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Apollo at home, reisadvies

Berkhout & van Rijn Accountants en belastingadvi-
seurs

Garage Jelsma

TIJD VOOR 
VAKANTIE

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

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

2E PRIJS BIJ VERKIEZING:
BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR NEDERLAND 2011

Gun uzelf het 
gemak van een 

persoonlijk 
reisadviseur

Twijfel niet en bel of mail ons

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

www.apolloathome.nl/maakreizen

volharder-oktober'11.indd   4 02-10-11   11:37
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Het einde van de eerste seizoenshelft zit er al weer 
bijna op en het moet mij van het hart, er gaat een 
hoop goed binnen onze vereniging. Elk weekend 

voetballen er honderden kinderen en volwassenen en 
incidenten zijn spaarzaam. Dat is iets om trots op te zijn, 
en dat ben ik dan ook.
Inmiddels ben ik al weer een jaar in functie. Mochten er 
mensen zijn die al mijn stukjes van de voorzitter tot nog 
toe gelezen hebben (hetgeen mij zou verbazen), dan zou 
dat de vraag kunnen oproepen, gaat er dan nooit iets mis 
binnen VDZ?

Om die vraag dan meteen maar te beantwoorden: jazeker. 
Langzaam begin ik de mensen en de processen binnen 
de vereniging te kennen en zie ik waar meer aandacht (of 
andere aandacht) van het bestuur gewenst is. Ik zal mijn 
belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode 
met u delen. 

In grote lijnen (ja, dingen zijn genuanceerder en er is 
overlap) hebben wij een zaterdag (junioren/pupillen) en 
een zondagvereniging (senioren). Tot voor kort gingen er 
mondjesmaat spelers van de zaterdag over naar de zon
dag. Dit is echter (en dat is in mijn visie een goede ontwik
keling) in rap tempo aan het veranderen. Steeds meer 
spelers van de zaterdag blijven lid van VDZ en moeten 
hun weg naar de seniorenelftallen vinden. Dit vraagt van 
beide “bloedgroepen” het vermogen om ruimte te maken 
en elkaar te leren kennen en te accepteren. Want met de 
spelers komen ook begeleiders en ouders mee naar de 

zondag. Dit geeft hier en 
daar wrijving maar gelukkig 
geeft wrijving, mits goed 
begeleid, warmte.
Ik wil me er graag voor 
inzetten om dit proces te 
begeleiden en verder te 
helpen zodat de senioren  
elftallen optimaal kunnen 
profiteren van onze goede 
jeugdopleiding. Daarbij 
is het verder van belang 
dat spelers die overkomen van de zaterdag zich ook op 
zondag een onderdeel van de vereniging blijven voelen. 
Ik nodig een ieder die daar ideeën over heeft uit, daarover 
met mij van gedachten te wisselen.

Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken, alle 
mensen te bedanken die zich in het afgelopen jaar heb
ben ingezet voor onze vereniging. Een bijzonder woord 
van dank wil ik uitspreken naar Twan Driessen en zijn 
firma YDTV voor zijn niet geringe inzet voor en investering 
in de vereniging bij de bouw van de kleedkamers.

Rest mij u uit te nodigen voor onze kerstfeestavond op 
22 december 2012 om 20.00 uur. Ik hoop u in groten 
getale te mogen ontvangen. Mocht u om wat voor reden 
niet aanwezig  kunnen zijn, dan wens ik u alvast fijne 
feestdagen.

Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Sjors van Leeuwen (links) en Henk Koudijs (rechts) worden gefeliciteerd door voorzitter Remco Bijlsma tijdens de ALV.
Zij zijn door de vereniging VDZ benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun grote inspanningen voor de club. In Volharder nr. 3 zullen 
we meer aandacht aan hen besteden.



Burgers’ Zoo

• Ruim 60 stands en zang- en dansgroepen uit de Indische archipel
• Exclusief kijkje achter de schermen bij de haaien en de olifanten
• Gratis info door dierentuingidsen in de Desert, Ocean en Rimba
• Kinderen kunnen lekker overdekt spelen in de nieuwe Kids Jungle
• Kijk voor het volledige programma nú op www.burgerszoo.nl

27 t/m 30 december 2012 en 2 t/m 6 januari 2013
50% korting op de toegang van 15.00 tot 20.00 uur

 PASAR MALAM 
IN DE BUSH
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Een redelijk gevulde kantine op 15 november 
aanschouwde een geanimeerde ledenverga
dering. Bij een goed geleide club als VDZ blijft 

het wel vaak bij geneuzel over punten en komma’s, 
maar toch is het altijd interessant om zo’n vergadering 
bij te wonen. Niet alleen omdat je daar hoort hoe de 
vereniging er financieel bij staat (uitstekend), hoe het 
bestuur decharge wordt verleend bij de kascontrole, ook 
niet omdat er de plannen voor de toekomst worden ont
vouwd (bijvoorbeeld dat veld 5 een parkeerplaats wordt 
en het veld van de Falcons een kunstgrasveld wordt dat 
VDZ ook kan gebruiken). Ook niet omdat de jeugdcom
missie daar zijn goede werk uiteenzet in een almaar 
groeiende afdeling of dat VDZ Hogerop laat zien dat er 
ondanks de moeilijke economische tijden toch nog groei 
zit in de sponsoring.

Nee, vooral al omdat je daar al die mensen tegenkomt 
die verschrikkelijk veel tijd in de club steken en VDZ een 
warm hart toe dragen. Soms worden ze tot lid van ver
dienste benoemd (Henk Koudijs, Sjors van Leeuwen en 
Geert van Gesssel), maar meestal doen ze hun werk 
zonder dat het verder wordt opgemerkt. 

Dus merk het de volgende keer wel op en steek al die 
mensen eens een hart onder de riem door betrokken
heid te tonen bij de vereniging en kom ook naar die ver
gadering. VDZ en zijn harde werkers verdienen het!

 Rudi Borkus

Boven (een deel van) het bestuur. Onder: de aanwezige 25-jarige jubilaris-
sen: Jeroen Westen, Bernd Bonnier (r), Dennis Kitaman en Marcel Broecks
Foto’s Ted de Kraker

Thuisblijvers hebben ongelijk

Algemene ledenvergadering

2012
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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

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Toegang slechts 3 euro p/p. Het gaat om gezelligheid, innen komt op de tweede 
plaats ! Mooie prijzen te verdienen. Tot volgend jaar. Kijk bij de agenda voor de data,

HM

Sinterklaas is het land al weer uit en voor de 
meeste teams is de winterstop een feit. Voor het 
ene team is de eerste competitiehelft wat beter 

verlopen dan voor het andere team.  De komende weken 
is het bezinnen en vooral voorbereiden op de tweede 
helft van het seizoen. Een aantal teams doet dat onder 
andere door extra aandacht aan looptraining te be
steden. In deze Volharder een interview met Hans 
Hofmeester die deze training 
geeft. Verder een terugblik 
op wat hoogtepunten van 
de afgelopen maanden. 
Zo schoot Davy Pröp
per de nieuwe 
kleedkamers 
open en werd in 
de herfstvakantie 
door veel pupillen 
weer enthousiast 
gestreden bij de tech
niekkampioenschappen. 
Het slaapmutsentoernooi was weer een groot 
succes, diverse teams schrijven over hun wedervaren in 

de competitie. VDZ onder 23 en 21 zijn in de Euregiocom
petitie erg succesvol. En natuurlijk aandacht voor alles 
wat komen gaat: de kerstfeestavond, de nieuwjaarsrecep
tie en –wedstrijd en het Roel van de Leijtoernooi. 
Op het moment van schrijven is alleen nog bekend 

dat VDZ genomineerd is 
voor de Burgermees

ter Drijberprijs voor 
vrijwilligerswerk. 

In de volgende 
Volharder is er 

zeker aan
dacht voor 
de uitslag, 
maar de no

minatie is al 
een mooie pluim 

op de organisatie rondom VDZ!

De redactie wenst een ieder veel leesplezier en vooral 
hele fijne en gezellige feestdagen met een knallend, maar 
vooral veilig Oud en Nieuw en een heel sportief 2013.

De redactie

Uitslagen 25 oktober 2012
Jokeren
1. Henny Singendonk 37 pt, 
2. Ellen van den Bos  48 pt, 
3. Jeanet van der Zande 61 pt.

Klaverjassen: 
1. Gert Jan Esvelt  6056 pt, 
2. Albert van Daalen  5291 pt,
3. Jos Scholten 5115 pt.

Uitslagen 29 november 2012
Jokeren
1. Jeanet v.d. Zande 

Cindy Bisdonk  39 pt, 
2. Ellen v.d. Bos 42 pt,
3. Mieke v.d. Mee  44 pt.

Klaverjassen: 
1. Diny Marschalk  5310 pt,
2. Sjaan Zwartkruis  4998 pt.
3. Wil van Daalen  4986 pt.
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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
leden 

10% korting op voet
balkleding en 

voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl
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Voetbal tussen Nederland & Duitsland is beladen en 
zal dat ook altijd blijven. Om geen uitdagingen uit weg 
te gaan hebben wij dit seizoen ons elftal onder de 21 
jaar ingeschreven in de categorie A voor de Euregio 
Competitie U21. De competitie wordt gespeeld in vier 
poules van vijf clubteams uit Nederland en Duitsland 
met spelers die maximaal 21 jaar oud mogen zijn. De 
poulewinnaars spelen 23 of 24 april de halve finales. 
De finale is op 4 of 5 juni. 

Het elftal van VDZ is uitstekend begonnen aan 
deze competitie. Het team bestaat uit jonge 
senioren selectiespelers aangevuld met talent

volle junioren A en B spelers. Doel van de deelname is 
de soepele overgang van talentvolle spelers naar de 
seniorenselectie te bewerkstelligen, maar nog belangrijker 
de binding en plezier versterken om bij VDZ te blijven 
voetballen. De jongens vinden het fantastisch om eens 
per maand met leeftijdsgenoten, die vrijwel allemaal door 
VDZ zijn “opgeleid” te spelen.  Na twee wedstrijden staat 
VDZ U21 op een uitstekende op de eerste plaats met 6 
punten , dit na overwinningen uit bij SC Doesburg (07) en 
thuis tegen DVC ’26 met 21.

Vooral de overwinning op DVC’26 geeft aan dat VDZ een 
mooie toekomst voor zich heeft. DVC speelt met al zijn 
selectieteams hoger dan VDZ. DVC’26 speelt zondag 
tweede klas, en staat op een verdienstelijke derde plek. 
Zowel het tweede als het A1 speelt hoofdklasse. Met maar 
liefst vier basisspelers uit het eerste traden zij aan op 
een zeer winderige woensdagavond in november tegen 
onze relatief onervaren selectie. Joris Schemkes was als 
aanvoerder en al drie jaar eerste elftal speler de meest 
gelouterde speler en nam het jonge team op sleeptouw. 
Onder het toeziend oog van hoofdtrainer Willy Melchers  
werd het een spectaculaire wedstrijd waarin een 01 
ruststand werd omgebogen door doelpunten van Najib 
Muslem en Stijn van Gendt na een fantastische assist van 
Bram Langelaar.

Opvallend was ook het optreden van Tony Soli, vorig 
seizoen B2 en Stan Minderaa (eerstejaars A). Tony kreeg 
na 10 minuten al dubbele dekking. Stan komt de tweede 
helft in het veld en is als vrije verdediger niet te passeren 
en heeft zoveel voorwaartse druk dat de opbouw van DVC 
volledig ontregeld werd. 

Op 22 of 23 januari reizen we af 
naar onze eerste Duitse tegenstan
der SV HönnepelNiedermörmter 
(SV Hö–Nie). Ook zij staan na twee 
gewonnen wedstrijden op 6 punten. 
Winst in Duitsland betekent bijna 
zeker een halve finale plaats. Een 
ongekende prestatie!!  Voor die tijd 
staat waarschijnlijk het treffen met 
VFL Rhede nog op het programma. 
De eerste elftallen van beide Duitse 
teams zijn actief in de Oberliga, het 
hoogste amateur niveau in Duits
land. Wil je meer weten over de 
Euregiocompetitie, kijk dan eens op 
http://www.euregiou21.com/.

