terug, 
handen in zijn zij en kijkt naar de scheidsrechter. 
De fl uit klinkt. Paul ademt goed door. Recht zijn 
rug en loopt. Een harde plof, het net bolt, luid 
gejuich klinkt, armen in de lucht, klappen op zijn 
schouder, hoofd en billen, hij zit erin…
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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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De tegenstander van deze week is een torenhoge 
favoriet voor de titel. Met een maximumlengte 
van 5,5 meter worden giraffen namelijk niet voor 

niets ‘de uitkijktorens van de savanne’ genoemd. Vanaf 
deze hoogte zijn de sierlijke hoefdieren dan ook geze
gend met een meesterlijk spelinzicht. Ze zien moeiteloos 
waar de ruimtes liggen en beschikken bovendien over de 
tactische vaardigheid om het spelletje nuchter vanuit een 
helikopterperspectief te benaderen. Giraffen storten zich 
hierdoor zelden of nooit in ‘oogkleppenvoetbal’ en verlie
zen nimmer het grotere plaatje uit het oog. We moeten 
echt als een team opereren, want als één speler zijn taken 
verzuimt en een gat laat vallen tussen de aanval en de 
verdediging, dan slaan de giraffen genadeloos toe! 

We spelen dus erg gegroepeerd en proberen het in eerste 
instantie via onze technisch begaafde dribbelkoningen op 
de flanken. Hoewel de ene na de andere schaar uit de 
trukendoos tevoorschijn komt en elk handig overstapje 
minimaal door één hakbal wordt gevolgd, leidt het tot 
geen enkele ‘panna’ of doorbraak. Met hun uitschuifbare 
poten en hun rustige benadering zetten de giraffen telkens 
weer een hoef voor de bal, totdat we er moedeloos van 
worden. Als overmaat van ramp worden we in elke tegen
aanval nota bene zelf flink onder druk gezet, want met 
de krachtige achterpoten vuren ze het ene na het andere 

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

snoeiharde afstandschot op ons doel af! Gelukkig steekt 
onze keeper in blakende vorm, want met een trap van de 
achterpoten kan een giraffe de schedel van een leeuw 
moeiteloos verbrijzelen. 
Het wordt ons al snel duidelijk dat we zo min mogelijk cor
ners moeten weggeven, want daar weten de metershoge, 
kopsterke spitsen wel raad mee. Andersom dwingen wij 
ook niets af met onze eigen hoekschoppen, die steevast 
worden weggekopt door de boomlange verdedigers. En 
hoewel het lijkt alsof ze in ‘slow motion’ rennen, halen de 
giraffen toch een topsnelheid van zestig kilometer per uur. 
Bij een counter moeten onze verdedigers dus regelmatig 
aan de noodrem trekken ten koste van de nodige gele 
kaarten! 

Met een bijzondere vondst weten we deze sterke tegen
stander echter toch te verslaan. De ochtend voor de wed
strijd vragen we de terreinknecht om de lijnen hagelwit 
te kalken. Giraffen zijn namelijk rustige, ietwat schuwe 
dieren die nogal hechten aan een vaste structuur en een 
vertrouwde omgeving. Iets vreemds als een grote tak 
dwars over het pad of hagelwitte lijnen brengt hen vaak in 
een terugdeinzende verwarring. Eer dat de sierlijke dieren 
hebben besloten dat de witte lijnen geen enkel gevaar 
vormen en dat ze er rustig overheen kunnen stappen, 
staan wij al met 100 voor!

aanvallen 
en verdedigendoor Bas Lukkenaar
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Paintballen met VDZ D3
geschakeld worden op een noodscenario omdat peddelen 
ook niet lukte, dat betekende de benenwagen. Alle leden 
zijn heelhuids teruggekeerd van deze missies. Geen van 
de deelnemers heeft ledematen en of verstand verlo
ren. Echter dikke trek hadden de jongens wel en, na het 
invliegen van de hulptransporttroepen is de tocht naar the 
big M ingezet. Ter plekke is het team gaan epicmealtimen 
en is deze gelegenheid aangegrepen door de jongens 
om hun leider Appie van der Elst en de tweede leider van 
vorig seizoen Arjan Otte te bedanken. Zij zijn ter plekke 
voorzien van een lekker flesje en in de (VDZ) onderbroek 
gezet. JONGENS en OUDERS BEDANKT!!. 

Na een laatste calorierijk toetje naar keuze zijn de jongens 
weer veilig thuis afgeleverd en kunnen zij uitblazen van dit 
avontuur. Het is zeker de moeite waard voor herhaling.

Bedankt jongens voor een 
leuke middag,

Albert van der Elst
Arjan Otte

Zaterdag 21 april om 13:00 verzamelden we om met 
het hele team bij Omnievent in Valburg te gaan 
paintballen. De jongens hadden er zin in. Na chips 

en drinken zijn we bij aankomst naar de kleedkamer ge
bracht en hebben daar heuse camouflagepakken gepast. 
Op hetzelfde moment kwam toevallig een “grote mannen” 
groep binnen, stuk voor stuk bezaaid met verfvlekken, 
stuk voor stuk slachtoffers. Onze jongens waren onder de 
indruk en waren extra geprikkeld om het slagveld op te 
gaan. We hebben een groepsfoto gemaakt en gingen op 
pad. 

In twee flinke speedboten 
werden de teams op hoge 
snelheid naar het slagveld 
gebracht.  (watermissie).  De 
missie bracht de jongens 
naar No man’s land. Ter 
plekke kregen de jongens 
in de Safehouse instructies, 
de geweren werden geladen 
en het spel ging los. Er 
werden drie games 
gespeeld, Capture 
the flag waarbij 
de vlag van de 

tegenstander veroverd moest worden werd twee 
keer gespeeld. 

Bij team DeathMatch, had je twee levens en als 
je één keer geraakt was dan ging er een leven 
af en bij twee keer raken moest je terug naar de 
Safehouse.

Na een tweede groepsfoto (zie rechts) werd de 
terugtocht ingezet.  Helaas trof vette motorpech 
de terugtocht van deze missies en moest over

Nieuwe hangplek  voor VDZ D3
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Toptalenten verla-
ten VDZ

Volgend seizoen is VDZ vier talentvolle voetballers armer. 
De jongens gaan hun verdere voetbal ambities vormge-
ven bij Betaald Voetbal Organisaties. Drie van onze ‘ster-
ren’, Tom te Veluwe, Job Froeling (zie ook ‘de sluitpost) 
en Erez Yucel,  gaan in het geel/zwart van Vitesse spelen 
en Mats Marck blijft in de kleur rood spelen, alleen dan 
voor FC Twente.
Natuurlijk vinden wij het als club jammer dat zij gaan, aan 
de andere kant vervult het ons met trots dat wij als VDZ, 

Toptalenten    
    verlaten VDZ

blijkbaar in staat zijn om het talent van jongens verder uit 
te bouwen en te ondersteunen. Vanzelfsprekend blijven 
wij deze kanjers op de voet volgen en wie weet schitteren 
zij ooit nog op een EK. Vanuit VDZ wensen wij hen alle 
succes toe en vooral wensen wij ze heel veel voetbal-
plezier. Mochten zij later toch besluiten om  weer op hun 
VDZ ‘nest’ terug te keren dan zijn zij uiteraard van harte 
welkom.
Trainers/leiders E1: Edwin Marck, Twan Driessen

Onthoud 
deze 

namen!
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NB. 
Deze mannen komen allemaal uit VDZ E1 . De redactie kwam te laat ter ore dat er nog een geweldig VDZ talent was 
‘weggekocht’ , in dit geval door De Graafschap . Mike Pröpper gaat volgend jaar in Doetichem voetballen . Te laat voor 
ons om nog een fotootje te regelen maar Mike: ook jij veel succes toegewenst!
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Tussen de bomen en lianen door zie ik wat mensen 
lopen. De combinatie klopt niet helemaal: mannen 
in pak in de jungle? Wat is hier aan de hand? 

