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De tweede seizoenshelft is begonnen. Dat wil 
zeggen voornamelijk in theorie want een kleine 
ijstijd heeft het speelschema in januari behoorlijk 

verstoord.  Inmiddels is de sneeuw gesmolten en valt de 
regen met bakken uit de lucht en is het programma van 
afgelopen weekend ook al weer (grotendeels) in het water 
gevallen.

Het goede nieuws is dat we op korte termijn over het 
nieuwe kunstgrasveld bij de Falcons kunnen beschikken. 
Hierdoor zal het dan niet lang meer duren voordat we 
afscheid kunnen nemen van trainingsveld 4. Voor de niet 
ingevoerden een veld dat de indruk wekt dat de luchtmo
bile brigade er met zwaar materieel een niet van echt te 
onderscheiden oefening op heeft gehouden. 

Over het kunstgras veld gesproken. Op de laatste ALV 
werden er vragen gesteld over de formele afspraken rond 
het gebruik van dit gemeenschappelijk kunstgrasveld. 
Inmiddels kan ik u berichten dat de laatste plooien worden 
gladgestreken en dat beide gebruikers in goede harmo
nie afspraken hebben kunnen maken. Toch wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken iedereen op te roepen zich 

als goede buur te 
bedragen ten opzichte 
van de mensen en 
materiaal van de Fal
cons. Wij als bestuur 
hechten veel waarde 
aan de opgebouwde 
goede verstandhou
ding.

Verder is er duidelijk
heid over de trainer(s) 
van het Heren 1 en 
wordt er druk gezocht 
naar trainers voor Dames 1 en Heren 2, zodat de continu
iteit ook voor volgend seizoen gewaarborgd is. Ook wordt 
er achter de schermen druk gewerkt aan een technisch 
beleidsplan senioren waarover op een later tijdstip meer.

Voor nu een prettige tweede seizoenshelft en ik hoop u 
allen te mogen ontmoeten in de kantine of langs de lijn. 

Uw voorzitter
Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Het team
VDZ 4 is dit seizoen een nieuw elftal bij de seniorenafde
ling van VDZ. Alhoewel het woord senioren bij dit team 
niet recht doet aan het elftal, want de gemiddelde leeftijd 
van het team is 20 jaar. Onder initiatief van onder andere 
Niek ten Velde zijn 5 jongens die in het verleden bij VDZ 
speelden en gestopt waren met voetbal, teruggekeerd 
bij hun oude club. Maar uiteraard maken 5 spelers nog 
geen team, dus werden er links en rechts wat vrienden 
opgetrommeld het team te completeren. Van SML, VVO 
en Eendracht kwamen er op deze wijze 5 spelers bij 
en verder kwam er een aantal Ajunioren van VDZ over 
naar dit seniorenteam. Het is voor VDZ een goede zaak 
om voor de toekomst een aantal jonge seniorenelftallen 
te hebben. De huidige seniorenteams vergrijzen en de 

instroom vanuit de jeugd was niet optimaal.
Het groepje exVDZspelers uit het team kwam vervol
gens bij Ralph Decker uit om dit elftal te gaan trainen. Zij 
kenden hem als trainer uit hun voetbalverleden bij VDZ en 
door zijn ervaring in trainen van jeugd en in het verleden 
ook VDZ 5, leek hij hun de meeste geschikte kandidaat. 
Daarbij kwam dat deze trainer ook wel een biertje lust na 
de training en wedstrijden, altijd prettig voor de derde helft 
zo moeten ze gedacht hebben.

De competitie
Na een goed gesprek en na wat steekpenningen werd ik 
overgehaald om het team te gaan trainen en begeleiden. 
Aangezien het team het serieus wilde aanpakken, en twee 
keer per week wilde gaan trainen en ook voor prestatie 

Jonge honden winnen Roel van der Leij Wintercup en 
halen hun eerste doelstelling voor dit seizoen

VDZ 4 op stoom
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op de zondag koos, was de keuze voor mij niet moeilijk. 
Ik bereid serieuze trainingen voor en het team pakt dat 
over het algemeen goed op. De jongens vertelden mij: we 
willen kampioen worden, op zich uiteraard een heel goed 
streven, maar niet echt realistisch gezien de beschikbare 
spelersgroep. Dus die ambitie heb ik bij de jongens direct 
wat getemperd en aangepast tot goed in de middenmoot 
meedraaien in de 5e klasse en het winnen van de Roel 
van der Leij Wintercup. 