Hans Zwartkruis | Trainer VDZ A1

VDZ U21 boekt twee fantastische 
overwinningen

Deelname Euregio Competitie onder 21 jaar nu al succesvol

Tony Soli in actie NB. Een wedstrijdverslag van  
VDZ U23 vind je op pagina 29 (red.)
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Paul van Zeeland juwelier

Velp Arnhemsestraatweg 35, Tel. 026-3613668
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Nijmegen Burchtstraat 55, Tel. 024-3226417
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Apeldoorn Hoofdstraat 65, Tel. 055-5786411
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Wageningen Hoogstraat 58, Tel. 0317-426778
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Reparatie van klokken, horloges en sieraden in eigen atelier. Vooraf prijs opgave.

De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Fax : 026 - 445 11 84 
E-mail : info@desmidse-metaal.nl
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl

We zijn aangesloten 
bij de 

Het familiebedrijf VOF De Smidse 
is gespecialiseerd in:
  o plaatwerk
  o reparatie
  o constructiewerk

synoniem 
Voor metaal
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In augustus begonnen wij al aan ons seizoen met drie 
bekerwedstrijden. Fijn om, zoals ons werd gezegd, aan 
de nieuwe omstandigheden te wennen; grotere tegen

standers, sneller en fysiek spel etc. De eerste wedstrijd 
was dan ook een echte beproeving voor de meesten, 
waarin Eendracht F1 met ruw spel ons met 90 wegveeg
de. De eerste gesprekken waren al nodig, omdat som
mige jongens dit niet gewend waren en zelfs dachten aan 
stoppen. Gelukkig ging het per week beter en stonden we 
er op de eerste competitiewedstrijd: 11 tegen ESA.  
 
Omdat het F3 is samengesteld uit jongens die allemaal 
eerstejaars Fspeler zijn en afkomstig uit drie verschillen
de teams, is het logisch dat de resultaten en het spel een 
golvend verloop hebben. Prachtige wedstrijden wisselden 
we af met rare nederlagen, waarin we niet dat lieten zien 
wat er wel inzit. Het F3 is namelijk een talentvolle groep 
spelers. Sommige individueel sterk en anderen juist 
erg goed in de combinatie en gedienstig spelend. Het 
resultaat is dat we mooi combinatievoetbal kunnen spelen 
en af en toe ook onnavolgbaar door de defensie van de 
tegenstander glijden. Inzet en passie; iedere week hebben 
de jongens er weer zin in en zijn bereid het met elkaar 
te doen. Met elkaar vechten en daarna onder de douche 

F3 al heel ver gekomen

geweldig zingen. Resultaat is dat we mooi zesde zijn 
geworden en een doelsaldo hebben van een kleine min.
 
Tussenstand
Tom is een geweldige keeper; groot, snel en in drie maan
den uitgegroeid tot onmisbaar (scheelt zeker 150% aan 
doelpunten!). Reinier leidt het spel van achteruit en kan 
geweldig opkomen. Jasper was overal waar maar nodig 
en mag de tweede seizoen helft meer op de aanval spe
len! Nick is de robuuste ausputzer, die een tegenstander 
makkelijk uitschakelt. Joep lijkt niet aanwezig te zijn op 
het veld en daarom topscorer; heerlijke pingeldoos. Voor 
Rens maakt het niet uit of hij over de linker of rechterkant 
opstoomt, altijd doelgericht of de combinatie zoekend. 
Tijn is de speler die de meeste kilometers maakt; stof
zuigend en aanvallend. Storm heeft in zijn kleine benen 
een geweldig schot en mooie pass, waardoor anderen 
veel konden scoren. Jort is het aanspeelpunt op de flank, 
waardoor hij de combinatie naar de goal vaak opzet of er 
zelf vandoor sprint.
 
Als coaches zijn we dus erg tevreden en vooral omdat het 
erg leuk met elkaar gaat. Wij kunnen niet wachten dat de 
feestdagen voorbij zijn!

Maurice en John

Boven v.l.n.r.: 
John Wijbenga (leider), Nick 
de Blok, Tijn Hummelen, Tom 
Willemsen, Jasper Hartgers, 
Joep Petit en Maurice Geer-
dink (leider)
 
Onder v.l.n.r.: 
Jort Wijbenga, Reinier van 
Hooff, Rens Hulsen en Storm 
Geerdink
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

VERSTEEGHDANCEMASTERS.nl    |      026 3511211

Versteegh  Dance Masters

SAMEN DANSEN • SALSA • HIPHOP/STREETDANCE/BREAKDANCE • SPORT • KIDS

Wil je met me dansen?

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

Kleurplaat
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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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Stan van der Meulen 22
Harm Jan  Kuipers 23
Maarten  Meijer 23
Johan  Singendonk 23
Thijmen de Kraker 23
Lucas  Siekkötter 23
Louise  Honee 24
Martijn van Dorp 24
Christian  Hospers 24
Mark  Ritmeester 24
FlorisLuc  Witjes 24
PeterPaul  Witjes 24
Sherida  Wilfred 25
Ivo van Mölken 25
Annet  Post 25
Julian  Kuit 26
Bas  Koeman 27
Mustafa  Akpolat 27
Sander  Uijl 27
Charlie  Panneman 27
Martijn  Bunschoten 28
Arend  Bruggink 28
Job  Kattestaart 28
Jos  Damen 28
Ciska  Veldkamp 29
Michiel  Paulissen 29
Lucas  Ponds 29
Rob  Egging 30
Cas de Groot 30
Jaap  Aarts 30
Erdit  Ftaq 30
Okke  Herremans 30
Jacco  Koudijs 31
Jet  Holtus 31
Judith  Hoex 31
Casper v. Herwaarden 31

Februari
Myrthe  Hemker 1
Guillaume  Zeuner 1
Renée de Witte 1
Bram  Tiecken 1
Anita  Bruntink 2
Martijn van Gessel 2
Lara  Bitter 2
Brent  Verhaag 2
Sabine  Loman 2
Koen  Lowenthal 2
Maurits  Mulder 2
Anneke van Swaaij 2
Pleun  Schoenmaker 2
Peter van Klaveren 3
David  Luijkx 3
Mert  Unal 3
Gerard  Berkhout 4
Tamar de Dobbelaere 4
Robbert  Rutten 4
Joep  Klein Teeselink 5
Casper  Machielse 5
Pepijn van den Bogaart 5
Sander  Broekema 5
Ellen van den Bos 6
Siep van der Panne 6
Levi  Janssen 6
Henny  Ormel 7
Lois  Kusters 7
Wim  Kroon 7
Martijn  Verheij 7
Marco  Latanza 8
Bert  Broekema 8
Noud  Hooyman 8
John  Wijbenga 9
Luca  Brugman 9

Berry  Heeren 9
Etienne  Baars 9
Ruud v.d. Zande 10
Desiree den Elzen 10
Lucas  Christofidis 10
Jaap de Wildt 10
Ben  Rood 10
Melle  Kruse Koster 10
Merlin  Buurmeijer 11
Floor v.d. Zijden 11
Kaan  Turkel 11
Milo  Bergsma 11
Joyce van Eck 11
Merle  Crebas 12
Janine  Boekelder 13
Stan  Minderaa 13
Lucelle van Hövell 13
Jan Willem  Dik 14
Ger  Verhaag 14
Pepijn  Heister 14
Bas  Meurs 15
Joost  Overbeek 15
Paul  Arends 15
Lukas  Jungen 15
Jelle  Man 15
Jeremy van Tongeren 15
Karel van der Poel 15
Kenaiah  Linger 15
Bo  Heestermans 16
Martijn  Sanders 16
Sam van der Poel 16
Marc  Rensink 17
Bas  Dabrowski 17
Marise  Aydinli 17
Martijn  Aarts 17
Casper  Nobbe 18

Milan  Brekelmans 19
Kim van Hövell 19
Erik  Overbeek 19
Didier  Baars 19
Jelle  Haveman 19
Max  Pausma 19
Koen ‘t Hoen 19
Pim  Mulder 19
Bas  Lukkenaar 20
Sandor  Schrijner 20
Joze  Gerrits 21
Mas  Petersen 21
Sharon  Beumer 21
Bram van Uem 22
Renze  Graafsma 23
Philip  Bouman 24
Jorrit  Hooyman 24
Marian  Snelde Bruin 24
Monique van Grol 24
Cees  Zwartkruis 24
Jeroen  Nijënstein 25
Koen  Blokland 25
Gijs  Tenniglo 25
Bianca de Vos 26
Merlin van der Horst 26
Thymo  Boelens 26
Alex  Nijland 26
Linda  Schepers 26
Marco van Onzen 27
Xenia  Rutgers 27
Bas  Schipstra 28
Freek  Jansen 28
Jesper van Dijk 28
Cas  Klappe 28
Han  Toussaint 28

VDZ knalt het nieuwe jaar in !!!
Een knallende wedstrijd om 14.00 uur

 VDZ 1 - oud VDZ 1

Kom allemaal op 1 januari naar het clubhuis!

daarna een spetterende 

Nieuwjaarsreceptie 
vanaf 16.00 uur
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

WWW.jAnvAnLEur.nL

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

www.pruijnschilderwerken.nl

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

    Rudolf 06-288461     Dolf 06-22948152

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

erkend

A.P.K. 
keuringsstation

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

Dolf en ruDolf Pruijn schilDerwerken
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Spelregelquiz

De antwoorden op deze quiz vind u op pagina 50

Met dank aan COVS Breda en Omstreken

1)  Als de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd wil gaan fluiten, ziet hij een speler zijn 
tegenstander, die tegenover hem staat, slaan. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren?

A.   Hij zendt de slaande speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en staat wel een 
vervanger toe.

B.  Hij zendt de slaande speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart  
en staat geen vervanger toe.

C.  Hij zendt de slaande speler van het speelveld door het tonen van de  
rode kaart en kent een directe vrije schop toe.

D.  Hij laat de slaande speler gewoon meespelen, maar meldt het voorval wel bij de bond.

2)  Wanneer is de speeltijd verstreken?
A.  Als het eindsignaal klinkt.
B.  Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is.
C.   Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is, maar hij 

moet wel de uitwerking van een hoekschop afwachten.
D.   Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwer

king van een schot op doel afwachten.

3)  Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een blessure. Wanneer en waar 
mag hij tijdens het spel het speelveld weer betreden?

A.  Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf (elke plek op) een zijlijn.
B.  Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen  

ter hoogte van de middenlijn.
C.  Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf  

iedere willekeurige plaats.
D.  Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken.

4)  Als het spel “dood” is, meldt een speler zich correct af. De wisselspeler heeft zich 
correct aangemeld en wacht bij de zijlijn. Op weg naar de zijlijn beledigt de te vervangen speler 
binnen het speelveld de assistent-scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?

A.  De te vervangen speler ontvangt een waarschuwing; de wisselspeler mag zijn plaats innemen.
B.  De wisselspeler mag zijn plaats innemen en de scheidsrechter rapporteert het voorval aan de bond.
C.  De te vervangen speler wordt weggestuurd; de wisselspeler mag zijn plaats innemen.
D.  De te vervangen speler wordt weggestuurd; de wisselspeler mag zijn plaats niet innemen.

5)  Een inwerpende speler gooit de bal rechtstreeks terug op zijn eigen doelverdediger, die zich 
buiten zijn eigen strafschopgebied bevindt. Vervolgens dribbelt deze doelverdediger met de bal 
zijn eigen strafschopgebied binnen, neemt de bal in zijn handen en schiet hem ver het speel-
veld in. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?