De jaarlijkse VDZsponsoravond vindt plaats in Burgers’ 
Bush! De hoofdsponsor van de jeugdafdeling van VDZ, 
Burgers’ Zoo, is voor deze avond de gastheer. En dat 
Burgers’ populair is, is ook hier te merken, de sponsors 
en VDZprominenten zijn in groten getale op komen 
dagen, er zijn zelfs meer mensen dan aangemeld.
Burgers’ Zoo is een prima gastheer met een heerlijk Zuid
Afrikaans buffet in de Mount Kenia Lodge. Op het menu 
staan onder meer een runderstofpotjie en een Afrikaans 
groentepotjie (en nee, dit is niet fout gespeld). Tijdens 
het buffet keuvelen de gasten gemoedelijk met elkaar en 
praten onder meer over het afgelopen seizoen van VDZ 
en Vitesse. 

Na het menu is er de rondleiding. Twee van de rondlei
ders zijn bekende VDZers: Bas Lukkenaar (VDZ 4) en 
Stef van Campen (VDZ 2), die beide werkzaam zijn bij 
Burgers’ Zoo. De rondleider van ons groepje is niemand 
minder dan Alex van Hooff zelf, achterkleinzoon van 
oprichter Johan Burgers en directeur van de Zoo. We be
ginnen met een korte wandeling door de Bush, waar Van 
Hooff vertelt over de pioniersgeest van zijn vader, die zijn 
droom van de Bush waar wist te maken door nieuwe tech

nieken uit te proberen. De Bush is de eerste kas te wereld 
van dit formaat, met dit type dak en zonder staanders in 
de kas zelf. Ook Burgers’ Ocean is het geesteskind van 
Antoon van Hooff. Door goed denkwerk en onconven
tionele keuzes te maken, gebruikt Burgers’ Ocean vele 
malen minder energie voor het filteren van het water dan 
aquaria van vergelijkbaar formaat. Andere leuke feitjes: 
de grote bak waar de haaien zwemmen bevat drie miljoen 
liter water. Het duurde bijna een week om deze bak te 
vullen! Het wrak dat in dit bassin ligt is van kunststof. Een 
echt metalen wrak zou het water dusdanig vervuilen dat 
er geen vissen meer in kunnen leven. We krijgen niet 
alleen figuurlijk, maar ook letterlijk nog een kijkje achter 
de schermen van de Ocean. Als bezoeker zie je alleen het 

Sponsors verdwaald  in  de jungle?

Alex van Hooff was één van de rondleiders die alle aan-
wezigen een kijkje gaven voor en achter de schermen
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VDZ
HOgErOP

Sponsors verdwaald  in  de jungle?

Voorzitter VDZ Hogerop geëerd
Tijdens de VDZsponsoravond was er natuurlijk ook 
nog aandacht voor ‘serieuze’ zaken, een welkom van 
de voorzitter van VDZ Hogerop, Evert van Ameron
gen; het eren van een de oudste sponsoren van VDZ, 
Jan Assen, zie verderop in deze Volharder en een 
woordje van de voorzitter van VDZ, Remco Bijlsma. 
Deze had een verrassing in petto voor Evert van 
Amerongen, die werd geëerd voor zijn vele werk bin
nen VDZ Hogerop. Evert doet dat al twintig jaar met 
verve, als verbindende factor binnen VDZ Hogerop. 
Hij kreeg uit handen van Erwin Brakenhoff een prach
tig VDZspeldje, ontworpen door sponsor Alexander 
van den Hoven.

voorste gedeelte van het haaienbassin, van boven 
kun je zien dat die bak echt groot is en dus inderdaad 
drie miljoen liter water bevat. 
Burgers’ Zoo is niet alleen succesvol in het realiseren van 
belevingen (een ‘duik’ nemen in het koraalrif of door de 
jungle lopen), maar ook in het fokken met bepaalde dier
soorten. Enkele voorbeelden: de aardvarkens uit de Bush, 
de pijlstaartroggen en zelfs koralen (ja, dat zijn dieren!). 
Dit familiebedrijf dat volgend jaar 100 jaar bestaat, wil 
de mensen graag laten zien hoe mooi de natuur is. Dat 
ze succesvol zijn én blijven op de ‘dagattractiemarkt’ is 
keihard werken. Maar ze gaan ervoor en hopen dat ook 
de komende 100 jaar te blijven doen. 
De sponsoren hebben een mooie avond beleefd in 
Burgers’ Zoo én inspiratie opgedaan voor hun volgende 
bedrijfsfeest. Want ook voor bedrijven heeft Burgers’ 
veel te bieden, als locatie voor congressen en feesten. 
We danken de familie Van Hooff voor hun gastvrijheid en 
hopen dat ze hun naam nog lang aan onze club willen 
verbinden!

Na de afsluitende borrel lopen we via de Bush weer terug 
naar de parkeerplaats. Hopelijk hebben alle sponsoren 
het verlichtte pad gevolgd om weer naar buiten te komen 
en is er niemand echt verdwaald in de Bush.

Ivonne Stienezen

Links: Bas Lukkenaar, PR man van 
Burgers’ en stofzuigende middenvelder in 
VDZ 4 samen met  Alex van Hooff.
Linksonder: de Mount Kenia Lodge was afgela-
den vol, het publiek genoot van een mooie avond  
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A1 kampioen

Het kampioenschap. Dat was aan het begin van 
het seizoen één van de doelstellingen van VDZ 
A1. Promotie naar de eerste klasse was ge-
wenst. Individueel beter worden het uitgangs-
punt. En dat is gelukt. De A1-selectie groeide 
naar een eenheid en bleek over nog meer 
talent te beschikken dan de technische staf had 
gehoopt.
 
Pas half juni werd bekend dat Hans Zwartkruis 
als hoofdtrainer was aangesteld. Voor Han 
Dreuning was dat een reden om de oud-speler 
en jeugdtrainer van VDZ te gaan assisteren. Met 
een groep van 17 spelers ging het duo begin 
augustus aan de slag. Al snel bleek dat dit een 
hele goede en getalenteerde groep was. De 
spelers waren bereid in zichzelf en in het team 
te investeren om zo de doelstellingen te halen. 

De titel en de daarmee gepaard gaande pro-
motie naar de eerste klasse was echter niet de 
enige doelstelling. Spelers individueel beter 
maken had misschien nog wel een hogere prio-
riteit. “Want uiteindelijk gaat het erom, dat deze 
spelers meteen na hun juniorentijd kunnen wor-
den opgenomen in één van de selectie-elftallen 
van VDZ”, betoogt Hans Zwartkruis.

Met een selectie, waarvan de spelers in het 
vorige seizoen uitkwamen in het A1, B1 en B2, 
werd de competitie aarzelend gestart met een 
nederlaag bij Groessen A1 (4-3) en een gelijk-
spel tegen SDOUC (3-3). In deze wedstrijden 
werd echter al wel duidelijk dat er een enorme 
potentie in de groep zat. “Vanuit een 4-4-2 sys-
teem werden de verdedigers verplicht om van 
achteruit te voetballen. Slechts zelden werd de 
lange bal gehanteerd. Voor veel spelers was dit 
een nieuwe gewaarwording, maar al snel bleek 
dat dit spel beter paste bij de A1-spelers dan het 
meer fysieke voetbal”, betoogt Hans Zwartkruis. 
“In onze Achterhoekse klasse was het zaak 
uit de duels te blijven. Daarbij hoort een hoge 
balcirculatie en technische vaardigheid. Goede 
balaannames waren daarbij van essentieel 
belang. Bijna alle trainingen stonden dan ook in 
het teken van techniek en positiespel.”