A.  Doorspelen.
B.  Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij.
C.  Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij en de doelverdediger ontvangt een 

waarschuwing.
D.  Hij kent een directe vrije schop toe aan de aanvallende partij.
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JP Offset
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De lijst voor de –enorm gezellige en actieve- onder-
houdsploeg wisselt met de week, met name omdat er 
veel en soms grote reparaties gedaan moeten worden 
gedaan. Eén van de vrijwilligers die zich met enthousi-
asme elke week inzet is Henk Matser. 

Henk Matser is in 1958 lid geworden van VDZ en 
werd de rechtsback van de A1, later VDZ 3. 
In 1969 verhuisde hij naar Zevenaar en stopte bij 

VDZ. Gelukkig kwam Henk terug op het oude nest in 1984. 
Tot aan 1997 speelde hij in VDZ 6 en 7, eerst als mid
denvelder, later als laatste man en leider/aanvoerder. De 
positie laatste man past aardig bij zijn karakter; Henk heeft 
structuur nodig, die ook opzet en graag actie onderneemt. 
Geen groot technicus, maar zeker inzet en overzicht!

Binnen de onderhoudsploeg is Henk wel de technicus. Zijn 
handigheid heeft hij geërfd van zijn vader; die was ook veel 
met zijn handen bezig als hobby. Na zijn diensttijd bij de 
Marine in 1966 maakte Henk de stap naar Enka (nu Akzo 
Nobel). Tot aan 2002 was hij een succesvolle werknemer 
bij Akzo en geniet nu volop van zijn pensioen. Zijn werk 

had niets te maken met 

handvaardigheid, maar wel met organisatie, procedures 
en projecten.

De onderhoudsploeg heeft een aantal grote projecten in 
de pijplijn die zij graag willen doen: binnen schilderwerk 
van de kantine, nieuwe dugouts bij het hoofdveld in 
samenwerking met de gemeente, tegelpaden langs veld 7 
en ook een uitbreiding van de speeltoestellen (materiaal is 
al gratis ter beschikking gesteld).

De grootste kracht van VDZ volgens Henk Matser is dat 
de club sinds de oprichting een echte familievereniging is. 
Als archivaris heeft Henk eens een schema gemaakt van 
familienamen die altijd terug komen; veel daarvan zijn via 
huwelijken aan elkaar gelinkt. Ook de (klein)kinderen zien 
we weer op de ledenlijst terugkeren. Henk is erg trots op 
de goede naam van VDZ in de regio; normen en waarden 
hebben en houden is een groot goed. Ondanks de enor
me groei naar ruim 1300 leden zien wij als vrijwilligers dat 
we het nog steeds kunnen rooien, ook al kost het soms 
moeite. Een compliment voor al die mensen die zich voor 
100% inzetten voor onze mooie “Ernemse” vereniging !
Henk Matser in de tijds
lijn, een bevlogen 
VDZer  en een 
doener…

 
IS

Tijdlijn
(wedstrijd) secretaris en voorzitter Lagere Elftallen 
Commissie 1986-1991; in 1993-1994 secretaris 
Ledenraad met als opdracht “herstructurering van 
het bestuur”; van 1994-2000 bestuurslid (vicevoor-
zitter); van  1994-2009 lid van de sponsorcommis-
sie VDZ Hogerop, in 1999-2001 hoofdredacteur 
Jubileumboek 75 jaar VDZ, archivaris, vanaf 2010 
lid Reüniecommissie, in 2010 lid van de commis-
sie Fondsenwerving en mede-initiatiefnemer van 
de Club van 100, vanaf 2002 lid van de onder-
houdsploeg.

Henk Matser

VDZ en zijn vrijwilligers
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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

volharder-11-'12.indd   5 30-09-12   12:05

De afgelopen trainingen was Paul niet zo bij de les. 
``Wat is er met je?” , vraagt rode Bert. “Je speelt als 
een vaatdoek.  “Doe niet zo gek Bert! Iedereen heeft 
wel eens zijn dag niet.” Samen lopen zij naar het 
trainingsveld. Paul Pegel weet dat zijn vriendje gelijk 
heeft. Sinds Vera bij hun in het team zit, is Paul niet 
de oude. Hij weet ook niet wat het is. Bij elke actie 
die hij maakt, kijkt hij of zij het ziet. In duels met 
haar, gaat hij er voorzichtig in. Altijd hoopt Paul, bij 
partijtjes, dat hij bij haar in het team zit. Wat moet hij 
doen? Het zeggen tegen zijn vriendjes, het zeggen 
tegen haar? Hij zal worden uitgelachen. Dat gaat 
niet gebeuren. Niemand die het begrijpt. Hij moet 
zich niet aanstellen. Gewoon voetballen en geen 
gezeur! 

De pionnen waren al uitgezet. Een high five hier, 
een boks daar, een sloom hallo en hoe gaat ie? 
Normale begroeting op het trainingsveld. Niemand 
die iets aan hem merkt. Gelukkig!  Beginnen met de 
warming up.  Opstellen in twee rijen. Lopen in drib
belpas, huppelen, springen, side kick enz. Hesjes 
worden uitgedeeld. Een positiespelletje volgt. Het 
afsluitende partijtje loopt wel aardig. Paul had één 
prachtige actie waaruit hij óók nog eens scoorde. 
Een héérlijke actie. Voor de rest deed hij niet zo 
veel.
Aan het einde van de training zegt de trainer: “ Bert 
en Robert jullie ruimen de pionnen op en Paul en 

Vera brengen de ballen naar het ballenhok.”
Iedereen is al op weg naar de kleedkamer.
Paul en Vera dragen samen de grote zak met de 
ballen tussen hen in. Het geluid van de noppen 
klinkt hard op het pad. Paul durft Vera niet aan te 
kijken. Nog tien meter tot de deur van het ballenhok. 
Niemand is te zien. Alleen Paul en Vera lopen nog 
langs het trainingsveld. Paul begint zachtjes een 
liedje te fluiten.
Opeens ....., een stem die klinkt als muziek in zijn 
oren zegt: “Een mooie actie had jij!”  Paul weet niet 
wat hij moet zeggen en stamelt en stottert bijna: 
“Uh. Heb… je het… ge ..gezien?”.
“Ja, natuurlijk joh! Iedereen! Het leek wel die actie 
van Messi bij zijn tweede goal tegen Real in de  El 
Classico!”  Paul slikt. Het geluid van een kikker klinkt 
uit zijn keel. Hopelijk heeft Vera het niet gemerkt. 
Voordat Paul er erg in heeft zegt hij: 
“Vera, …uh……, mag ik jou wat vragen?”“Natuurlijk 
Paul jij altijd. Wat is er dan?”
Paul schraapt zijn keel.

Opruimen na de training. Wat nu ...?
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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
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Het is zaterdag 17 november. De mist staat lood
recht op het veld van sportpark de Bakenhof. Het 
is grijs, waterkoud, herfst dus.  De jongens van 

Arnhemia C2 kijken met een schuin oog naar de dames 
van VDZ C8M. “Moet te doen zijn”,  zie je ze denken. 
VDZcoach Johannes neemt even een kijkje bij de 
tegenstanders en maakt een praatje met de coach van de 
rivalen. Wat zou hij gezegd hebben?
De supporters langs de kant ritsen hun jas helemaal dicht, 
zetten de kraag op en wrijven de handen warm. Ze zijn 
er klaar voor. Zo te zien zijn de dames van VDZ dat ook, 
want de yel klinkt harder dan ooit.  

Vrij snel in de wedstrijd komt de C8M op voorsprong door 
een voltreffer van Eva van der Meulen. Het publiek van 
Arnhemia reageert verrast en met bewondering. “Nou, 
die meiden van VDZ kunnen het echt wel!”  De jongens 
van Arnhemia geven niet op en zetten meer druk. Maar 
de spelers van VDZ geven geen krimp en voor de rust 
zet topscoorder Femke van der Meulen de teller op twee. 
Applaus klinkt in de kantine van Arnhemia. Dat heb ik 
nog niet eerder meegemaakt en het is leuk om te horen. 

Vlak voor tijd haakt de tegenstander toch weer aan. Na 
een zeldzame overtreding door VDZ in de zestien gaat de 
bal op de stip. Keeper Melissa kiest helaas de verkeerde 
kant. Raak! De scheids fluit voor de rust.

Na de thee zakt het spel van de C8M wat in en de tegen
stander krijgt veldoverwicht. Maar op één enkele kans na 
worden ze niet echt gevaarlijk. En die verdediging staat 
met Silke, Lotte, Faye, Gisella, Myrthe en goalie Melissa 
zoals altijd weer als een huis. Op de bank bij VDZ wordt 
naar de klok gekeken. Nog 13 minuten. Als ze dit winnen 
staan ze voor het eerst in de mannencompetitie bij de 
TOP3! Dat had niemand vooraf durven dromen. Maar zo
ver is het nog niet. De ouders van de VDZ spelers houden 
het niet meer en staan nu allemaal binnen de omheining 
het team aan te moedigen. En het helpt.
Het middenveld met Jet, Sarah, Mathilde, Judith, Mijke 
Klein Teeselink en Lena onderscheppen regelmatig de bal 
en weten de aanvallers Meike Freutel, Isa, Eva en Femke 
weer goed te vinden. Coach Johannes geeft handige 
aanwijzingen en een derde doelpunt voor VDZ hangt in de 
lucht. Hoewel de verdediging van de tegenstander kraakt 

en zucht weten een aantal stevige 
jongens de weg naar het doel 
toch moeilijk te maken. De laatste 
minuut is ingegaan. Arnhemia valt 
nog één keer aan. De keeper van 
Arnhemia sprint naar voren en een 
uitgeputte veldspeler neemt zijn 
plaats in. Mag dat zomaar? De 
scheids heeft het in de smiezen 
en fluit af. VDZ MC8 is nu officieel 
top! Klasse dames! (…en coach!) 

Paul Arends (vader van Faye)

VDZ C8M naar de top

Arnhemia redt net voor de lijn

Links: felicitaties na afloop
Midden: blijdschap langs de lijn na weer 
een geslaagde actie
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TIEN organisatieadvies

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

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
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De tegenstander van deze week boezemt bij de eerste 
aanblik weinig angst in. Gedwee en mak dribbelen de 
dikhoornschapen in een gedisciplineerde groepsformatie 
de groene grasmat op. Het wordt bovendien direct duide
lijk dat het elftal ogenschijnlijk uit sterkere en zwakkere 
spelers bestaat. De indrukwekkende ram met zijn grote, 
gekrulde horens dwingt wel degelijk respect af, maar de 
speelse lammetjes kunnen eerder op vertedering rekenen 
dan op ontzag. Bovendien bestaat het elftal uit enkele 
atletisch gebouwde volwassen vrouwtjes, ook wel ooien 
genoemd, met zichtbaar kleinere horens dan het man
netje.

We zijn echter wel eens vaker verrast in deze competitie, 
dus nemen we het zekere voor het onzekere. Onder
schatting komt niet meer voor in ons woordenboek. In 
de kleedkamer wordt afgesproken dat we scherp dekken 
en de tegenstander geen meter ruimte gunnen om in het 
spel te komen. Al snel na het eerste fluitsignaal blijkt dat 
echter helemaal niet mee te vallen! De dikhoornschapen 
zijn zeer snel en behendig en kunnen moeiteloos uit stand 

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 verschal-
ken! In deze rubriek zoeken we uit 
of onze voetbalstrategie opge-
wassen is tegen de intelligente 
dieren van Burgers’ Zoo. 

over een speler heen springen. Het lijkt wel alsof ze zijn 
ingesmeerd met groene zeep: hier valt geen enkele grip 
op te krijgen! Telkens zijn we te laat, te traag en te log. 

Bij de eerste corner gaat het al mis: met een prachtige 
snoekduik beukt de ram de bal kogelhard achter onze ver
bouwereerde doelman. Weken later zal de arme man nog 
steeds over suizende oren klagen. We hadden ons huis
werk moeten doen, dan hadden we geweten dat volwas
sen rammen in de bronsttijd keihard met de koppen tegen 
elkaar rammen om zodoende te bepalen wie de vrouwtjes 
krijgt. Ook het tweede doelpunt is van grote schoonheid. 
Bij een hoge voorzet springt een ranke ooi eerst met haar 
hoeven tegen de doelpaal om zich daar even snel weer 
tegen af te zetten en vervolgens de bal handig tegen 
het net te knikken. Nergens staat iets beschreven in de 
spelregels over een dergelijk gebruik van de doelpaal als 
dood spelelement, dus wijst de scheidsrechter naar de 
middenstip.

Toch bedenken we een tactiek die het tij al snel doet 
keren. Als de dikhoornschapen terugkeren na de rust, 
nog herkauwend op de malse theebladeren, schrikken ze 
zich het apezuur! Op de middenstip doemt de dreigende 
gestalte op van hun grootste vijand: de poema. Binnen 
de kortste keren staan alle dikhoornschapen met enkele 
forse sprongen op het dak van de kantine van VDZ, waar 
ze zichzelf in veiligheid brengen. Het feit dat het om een 
opgezet exemplaar gaat, kan de schichtige dieren niet 
vermurwen: ze blijven de hele tweede helft veilig op het 
dak. Wie er dankzij deze vondst vandaag met de drie pun
ten naar huis gaat, behoeft geen verdere uitleg meer!

aanvallen en verdedigen
door Bas Lukkenaar
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VDZ
HOgErOPEven voorstellen

Mijn naam is Romée de Weerd, moeder van Roos en 
Bram Bentum en trotse eigenaresse van dé dansschool 
voor Arnhem, Elst en omgeving: Versteegh Dance Mas
ters. Mijn zoon Bram voetbalt met veel plezier in de E1 
van VDZ , vandaar dat Versteegh Dance Masters VDZ 
graag steunt. Bram bewijst als geen ander dat voetbal
len en dansen (in zijn geval breakdance), zeer goed te 
combineren zijn.

Verleden, heden, toekomst
In 1982 begon Frank Versteegh 
met (destijds) dansschool 
Versteegh aan de Velperweg 
in Arnhem. Na een aantal jaar 
verruilde hij zijn dansmoves in 
voor kunsten in de lucht met een 
vliegtuig (aerobatics) en droeg 
hij de dansschool in 1999 over 
aan mij. Ik was toentertijd al 
een aantal jaren bedrijfsleider. 
Het was mijn droom om zoveel 
mogelijk dansvormen onder één 
dak aan te bieden, waarbij een 
zeer gevarieerd publiek wordt 
aangesproken van jong tot oud. 
Goed nieuws: dat is gelukt!! Met 
onder andere een persoonlijke 
benadering, een team aan profes
sionele docenten die passie hebben voor het vak, een 
gezellig ingerichte bar en regelmatig feestelijke avonden, 
zijn wij al meer dan 30 jaar de gezelligste dansschool 
van Arnhem. Samen met al onze leden en nieuwe leden 
hoop ik de komende jaren mijn droom vast te houden en 
nieuwe stijlen te mogen introduceren, zodat wij niet alleen 
de gezelligste dansschool van Arnhem en omgeving zijn 
maar ook het meest gevarieerde aanbod behouden. Wil 
je meer over ons lezen? Neem gauw een kijkje op de 
website www.versteeghdancemasters.nl !

Verschillende dansvormen
Lekker bewegen, goed leren dansen, plezier in wat je 
doet en een breed aanbod in dansvormen, dat is waar 
Versteegh Dance Masters voor staat. De dansvormen 

lopen inmiddels erg uiteen, zo is er peuter
dans voor de allerkleinsten onder ons, break
dance voor de stoere jongens en meiden die wel 
in zijn voor een uitdaging, salsa voor alle soepele 
heupen, stijldansen voor diegene die weten dat er nog 
steeds op een feestje gedanst hoort te worden! Natuurlijk 
is dit niet ons gehele aanbod, ook bieden we dansles
sen aan in Hiphop, Streetdance, Zumba, Moderne dans, 
Flamenco en meer! Kijk voor ons volledige dansaanbod, 
de uitleg per dansvorm en filmpjes voor een goede indruk 
op www.versteeghdancemasters.nl/cursussen. 

De lessen
In zowel de grote zaal beneden, als de wat kleinere zaal 
boven geven we zeven dagen per week danslessen. 
Een les bestaat uit drie kwartier of een uur les, met in 
sommige gevallen een kwartier pauze tussendoor. In de 
meeste gevallen kun je kiezen uit een lesprogramma van 
15 lessen (een half jaar) of 30 lessen (een heel jaar), 
waarin je kunt starten in januari of september. Wil je graag 
halverwege beginnen? Geen probleem! Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden en kom gerust een 
keertje binnen wandelen! Kun je er geen genoeg van 
krijgen en niet kiezen uit het grote dansaanbod? Geen 
zorgen, je krijgt 15% korting als je meer dan één cursus 
bij ons volgt. Op de site van Versteegh Dance Masters 
vind je per les de tijden waarop deze gegeven wordt.

Versteegh 
Dance Masters
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Dansen is hip!
Dansen is hip, dat bewijzen de programma’s over dans op 
de televisie die grote aantallen kijkcijfers mogen ontvan
gen. Zo zijn er de programma’s ‘So you think you can 
dance’ en ‘Dancing with the stars’, maar ook het nieuwe 
programma ‘Strictly come dancing’. Voor de wat jongere 
dansers in Nederland die staan te popelen beroemd te 
worden zijn er bijvoorbeeld XFactor en Holland’s got 
talent. Dansen is dus niet stom, het is hartstikke leuk en 

heel populair! Nog steeds worden er daarom ook weer 
nieuwe dansvormen bedacht zoals Zumba en LaBlast, 
waarbij ook maar weer bewezen wordt dat dansen écht 
wel onder  ‘sporten’ valt! 

Enthousiast geworden? Bel  
026 3511211, mail 
nfo@versteeghdancemasters.nl
of kijk op onze website (qr code)

Jonge voetballers moeten veel spelen om beter te 
worden. Daarom zijn wedstrijden met VDZ o/21 en 
o/23 bittere noodzaak. Op 13 november speelde VDZ 
o/23 bij de leeftijdsgenoten van AVW’66. In Wester-
voort eindigde het duel in 3-3.

Belangrijker dan het resultaat was de wijze waarop 
VDZ zich manifesteerde. ‘Jullie hebben een leuk 
ploegje, hoor’, zei Herman Smeenk, exbetaald 

voetbalscheidsrechter en aandachtig toeschouwer, na 
afloop. Wat Smeenk niet wist, was dat er slechts twee 
‘vaste’ basisspelers van het eerste elftal meededen, Joris 
Schemkes en Soufian Arjoch. Tot de selectie van 15 
veldspelers en keeper Tom Rudolphie behoorden zelfs 7 
spelers van het derde elftal en één van het vierde (Jorrit 
Hooyman). A1spelers ontbraken, omdat zij een week 
later met o/21 DVC’26 zouden ontmoeten.
Vooraf waren er drie verschillende opstellingen gemaakt, 
zodat alle veldspelers precies één uur speeltijd kregen. 
Alleen doelman Tom Rudolphie mocht 90 minuten blijven 
staan.

Joris Schemkes zette VDZ uit een schitterend genomen 
vrije trap op 01. Na de gelijkmaker zorgde Najib Muslem 
van dichtbij voor 12, nadat de doelman van AVW’66 
de bal na een schot van Sjors Dreuning niet klem kon 
houden. In het laatste half uur scoorde Job Erftemeijer na 
goed voorbereidend werk van Flip de Jong en Tim Awater 
zelfs 13. AVW’66, met liefst zeven spelers uit de eerste 
selectie in de gelederen, zette in de slotfase alles op 

VDZ onder 23 jaar maakt 
indruk bij AVW’66

alles. Acht minuten voor tijd maakte AVW’66 23, waarna 
in blessuretijd toch nog de onnodige, maar wel terechte 
gelijkmaker viel: 33. 

Een compliment aan Joris en Soufian, die zeer gedreven 
en prima speelden, en zo de rest van de ploeg op sleep
touw namen. Stijn van Gent en Koen Löwenthal vormden 
in het eerste uur een ijzersterk centraal duo en hadden de 
uitstekende spitsen van AVW’66 onder controle.
Het allergrootste compliment is echter voor de spelers van 
het derde elftal, die knap overeind bleven tegen een sterk 
AVW’66.

Han Dreuning

Joris Schem
kes in actie 

(al is dit niet in de wedstrijd tegen AVW
 ‘66)

Foto Irene Gudden
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Sinterklaas 
bij VDZ
Sint kwam weer naar VDZ.
Bezorgde de voetballertjes weer veel pret.
Natuurlijk is Sint voor Real Madrid.
Maar hoewel hij zelf niet meer op voetbal zit
en alle Spaanse spelers kent,
ziet hij dat ‘t bij onze club barst van het talent!

Pupil van de week Da-

niël Wissink en Thijs 

Richters

Naam: Thijs Richters
Ik ben 9 jaar oud en speel in VDZ E11 als verdedi-
ger. Ik was pupil van de week tijdens VDZ1 - SML1 

op zondag 18-11-2012. De uitslag was 1-1.

Hoelang speel je al bij VDZ? 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat al mijn vrienden erbij zitten
Op welke positie speel je het liefst?  Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waar-
om? Dorus (E11), omdat hij goed kan voetballen 

en hij sportief doet.
Wie vind je de beste speler en waarom?
Wesley Sneijder omdat hij supergoed kan voetballen.
Wat is je favoriete club?  Vitesse
Heb je nog andere hobby?  Lego
Wat wil je later worden?  Profvoetballer of uitvinder
Wat vind je het leukste wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ?  Pupil van de week zijn
Wat was je beste actie of wedstrijd? : 
Mijn eerste wedstrijd
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat voetbal de leukste sport is en iedereen 
bedankt voor deze dag!

Naam: Daniël Wissink
Ik ben 10 jaar oud en speel in E7 als keeper / verde-
diger. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd VDZ1 
– Brummen 1, op zondag 4 november 2012, de uitslag 
was 4-2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 ½ jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat heel veel vriendjes er al speelden
Op welke positie speel je het liefst? Linksvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Soufian, omdat hij goed speelt.
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Tomas Kalas en Gael Kakuta (beide Vitesse), Tomas omdat 
hij een goede verdediger is en Kakuta omdat hij balvast is
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s?
Zwemmen en mountainbiken
Wat wil je later worden? Voetballer of muzikant
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Slaapmutsentoernooi en eerste worden op het toernooi in 
Bemmel
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Van dit seizoen: de laatste wedstrijd, zaterdag 2411
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat ik VDZ een leuke club vind en sportief.
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Sinterklaasfeest bij VDZ

Sinterklaas 
bij VDZ
Sint kwam weer naar VDZ.
Bezorgde de voetballertjes weer veel pret.
Natuurlijk is Sint voor Real Madrid.
Maar hoewel hij zelf niet meer op voetbal zit
en alle Spaanse spelers kent,
ziet hij dat ‘t bij onze club barst van het talent!