Ondanks 5 verliespunten in de eerste twee wed-
strijden was er geen paniek. Het geloof in eigen 
kunnen werd met de week groter en tot de 
winterstop werd er geen punt meer verspeeld. 
De titel ‘Herbstmeister’ was binnen.

In de voorbereiding op de tweede competitie-

VDZ A1 kampioen met 
‘een heel goed stel’
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Het kampioenschap. Dat was aan het begin van 
het seizoen één van de doelstellingen van VDZ 
A1. Promotie naar de eerste klasse was ge-
wenst. Individueel beter worden het uitgangs-
punt. En dat is gelukt. De A1-selectie groeide 
naar een eenheid en bleek over nog meer 
talent te beschikken dan de technische staf had 
gehoopt.
 
Pas half juni werd bekend dat Hans Zwartkruis 
als hoofdtrainer was aangesteld. Voor Han 
Dreuning was dat een reden om de oud-speler 
en jeugdtrainer van VDZ te gaan assisteren. Met 
een groep van 17 spelers ging het duo begin 
augustus aan de slag. Al snel bleek dat dit een 
hele goede en getalenteerde groep was. De 
spelers waren bereid in zichzelf en in het team 
te investeren om zo de doelstellingen te halen. 

De titel en de daarmee gepaard gaande pro-
motie naar de eerste klasse was echter niet de 
enige doelstelling. Spelers individueel beter 
maken had misschien nog wel een hogere prio-
riteit. “Want uiteindelijk gaat het erom, dat deze 
spelers meteen na hun juniorentijd kunnen wor-
den opgenomen in één van de selectie-elftallen 
van VDZ”, betoogt Hans Zwartkruis.

Met een selectie, waarvan de spelers in het 
vorige seizoen uitkwamen in het A1, B1 en B2, 
werd de competitie aarzelend gestart met een 
nederlaag bij Groessen A1 (4-3) en een gelijk-
spel tegen SDOUC (3-3). In deze wedstrijden 
werd echter al wel duidelijk dat er een enorme 
potentie in de groep zat. “Vanuit een 4-4-2 sys-
teem werden de verdedigers verplicht om van 
achteruit te voetballen. Slechts zelden werd de 
lange bal gehanteerd. Voor veel spelers was dit 
een nieuwe gewaarwording, maar al snel bleek 
dat dit spel beter paste bij de A1-spelers dan het 
meer fysieke voetbal”, betoogt Hans Zwartkruis. 
“In onze Achterhoekse klasse was het zaak 
uit de duels te blijven. Daarbij hoort een hoge 
balcirculatie en technische vaardigheid. Goede 
balaannames waren daarbij van essentieel 
belang. Bijna alle trainingen stonden dan ook in 
het teken van techniek en positiespel.”

Ondanks 5 verliespunten in de eerste twee wed-
strijden was er geen paniek. Het geloof in eigen 
kunnen werd met de week groter en tot de 
winterstop werd er geen punt meer verspeeld. 
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VDZ A1 kampioen met 
‘een heel goed stel’

helft werd er alleen maar geoefend tegen tegen-
standers die twee of drie klasse hoger speelden. 
Van Concordia Wehl (2-0), OVC’85 (21) en RK-
ZVC (8-0) werd gewonnen. Alleen het oefenduel 
met SML A1 ging, onverdiend, met 1-0 verloren. 
Op het Zilveren Bal toernooi van VVO werd van 
DVC’26 A1 gewonnen (3-2) en tegen Leones na 
een gelijkspel (0-0) na penalty’s verloren.

VDZ A1 moest het na de winterstop stellen zon-
der steunpilaar en aanvoerder Stijn van Gent. 
Hij ging voor ruim drie maanden naar Australië 
en Nieuw Zeeland. Een aderlating voor de jonge 
ploeg die uit maar liefst 10 eerstejaars spelers 
bestond. Een geluk was dat Luuk Hooijmans in 
de winterstop terugkeerde van een avontuur bij 
buurman SML. 

Meteen na de winterstop stond de uitwedstrijd 
bij SDOUC A1, met OBW A1 de grootste concur-
rent, op het programma. Enigszins gehavend 
door blessures en een schorsing, maar met hulp 
van enkele B1-speler, voerde VDZ A1 in Ulft een 
wervelende show op. na een snelle 1-0 achter-
stand won VDZ A1 mede door 2 doelpunten van 
verdediger Koen Löwenthal, dit maal in de spits 
geposteerd, met 5-2.
Koen had voor het laatst in de F4 gescoord. 
“Ik denk dat dit niet zoveel zin heeft, maar als 
jij dit wil doe ik natuurlijk mijn best”, had Koen 
vooraf tegen zijn trainer gezegd.
Na de demonstratie in Ulft was ‘Angstgegner’ 
Groessen de volgende hindernis. Opnieuw had 
VDZ A1 geen grip op het spel van Groessen A1, 
dat in Arnhem met 3-0 won.
Daarna bleek dat VDZ A1 een volwassen ploeg 
was geworden. Hans Zwartkruis: “Niemand 
raakte in paniek en na de moeizame zege bij 
Ulftse Boys A1 werd ook de tweede concurrent, 
OBW A1, met 4-1 verslagen.” 

Uiteindelijk werd na een gelijkspel tegen Bab-
berich A1 (0-0) en een moeizame uitzege op 
DVC’26 A2 (2-1) op de ‘bevrijdende’ 5 mei de 
titel in de wacht gesleept.
Na een 3-1 overwinning op MvR, voor een vol-
gepakte tribune op sportpark ’t Cranevelt, volg-
de een fantastisch feest met als hoogtepunt een 
optrrden van de Arnhemse volkszanger Emile 
Hartkamp. Het werd een feest tot in de vroege 
ochtend waarbij niet alle spelers okselfris uit 
de strijd kwamen. Voor een aantal spelers was 
dit het eerste kampioenschap ooit bij VDZ. Een 
feest dat ze zich nog lang zullen herinneren. 
Najib Muslem en Sjors Dreuning waren de 
topscorers met 10 competitiedoelpunten. Joep 
Heijnen mocht zich de ‘koning van de assist’ 
noemen. Hij legde de bal 9 keer panklaar.
“Maar het compliment gaat naar de gehele 
ploeg”, legt Hans Zwartkruis uit. “Na de eerste 
2 wedstrijden stond de defensie als een huis en 
ook het middenveld heeft prima gefunctioneerd. 
Als technische staf hebben we enorm genoten 
van deze bijzonder leergierige groep. Met een 
minimum aan gele en rode kaarten hebben we 
een fantastisch seizoen gedraaid. Daarbij heb-
ben Mischa van de Ven en Julian Markus, vorig 
seizoen nog speler van het B2, hun debuut in 
het eerste gemaakt.”

Op 8, 9 en 10 juni heeft VDZ A1 het seizoen af-
gesloten tijdens een toernooi in Duitsland. “We 
hebben er 7 spelers uitgezwaaid, die naar de 
senioren gaan’’, vertelt Hans Zwartkruis. “Met 
maar liefst 10 spelers uit de huidige selectie, 
aangevuld met een aantal talenten uit het A2, 
B1 en B2 en enkele nieuwkomers, beginnen 
we in augustus met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Met dezelfde doelstellingen: 
individueel progressie maken en promotie naar 
de hoofdklasse.”
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complete BBQ vanaf €11,95 p.p.   