Foto’s Ted de Kraker
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Nederlandse Techniek Kampioenschappen

In de herfstvakantie hebben bij VDZ weer de Ne-
derlands Techniek Kampioenschappen plaatsge-
vonden. Ondanks het slechte weer waren er toch 

66 enthousiaste VDZ-ers komen opdagen. In 
de ochtend is er veel aan de techniek gewerkt, 
hierna stond er een prima lunch voor de kinde-

ren klaar. Toen iedereen de lunch op had en weer 
was opgedroogd gingen we weer naar buiten om 
de geleerde technieken in partijtjes toe te passen. 
De trainers (oa Vitesse jeugdspelers)  bekeken 
hoe de techniek van de spelertjes was. Na de 
partijtjes gingen we weer naar binnen voor de 

Nederlandse
Techniek
Kampioenschappen prijsuitreiking, want de beste spelers en speel-

sters zouden naar de finale op Papendal  gaan. 
In de finale op Papendal heeft Anna Hightower 
het zo goed gedaan dat zij landelijk de winnares 
is geworden in haar leeftijdscategorie en zij straks 
een paar dagen naar Manchester United mag.
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Nederlandse
Techniek
Kampioenschappen prijsuitreiking, want de beste spelers en speel-

sters zouden naar de finale op Papendal  gaan. 
In de finale op Papendal heeft Anna Hightower 
het zo goed gedaan dat zij landelijk de winnares 
is geworden in haar leeftijdscategorie en zij straks 
een paar dagen naar Manchester United mag.
 

Foto’s Ted de Kraker



Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen 

met een heerlijke hollandse stamppot na een 

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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De helft van de competitie zit er, qua wedstrijden, voor 
de A1 alweer op, ook al worden er voor de winterstop 
nog wel twee competitiewedstrijden gespeeld. Tijd dus 
om de balans op te maken van de eerste seizoenshelft.

Met 7 tweedejaars A1 spelers en een aantal nieu
we jongens begonnen we slecht aan het seizoen 
in de eerste klasse. Aangezien de A1 vorig jaar 

kampioen was geworden was het afwachten wat het zou 
gaan worden. De eerste twee wedstrijden gingen verloren 
en de derde werd gelijkgespeeld. Deze tegenstanders ble
ken echter wel de titelkandidaten te zijn. Hierdoor leken de 
doelstellingen, meedoen bovenin en een periode pakken, 
al snel uit zicht. Hierna begon echter de opmars. Met zes 

zeges op rij en op sommige momenten zeer goed voetbal 
wisten we ons weer in de top 3 te nestelen. Probleem in 
deze wedstrijden was echter wel dat we veel te veel kan
sen nodig blijken te hebben om te scoren. Hierdoor waren 
aan het begin van de reeks de overwinningen nog niet 
echt overtuigend, en werd er in sommige wedstrijden pas 
in de laatste minuten de buit veilig gesteld. 

Dat we echter wel konden scoren bleek uit de uitwedstrijd 
tegen Hatert A1. Hier werd de tegenstander geregeld he
lemaal zoek getikt en volgde de ene na de andere goede 
aanval. Aan het einde van de wedstrijd stond dan ook 
de duidelijk 19 uitslag op het scorebord. De wedstrijd 
daarna was in en tegen Bemmel. Na een betere eerste 
helft stonden we toch met 10 achter. Dit werd gelukkig 
in de tweede helft rechtgezet, mede door een doelpunt 
in de slotminuut, 12. Maar zonder onze uitblinkende 
doelman had dit doelpunt geen zin meer gehad. Die wist 
ons te behoeden voor een aantal tegentreffers.

Helaas kon de aansluiting met de nummers 1 en 2 niet 
worden behouden en zakten we in de afgelopen twee 

wedstrijden van de derde naar de 
vijfde plaats. Door eerst een verlies en 
daarna een gelijkspel bij de nummer 
laatst konden de opgekomen tite
laspiraties toch weer de kast in. Ook 
in deze wedstrijden lag het niet aan 
het vertoonde spel, maar werden de 
kansen zoals in de andere wedstrijden 
ook niet voldoende afgemaakt.

Met nu nog twee wedstrijden voor de 
winterstop voor de boeg tegen een di
recte concurrent en tegen de koploper 
is het belangrijk om deze wedstrijden 
te winnen, willen we aansluiting hou
den bij de top. Maar met het spel dat 
we laten zien moet dat geen probleem 
zijn, als de kansen uiteraard worden 
afgemaakt. De doelstellingen zijn nog 
steeds hetzelfde, een periode pakken 
en mee blijven doen bovenin. Nu is 
het kijken naar de komende wedstrij
den en dan zien we wel aan het einde 
van het seizoen wat er uiteindelijk is 

uitgerold. U bent uiteraard van harte welkom om op een 
zaterdagmiddag eens lekker te blijven hangen en ons 
een keer aan te moedigen langs de lijn bij onze thuis
wedstrijden, die om 15.00 beginnen. Hopelijk tot een keer 
langs de lijn!

Julian Markus
Aanvoerder VDZ A1

A1 zet titelaspiraties 
voorlopig uit het hoofd



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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Naam: Herre Rinia
Ik ben 8 jaar oud en speel in F7 als verdediger. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Ruurlo 1, 
op zondag 14 oktober 2012, de uitslag was 3-1

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn tweede jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Ik woon er lekker dichtbij, en het is een gezellige club.
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsachter
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Pieter Middeldorp, hij maakt veel goals.
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij kan heel goed voetballen. Mijn opa heeft voor 
mij zelfs  een Messi shirt in Barcelona gekocht.

Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Drummen
Wat wil je later worden? Kapitein op een schip
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Dat we een keer met 180 hebben gewonnen
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Ik heb een keer doelpunt met rechts in de rechterkruising 
gemaakt
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf?   Weet ik niet.

Pupil van de week Herre 

Rinia en Siem Puijpe

Naam: Siem Puijpe
Ik ben 7 jaar oud en speel in F9 als linksvoor. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – 
Eibergen 1, op zondag 7 oktober 2012, de uitslag 
was 1 – 4.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Derde jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat veel vriendjes van mij er ook voetballen
Op welke positie speel je het liefst? Linksvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Soufian
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Christiano Ronaldo, omdat hij veel kunstjes kan
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? FIFA 13
Wat wil je later worden?
Profvoetballer en anders kok
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de Week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Schaar maken, en mooie penalties maken
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ?  
Ik vind het een erg gezellige voetbalvereniging.

   P
u
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k

Foto’s Irene Gudden
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Slaapmutsentoernooi 2012

In de herfstvakantie vond 
weer het slaapmutsentoer-
nooi plaats.
Op donderdag rond 17.00 
meldden zich bijna 80 E-
spelers, uitgerust met slaap-
zak, luchtbed, een tas met 
voetbalkleren en goede zin. 
Na een pittig voetbalcircuit 
en een bord vol patat met 
hamburgers, was het tijd om 
ons om te kleden voor het 
douanespel. Inmiddels was 
het donker, dus bewapend 
met onze zaklampen vertrok-
ken wij naar het Zijpendaal-
se park.

In een afgezet gebied moes-
ten de ‘smokkelaars ‘ mun-
ten smokkelen langs de mei-
den van de E1, de douaniers. 
Moe maar voldaan, terug  
naar de kantine voor iets lek-
kers en wat te drinken. Toen 
barstte de bonte avond los, 
met karaoke en ons eigen 
slaapmutsenlied. Waarop 
onder leiding van Appie 
iedereen luidkeels mee zong 
op de melodie van Gers Par-
doel….Doe je mee! Tijd om 
in onze slaapzak te kruipen. 
Het werd een korte nacht. De 
volgende ochtend werden 
alle slaapmutsen om 7.00 
gewekt door Marcel Broecks, 
voor de ochtendwandeling. 
Ondertussen werd er in de 
keuken hard gewerkt aan het 
ontbijtbuffet. Na een stevig 
ontbijt was het tijd voor het 
mini toernooi. Op alle velden 
werd fanatiek gestreden om 
de eer. Na het laatste fluit-
signaal, ging iedereen in de 

 Slaapmutsentoernooi 2012

kleedkamers zijn/haar slaap-
spullen bij elkaar zoeken, om 
vervolgens met hun ouders 
huiswaarts te keren.  
Al met al ook dit jaar weer 
een (“slopend”) maar zeer 
geslaagd slaapmutsentoer-
nooi!

Namens de activiteiten 
commissie,
Sharon Darim
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Foto’s Ted de Kraker



COOP MandersSUPErMArKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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In het seizoen 20112012 werd door VDZ B1 geen pro
motie naar de hoofdklasse gehaald. In de competitie 
werd een derde plaats behaald en in de nacompetitie 

konden we niet echt potten breken.
Dit seizoen zijn we met een aantal nieuwe spelers vanuit 
de C1 en B2 vol goede moed begonnen. In de voorberei
ding zijn een aantal beker en oefenwedstrijden gespeeld 
waardoor we goed  aan de competitie konden beginnen,
Inmiddels zit de eerste speelhelft van de competitie erop, 
zijn er 8 wedstrijden gewonnen, 2 verloren en voeren we 
de ranglijst aan. 
De competitie is in de breedte wat sterker dan vorig jaar 
en er zijn eigenlijk geen makkelijke wedstrijden meer. We 
gaan er met zijn allen na de winterstop weer tegenaan 
om te proberen in 2013 promotie naar de hoofdklasse te 
bewerkstelligen.
Indien je VDZ B1 wilt blijven volgen kan dit via de vol
gende website  http://www.vdzarnhem.nl/b1/  of via 
twitter op @vdzb1.

Soufian, Peter en René

Boven v.l.n.r.: Soufian Arjoch (trainer), Auke Seinen, Martijn Kuyt, 
Jorn Donders, Stijn Chaigneau, Hennes Schaminee, Tijmen Goris, 
Rashed Muslem en Peter Seinen (trainer)
 
Onder v.l.n.r.: Rene Chaigneau (leider), Mathis Barten, Jair Vermij, 
Stan van der Meulen, Raynel Keizer, Noa Souisa en Daan van der 
Held

VDZ B1 haalt periodetitel

De harde kern van de B1 supporters 

Trainer Soufian legt zoals altijd d.m.v. de bidons de tactiek uit
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Albers Reclame Wageningen
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VDZ
HOgErOP

Sponsorlijst

HOOFDSPONSOR

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

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 Kempenaer Advocaten 
Arnhem (026) 3522888

De Smidse 
Arnhem (026) 4426739

Drost en zonen bv 
Arnhem (026) 3513675

Erik van den Hof Reclame 
Ede (0318) 432350

FysioDynamiek 
Arnhem (026) 3612093

Gebr. Henken Veenendaal BV 
Veenendaal (0318) 512176

GGz Praktijk 
Arnhem (026) 3709822

Glasz Assurantiën 
Arnhem (026) 4423851

HAN Arnhem 
Arnhem (026) 3691110

Haver Zonwering 
Arnhem (026) 3620678

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

Metselbedrijf Hendriks Peters
Huissen (06) 51990530

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
Arnhem (026) 4421770 

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 (026) 3637217

Sport Gifts 
Arnhem (026) 3892248

Sportcentrum Indoor Action 
Arnhem (026) 4461186

STEP Arnhem 
Arnhem (026) 4435831

StruykVerwo Infra 
Tiel (0344) 624 488

Tempo-Team uitzenden 
Arnhem (026) 3203319

Tjalle Bomers Bancaire Diensten 
Arnhem (026) 8480524

TM2 Architecten 
Arnhem (026) 8449615

Van Buren Bouwmaterialen 
Arnhem (026) 3650380

Van Elferen Groenvoorziening 
Arnhem  (026) 3649158

Van Verseveld Infra 
Elst (U) (0318) 505665

Veldman Sport 
Velp (026) 3619010

Versteegh Dance Masters
Arnhem (026) 3511211 

Voetbalcenter OLB 
Arnhem (026) 4423321
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Café De Schoof

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

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 
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In de vorige Volharder schreef ik over het tragische verlies van het mooie Veld 5 onder aan in 
het sportpark, vlak bij de Kluizeweg.  Dit stukje gaat over een ander veldje dat niet meer is. 
Het “Pröpperveldje” naast de kantine, waar nu de nieuwe kleedkamers staan.  Generaties van 

voetballertjes hebben daar urenlang onder de bezielende leiding van hun trainer Peter Pröpper 
getraind. De Jesse ’s, Tommetjes, Jorn’s, Noa’s, Tijmens, Robins, Davies, Hugo’s en Richards of 
hoe zij ook allemaal heten, hebben hier de beginselen van het mooie voetbalspel geleerd. 

Aan het begin van het seizoen was het veldje altijd mooi groen, allengs werd het steeds bruiner 
totdat het vlak voor de winterstop helemaal bruin was. Vanaf dat moment zaten de moeders met 
de handen in het haar: hoe de trainingskleren schoon te krijgen en te ontdoen van de bruin
zwarte modder vlekken. 

Dat veldje is niet meer. Op zijn plek zijn nieuwe kleedkamers gekomen. Kleedkamers die hard 
nodig waren. Maar toch. Gelukkig zijn deze kleedkamers officieel geopend door de zoon van 
Peter Pröpper, Davy Pröpper, de speler van Vitesse. Die afgelopen zondag nog meespeelde bij 
de glorieuze overwinning van Vitesse bij PSV uit.
Een roemruchtig veldje dus. 
Laten wij een actie beginnen, maar nu voor een plaquette op het gebouw van de nieuwe kleed
kamers: “ Op deze peak was vroeger het “ Peter Pröpper trainings veldje “, waar generaties van 
jonge VDZ’ers de edele kunsten van het mooie voetbalspel leerden onder de gedreven leiding 
van hun trainer: Peter Pröpper.”

De Pingelaar

Het  “Pröpperveldje” 
is niet meer
colum

n

Foto Ted de Kraker
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In deze aflevering van de familierubriek de gebroeders Theunissen. Voetballen gezellig met zijn drieën in het 
derde en vermaken zich daar uitstekend. Thomas, Chris en Jos geven antwoord op alle vragen die je nooit aan 
hen had willen stellen.

Wat is je leeftijd:
J:  28 jaar
T:  26 jaar
C:  24 jaar

Hoelang ben je al lid VDZ?
J:  Ik ben lid sinds de C’tjes
T:  Ik ben begonnen in het D3 en ben al 14 jaar lid
C:  Mijn eerste team bij VDZ was het B1, ik ben nu 9 jaar lid

 Wat doe je naast VDZ?
J:   Ik werk op dit moment bij het antifraudeteam van ABN AMRO
T:  Ik studeer doordeweeks en ben zaterdag Postbode.
C:  Naast VDZ ben ik een vulploegmedewerker met teveel ervaring

Wat is je mooiste sportmoment?
J:   Mijn persoonlijk mooiste sportmoment is het winnen van de  

Park Cup FAIRPLAY trofee dit jaar in Antwerpen met VDZ 3.  
T:  De voorwedstrijd spelen in de jeugd van Vitesse 1892 tegen de jeugd van NEK in stadion NieuwMonikkenhuize 

(we wonnen dik met 41 en ik scoorde 2 keer).
C:  Mijn persoonlijke sporthoogtepunt heeft niks met voetbal te maken, want zo goed ben ik niet. Maar ik heb wel toen ik 

8 was als één na snelste de ronde van de Paasberg uitgereden.

 Wat zijn de ‘sterke’ en ‘zwakke’punten van je broers?
J:  Thomas zijn zwakke punt is dat hij denkt dat hij de beste spits van Nederland is en zijn sterke punten zijn zijn schot 

en traptechniek. Chris zijn sterke punten zijn zijn overzicht en traptechniek en zijn zwakke punt is zijn linker been.

B
roers

Chris

Thomas

Jos

Foto Irene Gudden
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De redactie wenst iedereen 
fijne kerstdagen 

T:  Jos zijn sterke punten is zijn snelheid en zijn neusje voor de goal (alleen dit seizoen niet) en zijn zwakke punt is 
volgens mij zijn loopvermogen. Chris zijn sterke punten zijn zijn overzicht en duelkracht en zijn zwakke punt is dat hij 
scorend vermogen mist.

C.  Jos kan ontzettend snel zijn op de eerste meters en hij kan scoren. Zijn zwakke punt is zijn fysiek. Thomas heeft een 
uitstekend linkerbeen en een goede mentaliteit maar mist de souplesse om de top te halen.

Waar denk je aan bij VDZ?
J:  Een warme en gezellige club waar je je snel thuis voelt.
T:  Leuke gezellige club, voetbal en bier.
C:  Voetbal en gezelligheid.

 Wat is je favoriete voetbalquote?
J:  Steve McLaren: ‘If you don’t shoot, you don’t score.’ (Als je niet schiet, kan je niet scoren)
T:  Gary Lineker: ‘De bal is rond, en dat is best lastig.’
C:  Wim Kieft: ‘Zwolle uit, als je blijft drukzetten zijn ze te verslaan.’

 Wie is je voorbeeld?
J:  Mijn oom Jos, hij wist hoe hij moest genieten van het leven.
T:  Mijn grote voorbeeld is Roberto Baggio
C:  Als ik zou moeten zeggen welke voetballer ik graag zou willen zijn, dan Lionel Messi. Maar mijn favoriete speler is 

altijd Dennis Bergkamp geweest

 Wat wil je nog meer kwijt?
J:  Dat zonder het enthousiasme van Steef Brinkhoff het derde nooit zo goed gepresteerd zou hebben.
T:  Appie, als ik weer fit ben kan ik gewoon weer in de basis. Toch?
C:  Al mijn voorgaande trainers hebben mijn voetbaltalent niet begrepen, spijtig genoeg voor het Nederlandse voetbal.

en een gelukkig nieuwjaar
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Aankondiging kerstfeest

Sinterklaas 
bij VDZ
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   Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Lucelle van Hövell 0263635117
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Jeugdzaken Lucelle van Hövell 0263635117
Algemeen en Interne Communicatie Noud Hooyman 0263706618
Communicatie & PR (bestuurslid Noud Hooyman) 
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad eindredactie     Rudi Borkus 0264422408
VDZ Clubblad verzending 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
Alg. Technisch jeugdcoordinator  Albert van Daalen 0641549769
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Scheidsrechter coördinator Maarten Cornelissen 0615201594
Jeugd technisch coördinator Albert van Daalen
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:
Jeugdcommissie 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   Marian Snel 0264458276
Algemeen Techn. jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Techn. jeugdcoördinator A, B en C Albert van Daalen 0641549769
Techn. coördinator meisjes B t/m E  Ad Heijnen 0622913123        
Leiders jeugdcoördinator C Henk van Gelder 0610920124
Techn/ leiders jeugdcoördinator D        Albert van der Elst 0263619079
Techn. jeugdcoördinator E  Paul Meulenbroek 0650284294
Leiders jeugdcoördinator E Jerome  Jansen 0651828707
Techn. jeugdcoördinator F  Marcel Tiecken 0630741017
Leiders jeugdcoördinator F  Maarten Nijland 0617107858
Toernooicommissie  Elly Altena 0263644874
Wedstrijdsecretariaat zaterdag Jan Schmitz 0317316370

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies (per 1-6-2012)
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
13.22.52.406 t.n.v. RK VV VDZ

Meer informatie vind u op onze website
Op onze website www.arnhem.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

Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, telefoon 026-3516226
Dinsdag t/m vrijdag 12.00 u. - 22.00 u., zaterdag & zondag 14.00 u. - 22.00 u.

BROODJES
SNACKS
MENU’S
SHOARMA SCHOTELS
SPARE-RIBS SCHOTELS 
en nog veel meer .....

Adverteerders in de Volharder
Diabolo Total ICT Solutions 2
Apollo at home, reisadvies 4
Berkhout & van Rijn 
                   Accountants en belastingadviseurs 4
Burgers’ Zoo 6
BSW Adviesgroep 8
Irene Gudden Fotografie 10
Rubens Wonen 10
OLB Voetbalcenter 10
De Smidse metaal 12
Paul van Zeeland juwelier 12
Kleintuente Installatietechniek 14
Bos Interieur 14
Versteegh Dancemasters 14
Rijschool René Beumer 16
Sam*dexy 16
Meubelstoffeerderij Géro 18
Schoonmaakbedrijf Hofs 18
Sport Gifts 18
Dolf en Rudolf Pruijn Schilderwerken 20
Garage Kornman 20
Jan van Leur Dak en Gevelwerken 20
JP Offset 22

Rob Egging muzikale omlijstingen 26
TIEN organisatieadvies 26
Keurslager Putman 34
Primera 36
Veldman Sport 40
COOP Manders 40
Albers Reclame Wageningen 42
Praktijk fysiotherapie ´t Altevelt 44
Café De Schoof 44
Cafetaria Bar ´t Hoekje 50
Mondgezond, mondygiënistenpraktijk Arnhem 58
Rung Thais Restaurant 58
Flynth 63
Willemsen Makelaars 64

Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en 
daarbuiten wordt gelezen in een oplage van 1100 stuks 
per uitgave. En dat vijf keer per jaar! 
Wilt u ook adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop,  stuur een email naar 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Antwoorden van de spelregelquiz van blz 21:
1) A
2) B
3) A
4) D
5) B
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Kleedkamers
De kleedkamers zijn feestelijk geopend door Davy Pröp
per tijdens het afgelopen slaapmutsentoernooi. Een mooie 
bekroning van een lang proces met een hoop werk door 
velen en met vakmanschap afgerond. De kleedkamers 
zijn inmiddels  ook officieel opgeleverd. De opstalverze
kering is aangepast en de kosten zijn binnen de geplande 
kosten gebleven. Het Sportbedrijf van gemeente Arnhem 
is onder de indruk, dat wij dit alles in eigen beheer en met 
eigen financiering hebben gerealiseerd.
Een compliment dat wij graag doorgeven aan alle betrok
kenen.

Ontwikkelingen sportpark ’t Cranevelt: kunst-
grasveld voor Falcons en VDZ
De besluitvorming over het omzetten van het veld van 
de Falcons in een kunstgrasveld zowel voor American 
Football als voor het voetbal van VDZ is inmiddels rond. 
Het veld is op 30 november officieel geopend. Na de 
winterstop kan dit ook echt in gebruik worden genomen. 
Het bestuur gaat de komende tijd vaste afspraken maken 
en laten vastleggen over het gebruik van dit veld. Met 
Rijnstate en met gemeente is afgesproken, dat VDZ op 
zaterdag de parkeerruimte op veld 5 kan gaan gebruiken. 
De totale huurkosten van alle velden blijven voor VDZ 
gelijk.

Algemene Ledenvergadering  15 november 2012
De ALV was zeer goed bezocht met de aanwezigheid van 
zo’n 60 leden, die zorgden voor een geanimeerde discus
sie. De jaarcijfers van de penningmeester werden onder 
applaus goedgekeurd en Bert Kok werd door de ALV voor 
een nieuwe periode als penningmeester benoemd.
Uit de ALV bleek, dat het technische beleid van VDZ stap
pen vooruit maakt, maar dat er ook zorgen waren over de 
afstemming en bestuurlijke aandacht. De laatste jaren is 
meer aandacht besteed aan de organisatie van de club. 
Het technisch beleid moet nu worden versterkt. Het be
stuur zal deze uitdaging oppakken.  Als eerste stap zal de 
technische commissie voor afstemming doorstroming van 
de jeugd naar de senioren met voorstellen komen.
Het aantal leden blijft groeien. Dat is natuurlijk een luxe 
probleem, maar  moet wel goed worden aangepakt. Op dit 
moment nemen we bepaalde groepen pupillen niet meer 
aan en werken we met een quotum per jaargroep. Speci
aal aandachtspunt is daarbij de aanmelding van meisjes. 
Omdat meisjes vaak al wat ouder zijn dan jongens als ze 

starten met voetbal, zouden 
die minder kans maken bij 
VDZ. De jeugdcommissie en het be
stuur zullen kijken 
hoe we gelijke 
kansen kunnen 
bieden.
De jubilarissen wer
den toegesproken. 
De leden van verdienste 
Henk Koudijs en Sjors van Leeuwen 
kregen hun speldje uitgereikt en de ALV stemde onder 
applaus in met het aanwijzen van Geert van Gessel  als 
lid van verdienste.