Keurslager Putman
Uw BBQ specialist

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

op de camping of het dakterras... Wat is er 

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n 

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Echte toernooi winnaars zijn we niet. B4 moet 
het blijkbaar meer hebben van de olympische 
gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen”. 

Op het toernooi in het prachtige Butgenbach in het Duits 
sprekende deel in de Ardennen speelden we tegen erg 
sterke tegenstanders. De meeste deelnemende teams 
spelen er zelfs een klasse hoger dan onze B1. Met een 
gelijkspel met een onterecht afgekeurd doelpunt van ons 
en verder nederlagen eindigden we als laatste terwijl we 
soms best goed voetbalden.
De nachtwandelingen, de barbecue en het grote huis 
vergoedden veel. En ook het vervoer was bijzonder....We 
hadden slechts één auto waarin iedereen vervoerd moest 
worden van het huis naar het veld tien km verderop. 
Knus, want op feestjes wil iedereen toch ook op een 
kluitje staan. 

Het VDZ toernooi was veel spannender. We eindigden 
hier als vierde van de vijf, maar eigenlijk hadden we 
verdiend om te winnen. Als we in de eerste wedstrijd niet 
30 seconden voor tijd een goal hadden tegen gekregen 
waren we eerste geworden, zo dicht zat het op elkaar. En 
die tegengoal kwam ook omdat Leo uit de wedstrijd was 
geschopt en we met 10 man verder moesten. Ook als we 
de laatste wedstrijd hadden gewonnen, waren we eerste 
geworden maar toen was de energie helemaal weg uit 
het team (zie foto).
Als team was de B4 geweldig. En met iets meer doortas
tendheid voor de goal en alle verdedigers fit…hebben we 
ook een geweldig voetbalteam.

Henk Klein Teeselink

Kapot!

B4 op toernooi

Sportief mocht het dan iets minder zijn in de Belgische ardenn-
nen, de barbecue smaakte er niet minder om!



primera

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

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

en muzikale evenementen

dé gemakswinkel voor wenskaarten, tickets, 
kansspelen, tabak, boeken en tijdschriften

.... even naar
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VDZ MC1 verslaat ESA C1 
met donder en bliksem!!
Donderdagavond 9 mei. Het is zeven uur en de 

jongste scheidsrechter dit seizoen fluit af voor 
de beladen wedstrijd van de dames C1 tegen 

die van ESA. De gehele middag hebben de coaches 
Guido en Jan al naar boven gekeken, want onweer is 
aanstaande.  Het veld is drijfnat, de lijnen nauwelijks te 
zien en de koppies staan strak. De spanning is voelbaar 
bij de roodzwarten. Zij kunnen kampioen worden. ESA 
lijkt daardoor extra gemotiveerd en slaat in de eerste helft 
alle aanvallen van VDZ op inzet af. 

Na de rust is alles anders. Zeker als spitspeler Melissa 
met een fraaie schijnbeweging het net weet te vinden. De 
armen gaan omhoog, toeters weerklinken en de ouders 
slaan elkaar bemoedigend op de schouders. De span
ning is eraf en de ene na de andere fraaie goal wordt 
gescoord door de MC1. Na een half uur staat het 40. 
ESA neemt op de valreep een eretreffer mee. De ouders 
tellen af, maar de jonge goed fluitende scheids glimlacht. 
Het is nog niet gedaan. Dat ziet ook Femke. Ze geeft het 
kampioenschap nog extra glans. In een van de laatste 
acties schudt ze de verdediger van haar af en stoomt op 

MC1
Kampioen

naar de zestien. Oog in oog met de keeper schiet ze over
tuigend de bal links in de hoek van het doel van ESA. De 
spelers van VDZ MC1 vallen elkaar juichend in de armen. 
Het kampioenschap is bereikt!  

Met dank aan de coaches Jan en Guido en trainer Irene, 
maar natuurlijk vooral met dank aan de meiden, is een 
eind gekomen aan een fantastisch seizoen! 

Paul Arends
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Stipt om 19.00 uur rondt Arco de training af met een 
aanmoediging voor de laatste competitiewedstrijd en 
bedanken de moe, maar tevreden Dspelers de oud 
Vitesseprof. Zichtbaar gelukkig met zijn prachtige VDZ
sjaal verlaat de gasttrainer het hoofdveld, en zijn D4 en 
D5 weer een ervaring rijker.

Dylan, HarmJan en Boudewijn

Gasttraining Arco Jochemsen
De spelers van VDZ D4 en D5 zijn sinds woensdag 

9 mei nog betere voetballers geworden. Drieën
twintig geluksvogels van beide teams hebben die 

dag een heleboel opgestoken van exprof Arco Jochem
sen. Middenvelder Arco speelde betaald voetbal bij 
Vitesse, Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en FC Zwolle. 
Tegenwoordig is hij wiskundeleraar en jeugdtrainer van de 
C2 van Vitesse en de D2 van SML (waar zijn zoon speelt). 
Een ideale coach om nog eens de puntjes op de voetbali 
te laten zetten. Na kort overleg met de (hulp)coaches 
begint de training in de stromende regen. Gelukkig straalt 
het enthousiasme van Arco af op de spelers die hun stin
kende best doen tijdens de oefeningen. 

In 3 groepen worden volgens circuitmodel in 3 blokken 
allerlei trainingsvormen uitgevoerd. Warmingup met bal, 
balbezit houden én uit speelveld tikken van de bal van 
andere spelers, 3 tegen 5, kaatsen en afwerken op goal, 
één tegen één uitspelen en scoren, en vooral aannemen 
en strak en hard doorspelen. 
Halverwege breekt de zon door en drogen de doorweekte 
Ddoorzetters weer een beetje op. Leuke oefening is een 
potje handbal met Egoals. Aanvallers mogen alleen kop
pend scoren en de verdedigende ploeg mag op de doellijn 
ook alleen maar wegkoppen. Kwestie van goed vrijlopen 
en gericht koppen !

D4 worstelt zich knap 
door seizoen heen
VDZ D4 heeft geen gemakkelijk voorjaarsseizoen achter de 
rug. Door blessures en wegvallen van spelers is er maar een 
enkele wedstrijd gespeeld zonder inhuur bij andere Dteams. 
Dat betekent vaak van positie wisselen en wennen aan 
onbekende invallers. Improviseren is wat het team de afge
lopen 11 duels dan ook goed onder de knie heeft gekregen. 
Soms komt de machine pas na rust echt op gang en worden 
dan de punten binnengehaald. En natuurlijk zijn er ook dip
wedstrijden met tegenstanders die met hulp van het bekende 
engeltje op de lat een punt wegslepen uit onze ‘kuil’ op veld 
5, maar met een uiteindelijke vierde plaats (7 x winst, 2 x 
gelijk, 2 x verloren) heeft D4 een goede prestatie geleverd 
dit seizoen. Met dank aan alle ‘huurspelers’ en de vader van 
Thomas die altijd bereid was om te vlaggen of te fluiten. Veel 
succes Jeremy en Naud in jullie 2e Djaar, Tommie met zijn 
nieuwe sport en de anderen als kersverse C. 
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Op dinsdagavond 8 mei stond voor  de E7 de 
laatste (verplaatste) wedstrijd van dit seizoen, 
tegen Excelsior, op het programma. Thuis: altijd 

fijn. Bij winst zouden ze de koppositie pakken, dus de 
opwinding was groot, zowel bij spelers als publiek en er 
was veel publiek. 
De E7 heeft een goed jaar achter de rug. Er werd veel 
geleerd en minstens zoveel gelachen.  De trainingen 
werden verzorgd door Bert Broekema en Wim Schellevis 
en de leiding was in handen van Remco Caldenhoven en 
Vincent Gal. Met Jilles Veenstra hadden wij een waar
devolle thuisfluiter, maar de overwinningen behaalde de 
E7 toch echt zelf. Eerder dit jaar gingen de jongens er al 
met de Oliebollencup vandoor en omdat winst naar meer 
smaakt, gingen ze zeer gemotiveerd het veld op voor de 
kampioenswedstrijd.