Overige bestuurszaken
Naast de bovenstaande grote onderwerpen heeft het 
bestuur natuurlijk ook de reguliere zaken behandeld. VDZ 
gaat stroom afnemen van Sportstroom, een financieel 
voordeel voor VDZ. Een aantal dames heeft belangstelling 
getoond voor het vormen van een veterinnenteam. Na 
de winterstop is hiervoor ruimte door het nieuwe trainings
veld. Hebt u interesse meldt u dan bij de damescie. Het 
bestuur gaat het gebruik van Sportlink stimuleren.
Helaas zijn er de vorige periode een aantal incidenten ge
weest bij de jeugd. De tuchtcommissie van de jeugd heeft 
de nodige maatregelen moeten nemen. Zo nodig wordt 
ook het bestuur ingeschakeld. VDZ wil zijn goede naam 
behouden. Respect voor elkaar en voor de tegenstander 
is en blijft essentieel.

Leden, die zich ernstig misdragen of zich ook na her
haaldelijk rappelleren hun contributie niet betalen of hun 
vrijwilligerswerk niet uitvoeren worden door het bestuur 
geroyeerd. Dit is conform de reglementen.

Burgemeester Drijberprijs voor vrijwilligerswerk
Alle “ vrijwilligers van Voetbalvereniging  VDZ”  zijn geno
mineerd voor de burgemeester Drijberprijs.  Deze prijs is 
bestemd voor een vrijwilligersorganisatie, die bij potentiele 
vrijwilligers de juiste snaar weet te raken. De prijs wordt 
op 7 december uitgereikt door de oudburgemeester Drij
ber. Als u dit leest is bekend of VDZ de prijs in de wacht 
heeft gesleept. Maar ook als dit niet het geval is, betekent 
het een waardering voor onze werkwijze met de vrijwil
ligersregeling en een waardering voor al onze vrijwilligers 
en kaderleden!

Van de bestuurstafel
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Fijne Kerstdagen en een 
goed nieuwjaar toegewenst
De winterstop komt eraan. We sluiten het seizoen af met 
een feestavond op 22 december. Wij hopen u dan al
lemaal te ontmoeten.

 Het bestuur wenst u en uw naasten fijne kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2013. Wij nodigen u ook van har
te uit voor onze nieuwjaarsreceptie op 1 januari om 16.00 
uur. Voorafgaand hieraan speelt VDZ1 tegen OUDVDZ.

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Het meisjes en vrouwenvoetbal is booming. Ook 
bij VDZ! Op dit moment voetballen zo’n 150 
meisjes en vrouwen bij VDZ verdeeld over drie 

seniorenteams, vier juniorenteams en 3 pupillenteams. 
Een aantal meisjes voetbalt in een jongensteam.

Dat is ook één van de redenen waarom de damescom
missie is versterkt. De commissie bestaat uit:
• Monique Turk, voorzitter
• Ellen Beltman, secretaris
• Henriette Verhoeven, penningmeester
• Irene Smeltink, algemeen technische coördinator
• Ad Heijnen, technische coördinator meisjes
• HendrikJan Schuurkamp, algemeen

De damescommissie is druk bezig om het (technische) 
beleidsplan te actualiseren. In dit plan wordt beschreven 
hoe VDZ er qua meisjes en vrouwenvoetbal momenteel 
voor staat, welke ambities er zijn voor de korte en (mid
del)lange termijn en welke activiteiten daarvoor worden 
ontwikkeld. Het is belangrijk dat er vanaf de Fpupillen 
geïnvesteerd wordt in meisjesvoetbal. Net als bij de jon
gens moeten meisjes bij VDZ de gelegenheid hebben om 
zich ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Concreet 
betekent dat, dat naast plezier in voetbal ook prestatie 
een plek krijgt in het meisjesvoetbal. Een goed voorbeeld 
is het eerste meidenteam bij de Cjunioren dat prima 
presteert in de jongenscompetitie. 

De damescommissie wil het kader, trainers en leiders, van 
de meisjesteams versterken. Eén van de activiteiten die 
worden ontplooid, is het organiseren van workshops. Zo 
is er op woensdag 28 november een bijeenkomst waarin 
een KNVBcoach ingaat op het trainen, coachen en 

begeleiden van meidenteams. Ook zal een coach van de 
atletiekunie bijscholing geven in looptechniek en bewegen 
specifiek gericht op meisjes.

Op 13 januari 2013 wordt onder auspiciën van de dames
commissie een uitwisseling georganiseerd met sc Woezik. 
Deze club uit Wijchen is op het gebied van meisje en 
vrouwenvoetbal qua structuur en ambitie vergelijkbaar 
met VDZ. Doel van de uitwisseling is op de eerste plaats 
het aanbieden van een voetbalactiviteit tijdens de win
terstop. Daarnaast willen we ervaringen uitwisselen op 
voetbaltechnisch en organisatorisch gebied. Op zondag 
13 januari komen op sportpark ’t Cranevelt alle dames 
en meisjesteam van VDZ in actie tegen teams van sc 
Woezik. Er is een gezamenlijke lunch en het geheel wordt 
omlijst met de nodige activiteiten. U bent van harte wel
kom op deze ladies day.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat dit seizoen het 
Helga de Lange toernooi in ere wordt hersteld. Voorlopige 
datum is vastgesteld op 2 juni.

van de damescommissie

Booming

Foto Ted de Kraker
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Al een paar jaar zagen verschillende leiders en trainers 
langs het veld, dat de techniek van het lopen bij veel 
kinderen beter kan. Paul Meulenbelt en René Peterson 
hebben dit voor de zomervakantie weer eens aange-
zwengeld en op hun initiatief is Hans Hofmeester bij 
het E1 gestart met looptraining. Inmiddels hebben al 
meer E, D en C teams kennisgemaakt met zijn trainin-
gen. 

Hans doet zelf vanaf zijn 12e aan atletiek en is nog 
steeds een fanatiek loper. Daarnaast heeft hij ook 
gevoetbald en hij weet dus uit eigen ervaring hoe 

belangrijk een goede looptechniek in het voetbal is. Hij is al 
jaren erg geïnteresseerd in bewegingswetenschappen en 
struint internet af naar video’s waar met vertraagde beel
den wordt duidelijk gemaakt hoe je technisch goed loopt. 
Tijd dus voor een interview met een man die bij de jeugd 
een extra dimensie in de trainingen brengt.

Waarom looptraining voor voetballers?
Hans: “Daar zijn een paar redenen voor. Kinderen in de 
groei zie je bij het lopen allerlei motorisch vreemde bewe
gingen maken. Buiten het feit dat dit technisch niet goed 
is en er niet mooi uitziet, is het gevaar op blessures groot. 
Wanneer je de techniek bij die kinderen kunt verbeteren, 
zijn ze simpelweg minder blessuregevoelig. En wat voor 
voetbal natuurlijk heel belangrijk is, is dat technisch beter 
lopen minder energie kost. Wanneer je minder energie voor 
het lopen nodig hebt, is er meer energie over voor de coör
dinatie met de bal. Dat levert gewoon beter voetbal op.”

Is looptraining voor voetballers anders dan een loop-
training in de atletiek?
“Ja, dat is echt heel anders”, vertelt Hans. “Voor het 
voetbal is het belangrijk dat de kinderen goed kunnen 

hardlopen en speciaal op de korte afstanden. Om snel op 
een korte afstand te zijn moet je over een goede coördi
natie beschikken tussen benen, armen en hersenen. Het 
maken van krachtige kleine snelle passen zorgt ervoor dat 
een speler op de eerste tien meter snel is zonder dat deze 
inlevert op beweeglijkheid. Een atleet is bijvoorbeeld heel 
snel maar alleen rechtuit terwijl een voetballer veel meer 
verschillende richtingen moet bewegen wat een grotere 
belasting vraagt op de gewrichten en spieren. Daar moet 
je dus wel op trainen.”

Hoe ziet zo’n looptraining er dan uit?
“Het is maar een korte training” vertelt Hans. “Ik doe 
oefeningen om de stabiliteit van de romp te vergroten. 
Bijvoorbeeld door erop te trainen dat ze bij een duw zich 
snel herstellen en door kunnen lopen. Het zijn veel spier
oefeningen voor rug, buik, bovenbenen en billen. En wat 
verder heel belangrijk is, is dat ik ze leer om op hun tenen 
te lopen. Je ziet veel kinderen die op hun hakken of platte 
voet lopen. Dat is niet goed. Wanneer je op je tenen loopt, 
ben je beweeglijker en wendbaarder. Op je tenen lopen en 
leren om je gewicht naar voren te verplaatsen laat je snel
ler bewegen en harder lopen”, aldus Hans. “Het gaat dan 
niet om lange afstanden hard lopen, maar korte sprintjes 
van 10 tot maximaal 20 meter. Langere sprints komen in 
het voetbal zelden voor.”

Je hebt nu een aantal maanden looptrainingen gege-
ven. Wat valt je daarbij op?
“Ik heb allereerst heel veel gekeken”, vertelt Hans. “Het 
zijn op dit moment wel de wat hogere teams waar ik 
training aan geef. Dat zijn relatief natuurlijk al de betere 
sportertjes die motorisch niet slecht in elkaar steken. Ruim 
50% loopt ook best goed. Zo’n 25% kan echt hulp gebrui

Op je tenen lopen
Interview met looptrainer Hans Hofmeester
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2012
22 december  Kerstfeestavond  20.00 u.
23 december  Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine

Van 23 december t/m 6 januari is het clubhuis gesloten  
en wordt er niet getraind.

2013
1 januari  Nieuwjaarswedstrijd 1 – Oud 1 14.00 u.
1 januari  Nieuwjaarsreceptie 16.00 u.
7 januari  Start tweede seizoenshelft, start alle trainingen
12 januari  Oliebollencup (Jeugd) ochtend
12 januari  Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) middag/avond
10 februari  Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval
31 maart  Clubhuis gesloten i.v.m. Eerste Paasdag
1 april  Tweede Paasdag (speelzondag)
18 april  Algemene Ledenvergadering (ALV)
30 april  Clubhuis gesloten i.v.m. Koninginnedag
18 mei  Geert Egging Toernooi (Jeugd)
20 mei  Henk Evers Toernooi (Jeugd)
25/26 mei  Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd)
2 juni  Familie/Minitoernooi met bekendmaking van:
    Vriijwilliger van het Jaar bij Jeugd en Senioren 16.30 u. 
     Beste seniorenteam van het jaar  16.30 u. 
 3 juni  Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop  

Agenda

11 december 2012
15 januari 2013
05 februari 2013
04 maart 2013
09 april 2013
06 mei 2013
04 juni 2013

10 december 2012
14 januari 2013
04 februari 2013
05 maart 2013
08 april 2013
05 mei 2013
03 juni 2013 24 januari 2013

28 februari 2013
28 maart 2013
25 april 2013
23 mei 2013                          Aanvang om 20.00 uur precies. Inschrijfgeld: € 3,-

 Bestuursvergaderingen

11 december 2012
08 januari 2013
12 februari 2013 
12 maart 2013 
09 april 2013
18 april 2013 ALV voorjaar
14 mei 2013
11 juni 2013

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie

 Kaartavonden

Algemeen

ken. Dat kan komen omdat ze met x of obenen lopen of 
veel te veel op hun hakken. Wat je ook veel ziet, is dat ze 
hun armen niet gebruiken bij het lopen. Die bungelen er 
maar wat bij. En juist die armen zijn heel belangrijk bij het 
voortbewegen. Ze geven als je het goed doet, het ritme 
aan, ze zorgen voor de voortstuwing en bij het springen 
zorgen de armen ervoor dat je jezelf omhoogtrekt. Niet 
onbelangrijk allemaal en daar kan nog veel in verbeterd 
worden”, aldus Hans.

Zie je ook al verbetering?
“Ja”, antwoord Hans volmondig. Ik zie zeker verbetering. 
Met name in het sneller reageren, nadat kinderen uit het 
evenwicht zijn gebracht. Ze staan sneller op na een val 
en vervolgen daarmee sneller het spel. In het begin heb 
ik ook videoopnames gemaakt en dat herhaal ik nu. Met 
de analyse van die beelden, denk ik nog veel beter aan 
te kunnen tonen én aan de voetballers te laten zien waar 
de verbeteringen al zitten en waar nog aan gewerkt moet 
worden.
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 Op zaterdag 12 januari 2013 houden wij op  
ons hoofdveld alweer voor de zesde keer:

de Roel van der Leij 
Wintercup

 

Editie 2013 trapt om 13.30 uur af
Gezien de sterke groei van onze seniorentak (en sommige elftallen zul-
len met 2 teams meedoen inclusief de deelname van de A2), gaan we 
met twee poules spelen.
 
Na afloop van het sportieve gedeelte zullen we gezamenlijk in onze 
kantine een maaltijd nuttigen en zal aldaar de prijsuitreiking plaats-
vinden. De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open zijn.
 
We gaan ervan uit dat het animo voor dit toernooi wederom net zo 
groot is als voorgaande jaren. Noteer het nu alvast in je agenda!

Hallo beste VDZ(st)ers
Sinds kort hangt er ’n reclamebord van  Safe Storage om het hoofdveld. Dat doen wij na
tuurlijk niet voor niets. Naast het feit, dat wij affiniteit met VDZ hebben, mijn dochter speelt 
sinds 1 jaar bij VDZ, heeft de bordsponsoring een zakelijke reden.

Safe Storage Arnhem is een selfstorage bedrijf,  waar  u tijdelijk of langdurig een opslag 
box kunt huren tegen zeeer concurrerende tarieven. Als u thuis tijdelijk extra ruimte nodig 
heeft, uw ski kampeer of kerstspullen permanent elders wilt opslaan of merchandising  artikelen 
dagelijks wilt ophalen cq laten bezorgen, dan is Safe Storage de oplossing. Safe Storage heeft al 
opslag boxen met een inhoud van 2,8 m3 tot 36 m3.

Het voordeel van selfstorage is het laagdrempelige concept. U krijgt een pincode waarmee u 
toegang krijgt tot het pand en daarmee  uw gehuurde box. Iedere box heeft een eigen alarm, zodat 
onbevoegden geen toegang tot uw box hebben. U hoeft met niemand een afspraak te maken om 
bij uw spullen te komen. Safe Storage Arnhem is 365 dagen per jaar geopend en van ’smorgens  
06:00 uur tot  22:00 uur heeft u toegang tot uw box. Al met al heel comfortabel. Wist u, dat uw 
opgeslagen inboedel/spullen gratis verzekerd zijn voor een bedrag van € 5.000,=  tegen brand en diefstal.

Dus VDZers,  als u toch eigendommen wilt opslaan, dan gaat u natuurlijk naar deze  bordsponsor van 
VDZ en als u het lidmaatschap van VDZ kunt aantonen dan gaan wij u verrassen!
Tot ziens bij Safe Storage Arnhem.

Safe Storage

Jan Schepers
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VDZ
HOgErOP

Het einde van het kalenderjaar 2012 is weer in zicht 
en we hebben als VDZ Hogerop een goed jaar gehad. 
Het aantal business club leden is, evenals het aantal 
reclamebord sponsoren, flink gestegen. Ook zijn 
er diverse jeugdteams in nieuwe trainingspakken 
gestoken. En niet te vergeten de fantastische spon-
soravond in mei bij onze jeugdsponsor Burgers Zoo. 
Graag stellen we twee nieuwe business club leden 
aan u voor ;

Metselbedrijf Hendriks Peters 
uit Doornenburg is opgericht in 1995 en is bij de meeste 
aannemers wel bekend voor alles wat met metselwerk te 
maken heeft. Ook voor de particuliere sector is in goede 
handen bij metselbedrijf Hendriks Peters. Heeft u plannen 
voor een nieuwbouw, aanbouw, garage, berging, tuinmuur 
of wat u maar bedenken kan, dan bent u bij Hendriks 
Peters aan het juiste adres. “wilt u kwaliteit en iets beters 
kom dan naar Hendriks Peters”. Kijk voor meer informatie 
op www.metselbedrijfhendrikspeters.nl

Versteegh Dance Masters (zie ook blz. 28)
is de dansschool voor Arnhem en omstreken. Voor samen 
dansen, Salsa, Hiphop Streetdance en Breakdance, 
Moderne dans, Flamenco, Jazz en Tap dance moet je 
bij Versteegh zijn. Ook voor sporten terwijl je danst en 
dansen voor kids is Versteegh de beste keuze. Verder 
kunt u bij Versteegh terecht voor zaalverhuur, bruiloften, 
feesten, borrels, dance workshops vrijgezellen dagen, 
personeelsuitjes en dansdemonstraties. Voor scholen en 
onderwijsinstellingen heeft Versteegh een ruime ervaring 
met  lesuren en projecten onder leiding van dans professi
onals. U vindt ons aan de Velperweg in Arnhem. Kijk voor 
meer informatie op www.versteeghdancemasters.nl

KORT NIEUWS
• Safe Storage is reclamebord 

sponsor geworden. Safe Storage 
Arnhem is een selfstorage bedrijf, waar 
u tijdelijk of langdurig een opslag box kunt 
huren tegen zeer concurrerende tarieven. Safe 
Storage stelt zich op de linkerpagina aan u voor. 
Meer informatie vindt u op  www.safestorage .nl 

 
 
 
 
 
 

Zuivelbedrijf van Betuw aan de Pauwstraat stelde de 
wedstrijdbal voor de topper VDZSML ter beschikking  

 

• Dusseldorp Sloop, Infra en milieutechniek stelt gratis 
de afzetting van de nieuwbouw ter beschikking.

• Van Dalen Aannemersbedrijf stelt een aantallen 
speeltoestellen voor onze speeltuin ter beschikking.

• Voetbalcenter OLB levert de nieuwe tenues voor het 
barpersoneel en sponsort ook de uittenues voor het 
eerste elftal

• De Smidse schenkt VDZ de logo’s voor de nieuw
bouw en voor naast de ingang van ons clubgebouw. 

• Henken Sierbestrating uit Veenendaal heeft in 
november haar 80 jarig jubileum gevierd en wij felici
teren Gert en Robert van Harte.

Sponsornieuws

VAN

BETUW
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Mondgezond, mondygiënistenpraktijk Arn-
hem

Rung Thais Restaurant

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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VDZ logo’s sieren complex
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Sinds kort sieren twee nieuwe VDZ logo’s ons clubge
bouw. Zowel naast de hoofdingang als op de lange 
muur van de nieuwbouw zijn grote VDZ emblemen 

geplaatst. Deze zijn vervaardigd door onze sponsor De 
Smidse – synoniem voor metaal - van 3 mm dik alumi
nium. Het snijden gebeurt  d.m.v. een computergestuurde 
watersnijmachine. Het logo van VDZ is digitaal aangeleverd, 
ingelezen en verwerkt. Een modern kostbaar systeem dat 
een mooi, maar behoorlijk duur product oplevert. Dat zou 
voor onze penningmeester een flinke hap uit zijn budget zijn 
geweest, ware het niet dat De Smidse  deze twee ander
halve meter hoge logo’s geheel gratis heeft geleverd. Een 
fantastisch en grootmoedig gebaar.

Het beschilderen van de aluminium logo’s werd verzorgd 
door  D & R Pruijn Schilderwerken, het bedrijf dat ook de 
buitenzijde van ons clubhuis van een mooie kleur heeft 
voorzien.
Wij danken De Smidse en Pruijn Schilderwerken hierbij 
voor hun professionele werk dat ons clubhuis een prachtig 
aanzien geeft.

HM

De Smidse sponsort nieuwe VDZ logo’s

Schildersbedrijf Dolf  en Rudolf Pruijn heeft het 
schilderwerk verzorgd

Foto’s Ted de Kraker
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Indoor Action actie

Sauna • Dvd-uitleen • Internet • Parkeren
Kinderopvang • Zonnebank • Fysio-Advies
Horeca tegoed (10,- p/m) 

indooraction.nl
Boekhorstenstraat 75 (Steenstraat, 1e weg rechts)  Arnhem  (026) 446 11 86

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

Fitness
Groepslessen

kijk op
indooraction.nl

voor een GRATIS proefles!!
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Opening kleedkamers door Davy Pröpper

Sinterklaas 
bij VDZ

Op donderdag 18 november zijn de nieuw ge-
bouwde kleedkamers van VDZ feestelijk geopend.  
De jeugdafdeling van VDZ groeit al jaren en op 
zaterdag waren er te weinig kleedkamers om alle 
wedstrijden te accommoderen. VDZ heeft extra 
kleedkamers laten bouwen, die voldoen aan de 
moderne eisen van deze tijd. VDZ kan hiermee op 
zaterdag vanaf de D-jeugd en ouder alle teams -ook 
voor de gasten- een eigen kleedkamer aanbieden.
De opening gebeurde tijdens het slaapmutsentoer-
nooi van de E-jeugd en werd uitgevoerd door Davy 
Pröpper. Davy heeft in zijn jonge jeugd (evenals zijn 
jongere broers Robin en Mike) bij VDZ gespeeld. 
Een grote groep E-spelers joelden om Davy die na 
een poos verscheen en het lawaai helemaal niet 
meer van de lucht was. Davy verrichtte de opening 
door een bal door de papieren afscheiding in de 
deur te schieten. Daarna kon het nieuwe complex 
bezichtigd worden. Nadat Davy alle spelers inclu-
sief leiders en trainers van een handtekening had 
voorzien kon het slaapmutsentoernooi beginnen.
Helaas konden de E-tjes niet in de nieuwe kleed-
kamers slapen, want die zijn voorzien van milieu-
vriendelijke detectoren, zodat het licht aangaat als 
er beweging is. Dat is ‘s nachts natuurlijk lastig, 
maar voor de elektriciteitsrekening door het jaar 
heen gunstig voor de clubkas.

Nieuwe kleedkamers 
feestelijk geopend
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De Sluitpost, Tom Rudolphie

Foto’s Irene Gudden

DE SLUITPOST

Tom 
Rudolphie 
keeper van VDZ 2

Tom Rudolphie keeper van VDZ 2 is 
op 8-jarige leeftijd begonnen bij VDZ. 
In de jeugdelftallen bleek al gauw dat  
Tom talent had voor het keepersvak. 
Weliswaar was dit geen voorbode dat 
hij niet op een andere plek in het veld 
zou staan.
Sinds de D-jeugd was het jaar in jaar uit 
wisselen van positie: keeper of laatste 
man. Totdat hij in de A-jeugd zijn positie 
als spits invulde en deze lijn succes-
vol doortrok naar VDZ 1, waar hij mee 
genoot van de promotie naar de 3de 
klasse. 
Sinds vorig seizoen heeft hij zijn plek 
in de spits definitief verruilt voor een 
plek onder de lat. En is hij vol enthou-
siasme weer aan de gang gegaan met 
het keepen onder goede begeleiding. 
Grote stappen zijn al gemaakt, en is 
het automatisme van het keepen terug 
gekomen. Het is nu zaak van het aan-
leren van kleine details, die je maken 
tot een goede keeper. Hard trainen en 
goed opletten naar de ervaren keepers 
zorgt ervoor dat hij die progressie 
kan boeken om een stap hoger op te 
komen. Het streven van Tom is dan ook 
naar een vaste basisplaats onder de lat 
bij VDZ 1.

de
 s

lui
tpost H de keepers van VDZ H 

H Gelukkig nieuwjaar



Flynth

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