Volgens de trainers was het geen mooie wedstrijd. Ik 
durf dat te weerspreken. Onze jongens speelden in het 
geel (omdat de tegenstander rood droeg) en dat stond ze 
geweldig. Prachtig getailleerde shirts met een aanspre
kende tekst erop. Iets over een dierentuin meen ik me te 
herinneren. 
Ook de leiding was kritisch: “ Wel spannend, zoals het 
hele seizoen, maar niet de beste wedstrijd.”  Klinkt ook al 

niet logisch. Het hoeft niet altijd goed te zijn, maar als je 
stelselmatig beter bent dan de rest, ben je uiteindelijk de 
beste en word je dus kampioen. Ben ik nou zo slim of...
De wedstrijd werd gewonnen met 52 en toen kon het 
feest beginnen. Er waren bubbels, bloemen en enorm 
veel fotografen. De kers op de taart kwam van Albert van 
der Elst, Appie voor intimi. In de medaillebranche wordt 
doorgaans niet gewerkt op maandag en geldt bovendien 
een gemiddelde levertijd van vier dagen. Het team had 
zich daar al bij neergelegd, maar niet Appie ”kampioen 
is kampioen” van der Elst. Hij had niet alleen zijn zoons 
ingezet als klapvee en zijn vrouw gebombardeerd tot 
'hoofdfrituur', hij had bovenal gezorgd voor eremetaal en 
bediende en passant de stereo zodat precies op tijd We 
are the champions klonk.

Het was weer een fijn seizoen. Mannen bedankt!

Anneke van de Ven
(moeder van Teun)

E7 voorjaarskampioen
Op de foto van de kampioenen.....
Staand v.l.n.r.: André, Floyd, Sytze, Wim, Lars en Bert. 
Op de knieën v.l.n.r.: Mick, Bram, Jacob, Luc, Teun, Remco, Daan 
en Dylan.  Vincent ontbreekt; hij maakte de foto.



Coop manDerSSUPErMArKT
Alteveer

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

velDman SporT
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Robbert verdient een 
pluim met de B2
Het competitie seizoen 2011/2012 is voor de B2 

afgesloten na een strijdlustige derby tegen SML 
B2. Dit gebeurde op een gewone doordeweekse 

dinsdagavond 15 mei op Cranevelt.  Ouders/vrienden/
vriendinnen kwamen met grote getale de laatste compe
titie wedstrijd van de B2 bewonderen, met natuurlijk ook 
nu weer Rob aan het roer. Het duurde ook even voordat 
de voetbal machine van de Rob’s team ging lopen. Met 
de rust keken ze nog tegen 21 achterstand aan. In de 
tweede helft werd dit geheel recht gezet. Rob bracht 
Mees in het spel, die ruim 3 maanden geblesseerd aan 
de kant gezeten had. Het eerste beste bal contact was 
al direct raak met zijn linker been bracht Mees de stand 
weer in evenwicht(22). We kreeg op dat moment vleu
gels en bij het eindsignaal was er uiteindelijk de mooie  
42 winst op streek genoot SML en een mooie vierde 
plaats in de competitie!

Rob was absoluut de drijvende/stimulerende motor 
(trainer/coach) van de B2. Veel voetbalplezier hebben 
we gehad dit jaar en iedereen was altijd aanwezig op 
de trainingen net zoals hij zelf ook nooit heeft verzaakt. 
Kampioen konden we jammer genoeg niet meer worden, 
daarvoor moesten we soms te veel spelers missen voor 
de B1 of was een/meerdere van ons geblesseerd. We 
hadden soms ook wel wat pech en zat het in de laatste 
minuten net even tegen. Robbert kon zeer kritisch zijn 
maar had ook oog en oor voor de reacties van onze B2 
groep.

Herhaalde oproep

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

Henk Matser, 0654933511.

We willen Rob ook erg bedanken voor al zijn tijd die hij 
aan de VDZ B2 heeft gegeven. Hij heeft ons allen weer 
verder gestimuleerd om door te gaan! Teven waren ook de 
begeleiders (Bart, maar ook Ronald en Hans etc),  ouders 
en vlaggers weer top!  Ook zonder hen is dit niet mogelijk.

We hebben nog één toernooi te spelen voor de echte 
zomer vakantie van start gaat en hopen Rob nog even 
verder te laten smillen met een goed resultaat. Dat heeft 
hij zeker verdiend!

Jorn Donders
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alberS reClame Wageningen
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Sponsorlijst

HOOFDSPOSOR

Willemsen Makelaars 
Arnhem (026) 4452751

HOOFDSPONSOR JEUGD

Burgers’ Zoo 
Arnhem  

ZILVERSPONSORS

Diabolo ICT - total ICT solutions 
Arnhem (026) 4422540

FLYNTH 
Arnhem (026) 3629078

D-Box  Verpakkingen BV 
Arnhem (026) 3118777

SPONSOREN

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 Buren Bouwmaterialen 
Arnhem (026) 3650380

Van Elferen Groenvoorziening 
Arnhem  (026) 3649158

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

Een recreatief ‘veterinnenteam’
Kriebelt het bij jou ook vaak wanneer je je dochter/zoon/partner ziet voetballen? Heb jij vroe
ger zelf gevoetbald of heb je er simpelweg gevoel voor? Meld je aan bij Karin of Janine en 
wie weet hebben we komend seizoen een groep gezellige vrouwen bij elkaar die wekelijks (of 
iets minder..) traint en een partijtje doet. Geen competitiedwang of –drang, maar 
gewoon lekker ballen.

Karin Minnema, 0263514088 (delikaatje@versatel.nl)
Janine Boekelder, 0624873450 (janine.boekelder@upcmail.nl) OPROEP
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Huntelaar of van Persie?
Broodje hamburger of broodje kroket?
Van den  Brom of Rutten?
Sneijder of toch Van der Vaart?

Cola of biertje?
Veld 8 of veld 10?
Mooie kleedkamers of toch een aftands gebouw?
Goed voorbereid of lekker snel?
Ten halve gekeerd of ten hele gedwaald?

In de schaduw of in het zonnetje?
Balletje breed of toch maar diep?
B3 óf B4?
Waterslang in de voetbaltas of voetbalschoenen in de toiletpot?
Een schop voor je schenen of een aai over je bol?

In de schaduw of in het zonnetje?
De laatste ronde of toch nog… ééntje
Linksboven of rechtsonder?
Gullit of Van Basten?
Jack van Gelder of Wilfred Genee?

Weer een ´74, ´78 én 2010,  of toch nog … één keer. . . een ´88?
Een whirlpool vol champagne of in de goot?
Een grachtentocht of toch weer die kater?

Het was me een seizoen wel.
Nergens is het gras zo groen, de koffie zo lekker,
het bier zo koel, de vriendschap zo oprecht,
als op ´t Cranevelt, bij óns VDZ! 

Een welgemeende groet,
En tot in het nieuwe seizoen!

Keuzes
colum

n

Henk van Beek hangt 
het gereedschap 
aan de wilgen 
Vijftien jaar lang was Henk van Beek lid van de VDZ onderhouds
groep. Hij heeft te kennen gegeven dat hij het nu op 78jarige 
leeftijd wat rustiger aan wil gaan doen, Henk, namens heel VDZ 
bedankt voor je inzet!

Steef Brinkhoff
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Op 29 mei vond de jaarlijkse sponsorbijeenkomst 
plaats. Het was een geweldige avond waarbij 
we te gast waren bij onze Hoofdsponsor Jeugd, 

Burgers ‘Zoo. Tijdens deze avond heeft VDZ Hogerop ook  
Assen Assurantiën in het zonnetje gezet. Het bedrijf  is 
een van de sponsors die al vanaf de oprichting in 1992 lid 
is van de businessclub VDZ Hogerop. Assen Assurantien 
was zelfs al sponsor voordat VDZ Hogerop is opgericht. 
Assen Assurantien is een echt familiebedrijf dat nu geleid 
wordt door Jan Assen jr. en zijn zus Marion. Hun moeder 
is na het overlijden van Jan Assen sr. eind jaren tachtig 
nog bijna dagelijks op kantoor aanwezig en heeft nog 
steeds een warme belangstelling voor VDZ. Hier volgt een 
overzicht. 
• In 1965 : Jan Assen sr. wordt benaderd voor de 

feestcommissie vanwege het veertigjarig jubileum 
van VDZ en wordt er een advertentie in het clubblad 
“de VDZ bode” geplaatst.

• In 1966 : Jan sr. neemt zitting is het bestuur van VDZ. 
De advertentie heeft vele jaren daarna in de VDZ 
bode gestaan, ook was er toen al een reclamebord 
langs het hoofdveld te vinden.

• Assen was de eerste shirtsponsor van VDZ
• Het familiebedrijf werd na het overlijden van Jan sr. 

(eind jaren tachtig) door  Jan jr. en Marion verder 
ontwikkeld en zijn ze van Presikhaaf verhuisd naar de 
Statenlaan. 

• Jan jr. heeft zelf vele jaren voor VDZ gespeeld, 
meestal in het zesde team. 

Kortom, eigenlijk al sponsor vanaf 1965 van advertentie tot 
reclamebord en zelfs hoofdsponsor en vanaf 1992 trouw 
lid van VDZ Hogerop met ook een reclamebord langs het 
hoofdveld. Jan is een trouwe bezoeker van de sponsorbij
eenkomsten en natuurlijk een graag geziene gast van de 
reünies die om de vijf jaar bij VDZ worden gehouden. 
VDZ hogerop heeft Jan jr. die avond geëerd met een spe
ciale onderscheiding, een prachtige VDZspeld gemaakt 
door Alexander van den Hoven. Een zeer verdiende 
onderscheiding voor een echte VDZ’er die met zijn bedrijf 
onze vereniging al meer dan 50 jaar steunt.

Namens VDZ Hogerop en het bestuur,
Evert van Amerongen

Assen Assurantiën in het zonnetje gezet

Sponsor van het eerste uur



Clubblad de Volharder | 47

Hoe neem je de perfecte penalty

Bouw nieuwe kleedkamers

Veel goede voetballers misten wel eens een 
penalty. Ruiz Costa, Frank de Boer, Clarence 
Seedorf, Patrick Kluivert,  John van den Brom, 
David Beckham, John Terry, Phillip Cocu, Jaap 
Stam, Messi, Ronaldo en natuurlijk ook onze  
Arjen Robben. Echter het zijn altijd die voetbal-
lers die ze ook nemen… Diegenen die ze nooit 
nemen, missen nooit… echter… zij durven nooit 
een penalty te nemen…makkelijk dus.
Cruijff en Beckenbauer namen ze nooit.

Hoe neem je een penalty? Volgens Ronald Koe-
man, dé penalty specialist van het nederlandse 
efltal en volgens wetenschappelijk onderzoek zijn 
er maar een paar regels.
1. Neem een hoek in gedachte.
2.  Neem de tijd, de penaltyschutter bepaalt 
 het tempo.

3. Adem goed in en uit. Als je uitademt begin  
 dan met de aanloop.
4.  Neem een goede én rechte aanloop.
5.  Schiet met de binnenkant, grootste 
 raakoppervlak, dus de grootste 
 nauwkeurigheid.
6. Kijk niet naar de keeper, alleen naar de bal,  
 laat je niet afleiden, blijf bij je plan.

Als je dat doet, heeft de keeper geen schijn van 
kans! Een goed genomen strafschop is NIET te 
houden.

En als al die regels hierboven je niks zeggen; dan 
gewoon een lange aanloop, super hard schieten, 
jij hebt geen idee waar de bal komt en de keeper 
al hélemáál niet… 

penalty!
Hoe neem je de perfecte

volharder5-jui-'12.indd   8 09-06-12   12:24
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Het seizoen zit er weer op, een 
mooi moment om even terug 
te kijken. Aan het einde van 

het seizoen kunnen we rustig zeggen 
dat we een mooi seizoen hebben ge
had. We speelden 22 competitiewed
strijden waar van we er 14 wonnen 2 
gelijk speelden en 6 verloren. In deze 
22 wedstrijden scoorden we 74 keer en 
kregen we 36 doelpunten tegen. Zeven 
keer wisten we de nul te houden. 
De grootste overwinning werd 
behaald thuis tegen Apeldoonse 
Boys, ze werden met 70 terug 
naar huis gestuurd. De grootste 
nederlaag werd geleden tegen 
Hoevelaken met 73 werd er 
verloren van de latere kampioen. 
Later in het seizoen hebben we voor 
deze nederlaag revanche genomen door met 21 
te winnen. Hoevelaken kreeg maar 21 doelpunten tegen, 
van deze 21 werden er 5 door VDZ gemaakt. Waar we 
van de top drie allemaal een keer gewonnen hebben lieten 
we tegen wat mindere ploegen onnodige punten liggen. In 
de beker werden we in de poulefase uitgeschakeld naar 
overwinningen op Spero en Gazelle Nieuwland  was een 
gelijkspel tegen hoofdklasser AVW’66 niet voldoende voor 
de volgende ronde, op doelsaldo lagen we er uit.

Het mooie van dit seizoen is dat er met 7 eerstejaars D
spelers een mooie stijgende lijn te zien is geweest waarbij 
regelmatig goed voetbal werd gespeeld wat resulteerde in 

mooie doelpunten. 
Het einde van het seizoen was het internationale toernooi 
bij VDZ. Op zaterdag 4 poulewedstrijden. De nummers 
1 en 2 van onze poule zouden naar de finalepoule gaan. 
Wij boekten drie prima overwinningen en een grote ne
derlaag tegen Alliance uit Haarlem. Door deze resultaten 
zouden we zondag de finalepoule spelen.
In deze finalepoule bleek dat we vooral fysiek wat te kort 
kwamen ondanks dat we aardig bleven voetballen. Meer 
dan een puntje tegen de combinatie DVOV D1/C1 zat er 
niet in. Door deze resultaten zijn we op de vijfde plaats 
geëindigd. Ik kan als trainer op een leuk seizoen terugkij
ken met een leergierige groep. Ik wil de ouders bedanken 
voor hun support bij de thuis en uitwedstrijden

Albert van Daalen

Seizoen 2011-2012

D1

In deze 
Volharder helaas 

geen kleurplaat. De 
winnaar van de vorige 
editie is Robert Nijland 
geworden. Hij krijgt de 

sjaal binnenkort 
thuisbezorgd,.



Clubblad de Volharder | 49

   Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Joost Marée 0263882263
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Algemeen en Jeugdzaken Lucelle van Hövell 0263635117
Algemeen en Interne Communicatie Noud Hooyman 0263706618
Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Noud Hooyman) 
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad     Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Remco Bijlsma 0263618086
Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Herenselectie technisch coördinator  Steef Brinkhoff   0264455096
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Monique Turk 0647780240
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Scheidsrechter coördinator Maarten Cornelissen 0615201594
Secretariaten (bestuurslid Joost Marée)
Ledenadministratie   Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 0610661682
Reüniecommissie Henk Matser 0263516998
Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Barcommissie Coördinator Anita Bruntink 0263512167
Barcommissie Bardienstenplanning Anita Bruntink 0263512167
Barcommissie Keukencoördinator  Ellen van Beek 0263510940
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 0264435976
Contributieinning Bert Kok 0264455811
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873
Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096
Verder zijn binnen de jeugdafdeling actief:
Voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Secretaris Hans van der Held  0263629091
Penningmeester  Marcel Kamstra 0264426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator   Ron Hoogveld 0263642120
Algemeen Techn. jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Techn. jeugdcoördinator A, B en C Ad Heijnen 0264435208
Techn. jeugdcoördinator D Martijn Venema 0638087341
Techn. jeugdcoördinator E Edwin Marck 0264420682
Techn. jeugdcoördinator F Paul Meulenbroek 0650284294
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  € 230,
Junioren (13 t/m 18 jaar) € 200,
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar)  € 178,
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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Nieuwbouw
Ook de laatste maanden was het belangrijkste onder
werp, dat de aandacht van het bestuur vroeg, de bouw 
van de nieuwe kleedkamers. Een grote en noodzakelijke  
investering voor onze vereniging. Het besluit is inmiddels 
genomen en de omgevings(bouw)vergunning is door de 
gemeente verleend. Zodra de formaliteiten rond de offerte, 
de garantstelling door gemeente en waarborgfonds en de 
hypotheek door de penningmeester zijn geregeld zal de 
bouw beginnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn 
inmiddels gestart. Als u in de zomer langs het sportpark 
loopt kunt u de vorderingen van de bouw met  eigen ogen 
zien. Met een beetje goede wil zijn de voorzieningen bij de 
start van het nieuwe seizoen beschikbaar.
Dat is ook hoognodig, want volgend seizoen zijn er 
weer meer teams. Bij de jeugd spelen we volgend jaar 
bijvoorbeeld met 3 Ateams en ook het aantal meiden
teams is uitgebreid. Op zaterdag zit het complex bomvol. 
Zowel voor de velden als voor de kleedkamers (zelfs met 
de nieuwbouw)  hebben we bijna de maximale bezetting 
bereikt. Het aannamebeleid van nieuwe leden blijft dan 
ook van kracht.

Jaarkalender
Het bestuur heeft de jaarkalender voor het volgende 
seizoen vastgesteld. Het clubhuis is weer geopend vanaf 
13 augustus 2012 en dan starten voor alle teams de 
trainingen. Alleen sommigen selectieteams starten eerder, 
maar daar worden de betreffende spelers apart van op de 
hoogte gesteld. Op 26 augustus is het Commandeurtoer
nooi, waaraan onze A1, B1, C1 en D1 zullen deelnemen. 
De activiteitenkalender is te bekijken op de website van 
VDZ en afgedrukt in deze Volharder.
Vanaf 13 augustus wordt ook het barrooster gevuld met 
vrijwilligers. Elders in deze Volharder staat beschreven 
wie er vrijwilligersdienst moeten draaien en hoe u zich 
kunt inplannen. De teamindelingen en het trainingssche
ma zijn uiterlijk vanaf 1 juli (maar naar verwachting vanaf 
20 juni) op de VDZ website te vinden.

Overige bestuurszaken
Het politieke Lenteakkoord heeft wellicht gevolgen voor 
onze club. De BTW wordt verhoogd en de reiskostenver
goedingen worden belast. Onze penningmeester gaat na 
hoe wij hier mee om moeten gaan.
We krijgen gelukkig steeds meer Aspelers, die jaarlijks 
overgaan naar de senioren. Om deze overgang beter af te 

stemmen en tech
nische zaken tussen 
jeugd en senioren te verbete
ren, zal een technische commissie 
worden 
ingesteld. 
Ons 
bestuurslid 
technische 
zaken zal 
samen met 
de voorzitter van 
de jeugdcommissie met een 
voorstel komen hoe dit te bemensen 
en in te richten.
Ook heeft het bestuur besloten te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor VDZ om duurzaam te onderne
men. Hoe kunnen we milieu en leefomgeving combineren 
met voordelige maatregelen voor VDZ.

Afsluiting seizoen en dank aan alle 
vrijwilligers!
Het seizoen werd dit jaar weer afgesloten met de jeugd
toernooien en het familietoernooi. Alle jeugdtoernooien 
waren dit jaar zeer goed bezet. Een volle bak bij het Geert 
Eggingtoernooi en lekker druk bij het Henk Everstoernooi. 
Een goede organisatie en mooi weer zorgden voor een 
fantastische sfeer. Het internationale toernooi met 15 
Engelse en 3 Duitse teams leverde twee mooi voetbalda
gen. Op de zaterdag was het schitterend weer voor zowel 
de voetballers als het publiek. Op zondag was het weer 
slecht en dat zorgde voor drukte in de kantine en kleedka
mers, maar dat mocht de pret niet drukken.

Op 8 juni had de jeugdcommissie een klein toernooi en 
een barbecue voor alle trainers en leiders. Tegelijkertijd 
werden een aantal selectiespelers uitgeluid met een 
mooie wedstrijd: Max,  Berno,  Freek en Jeroen bedankt!

Het bestuur wil alle leden, die hun steentje hebben 
bijgedragen van harte bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging. Zonder vrijwilligers geen club! Alle commis
sies, trainers, leiders en vrijwilligers achter de bar: van 
harte bedankt en tot volgend seizoen!

Namens 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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130812 Start voorbereiding training alle teams 
260812 Commandeur Toernooi (Jeugd) 
18/191012 Slaapmutsen Toernooi (najaarsvakantie)  
151112 Algemene Ledenvergadering (ALV) 20.00 u.
281112 Sinterklaasfeest jeugd 14.00 u.
221212 Kerstfeestavond  20.00 u.
231212 Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine 

Van 23122012 t/m 06012013 is het clubhuis gesloten en wordt er niet getraind. 

010113 Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 – Oud VDZ 1 14.00 u.
010113 Nieuwjaarsreceptie 16.00 u.
070113 Start tweede seizoenshelft, start alle trainingen 
120113 Oliebollencup (Jeugd) ochtend
120113 Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) middag/avond
100213 Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval 
310313 Paasweekeinde 
180413 Algemene Ledenvergadering (ALV) 
180513 Geert Egging Toernooi (Jeugd) 
200513 Henk Evers Toernooi (Jeugd) 
25/260513 Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd) 
020613 Familie/Minitoernooi 
030613 Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop

Seizoen 2012/2013

Via via hebben wij de prijs van de Vriendenloterij van meneer Roe
lofs gekregen: een Meet en Greet met de De Graafschapspelers.

Op dinsdag 10 april gingen we naar de Vijverberg in Doetinchem.
Toen we daar kwamen mochten we wat drinken en een plakje cake 
nemen. Daarna gingen we met alle winnaars van de vriendenloterij 
naar het trainingsveld van De Graafschap, daar keken we naar de 
training. Op een gegeven moment gingen we terug naar de Vijver
berg en kregen we een rondleiding door het stadion. 
We gingen ook kijken in de perskamer, we mochten allebei in de 
stoelen zitten van de trainers. We gingen ook kijken in de fitness
zaal van de De Graafschapspelers, en de spelers waren er zelf 
ook. Daarna hadden we een lunch met de De Graafschapspelers, 
wij zaten bij Michael de Leeuw en Caner Cavlan aan tafel. Daarna 
gingen we op de tribune een foto maken met de spelers. We 
konden ook handtekeningen op een bal laten zetten die we hadden 
gekregen. We zijn ook op de foto geweest met Robin Pröpper,  (dat 
zie je hier) die heeft ook bij VDZ gespeeld.
En wij danken meneer Roelofs voor deze schitterende prijs!!

Daniël en Siep

    Meet en Greet De Graafschap
op de foto met voormalig VDZ’er 
Robin Pröpper
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Op Pinksterzaterdag streden B-, C- en D-elftallen om 
de prijzen en op maandag kwamen de E- en F-pupillen 
in actie. De weergoden waren gunstig gezind tijdens de 
pinksterdagen. Een zonovergoten sportpark ’t Cranevelt 
vormde het decor voor een heus voetbalspektakel. Zo’n 
1.000 jeugdige voetballers en voetbalsters  uit Arnhem en 
(wijde) omgeving bonden met elkaar de strijd aan. Uiter-
aard was VDZ goed vertegenwoordigd. 

Aan het Henk Evers Toernooi deden verdeeld over 
verschillende E- en F-poules in totaal 50 teams mee. De 
helft daarvan waren overigens teams van VDZ en dat 
was wel even een gedoe met de shirtkleuren, als je tegen 
een ander VDZ-team moest spelen. Het unieke van het 
Henk Evers Toernooi is, dat iedereen een medaille krijgt. 
Meedoen is namelijk belangrijker dan winnen. 
Mede dankzij de hulp van de A- en B-jeugd, die in het 
kader van de vrijwilligersregeling bereid was om te helpen 
bij het begeleiden van de wedstrijden, verliep het toernooi 
soepel en relaxed.

Het Geert Egging Toernooi wordt speciaal georganiseerd 
voor de ´niet-selectieteams’ van de B-, C- en D-jeugd. 
Vooral de B-jeugd was goed vertegenwoordigd. Blijkbaar 
voorziet dit toernooi in de behoefte. Aan het Geert Egging 
Toernooi deden ruim 40 teams mee. Hans Egging, zoon 
van de naamgever aan dit toernooi, reikte aan het eind 
van de dag de prijzen uit.

Burgers’ Zoo, hoofdsponsor van de VDZ-jeugd, was 
bereid om zijn naam te verbinden aan het internationale 
toernooi dat VDZ dit jaar voor de vijfde keer op rij orga-
niseerde. Verdeeld over twee dagen streden meer dan 
40 teams uit binnen- en buitenland om de sportieve eer. 
Dankzij de goede organisatie, de warme snacks en - niet 
vergeten - de droogmachines van Marcel Broeckx, werd 
het ondanks het slechte weer toch een super geslaagd 
toernooi.

Het met succes organiseren en houden van toernooien 
kan alleen maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
De barcommissie die al ’s ochtends vroeg elke keer pre-
sent is en na afloop van het toernooi als iedereen weg 
is, de kantine weer op orde brengt. De mensen in de 
keuken die zorgen voor de inwendige mens. De scheids-
rechters, deels vanuit eigen VDZ-kring en A/B-jeugd, die 
zorgen dat de wedstrijden soepel verlopen. De club van 
Steef Brinkhof die zorgt dat velden en kleedkamers op 
orde zijn. De “VUT”-ploeg die achter de schermen (en 
soms ook ervoor) ongelooflijk veel werk verzet. De ove-
rige vrijwilligers die hand en span diensten verrichten, 
variërend van parkeerwacht tot schoonmaak. En, last 
but not least, natuurlijk de toernooicommissie die weer in 
staat bleek om de toernooien soepel te laten verlopen.

Meer foto’s van de toernooien zijn te zien op de website

Jeugdtoernooien
In het pinksterweekend stonden het Geert Egging 
Toernooi en het Henk Evers Toernooi op het programma. 
In het weekend van 2/3 juni werd voor de 5e keer op rij 
een internationaal toernooi georganiseerd: 
het Burgers’ Zoo International Tournament.

*Geert Egging Toernooi

*Henk Evers Toernooi
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*Geert Egging Toernooi

*Henk Evers Toernooi
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rung ThaiS reSTauranT

rob egging muZikale omlijSTingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

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

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

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

woensdags zijn wij gesloten.
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het Burgers’ Zoo 
International Tournament

Ruben van de C1 in aktie!*

int.tourn.indd   1 10-06-12   21:31



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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Pupil van de week

Jort Wijbenga

Ik ben 7 jaar oud en speel in F13 als aanvaller. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Doetin-
chem 1, op zondag 6 mei, de uitslag was 0 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Ruim anderhalf jaar
Waarom koos je voor VDZ? Leuke club waar mijn 
vader ook lid is en heeft gevoetbald
Op welke positie speel je het liefst?  
Rechts in de aanval
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Jeroen Westen, omdat hij zo snel is en naar voren rent
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Lionel Messi, hij is snel, heeft goede trucs en scoort veel
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s?  Tekenen, rennen en Lego
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
De overwinning op RKHVV toen ik 3 keer scoorde, we 
wonnen met 70
Wat was je beste wedstrijd of actie?  
Dezelfde wedstrijd; ik maakte een poortje bij de keeper
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over je-
zelf? Ik vind mijn teamgenoten ook heel goed spelen 
en dat we goed samenspelen. We hadden een leuke 
competitie

Reinout Leenders

Ik ben 6 jaar oud en speel in F13 als keeper. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – WVC1, op 
zondag 22 april, de uitslag was 0 – 5.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Ruim één jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn opa Henk en mijn 
vader hebben bij VDZ gespeeld en mijn broer Olivier 
speelt nu ook bij VDZ
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Sander van der Drift (nr. 4), omdat die een mooie terug
kopbal had en gewoon omdat ie goed was
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat die mooi kan passen, aanvallen en spelen
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? 
Computeren en zwemmen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week zijn en de foto in Burgers ’Zoo
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
De panna was mijn beste actie
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat ik het heel leuk vind bij VDZ en dat ik heel 
vaak de penalties erin schiet
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De Sluitpost: Job van de E1 

DE SLUITPOST
Afscheid van een 
fantastische keeper 

Job Froeling 
keeper van de E1

Dit seizoen heeft Job Froeling bij de E1 
een geweldig seizoen gekeept. Drie jaar 
geleden is Job begonnen met voetballen 
in de F9. Al snel ontdekte hij daar bij het 
nemen van de penalty’s dat hij keepen 
toch ook wel erg leuk vond. 
Dus sinds hij zijn opwachting maakte in de 
F1 is hij keeper geworden. In dat team  is 
hij blijven keepen en werden ze boven-
dien twee keer kampioen. Vanuit de F1 
stoomde hij zo door naar de E1, waar hij 
direct ook weer zijn positie onder de lat 
innam. Daar werd ook steeds meer zijn 
talent zichtbaar. Als keeper is Job vooral 
heel bedreven in het mee voetballen, het 
coachen van zijn teamgenoten en het 
organiseren van de opbouw van achteruit. 
Zijn talent is dan ook al snel opgemerkt 
door een aantal scouts van verschillende 
clubs. En Helaas voor ons ruilt hij het doel 
van VDZ in, voor de palen van Vitesse. 

Wij geloven met z’n allen in het talent van 
Job en wensen hem alle goeds toe bij 
Vitesse. Ongetwijfeld zal hij ook daar met 
mooie snoekduiken en sublieme reddin-
gen de show stelen.
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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