Het meeste lastige was (en is) van deze spelers een 
hecht team te maken, zowel in voetballend opzicht als 
qua teamsfeer. Een aantal heeft altijd op behoorlijk niveau 
gespeeld, de rest niet. Ook is de overstap van het frivole 
speelse jeugdvoetbal naar het seniorenvoetbal een vaak 
onderschatte overgang. De eerste wedstrijden kregen we 
aantal keer complimenten van de tegenstander over ons 
spel, we werden nooit weggespeeld maar gingen wel met 
nul punten van het veld af. In het begin werd te vaak de 
“lange” bal gespeeld, was het spel te onrustig, gehaast en 
werden onnodige fouten gemaakt, wat daardoor overbodi
ge tegendoelpunten opleverden. Momenteel wordt er van 
achteruit redelijk goed opgebouwd, met opkomende backs 
en is in de veldbezetting een stuk progressie geboekt en 
zit er steeds meer lijn in het spel. 

In de vijfde wedstrijd tegen Eendracht 2 kwam dan ook de 
ommekeer. Met goed veldspel werd Eendracht onder druk 
gezet, echter onze spitsen verzuimden die dag te scoren 
en een aantal ongelooflijk grote kansen te missen. We 
verloren deze wedstrijd hierdoor met 21. Daarna speel

den we 22 gelijk tegen medekoploper De Paasberg 2 en 
wonnen vervolgens tegen Jonge Kracht en Eldenia. De 
weg omhoog is ingeslagen en nu de tweede seizoenshelft 
begint, hebben we bij winst tegen Arnhemse Boys 3 de 
gewenste middenmoot positie volop in zicht. Die doelstel
ling moet haalbaar zijn.

De Wintercup
Zoals gezegd was het winnen van de Wintercup ook een 
belangrijke doelstelling van dit seizoen. Omdat wij, het 
qua niveau hoogst spelende team op het toernooi waren, 
was het eigenlijk aan onze stand verplicht om te winnen. 
Maar helaas misten we op voorhand drie van de betere 
spelers. Maarja met dat soort zaken heeft elke coach te 
maken en je moet het doen met degene die er wel zijn! 
Na een wat stroeve start met twee gelijke spelen ging het 
steeds beter lopen. Uiteindelijk verloren wij geen enkele 
wedstrijd en kregen het hele toernooi maar twee tegen
doelpunten. David Luijkx maakte tegen VDZ A2 vlak voor 
tijd de winnende treffer en werd toernooitopscoorder met 
5 doelpunten. 
Na een zeer humoristische speech van Steef Brinkhoff 
mocht onze aanvoerder de Wintercup in ontvangst 
nemen. Later op de avond na het stamppotbuffet en wat 
drankjes in de kantine, werd net als in het verleden bij 
Ajax en FC Twente, ook bij ons geconstateerd dat de 
kampioensbokaal niet ongeschonden uit de strijd was 
gekomen. We hebben wel een handige klusjesman in ons 
team, dus wees niet bezorgd volgend jaar kan iedereen 
weer gewoon om de bokaal strijden.

RD

Boven v.l.n.r.: Ralph Decker (trainer/coach), Calvin Drexler, Lars Eshuis, Tim de Vries, Luuk Hooyman, David Luijkx, Thijs Lowenthal, 
Brian Huibers, Tom Peters, Marco van Swaaij. Onder v.l.n.r.: Rick Wieland, Jorrit Hooijmans, Berend Veenstra, Maarten Visser, Callum 
Lewis, Niek ten Velde. Niet op foto: Matthijs Wiegerinck. Foto André Löwenthal
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 Van de redactie

Kaartavonden

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

HM

De winterstop is al weer bijna voorbij. De vorstpe
riode ook. Hopelijk krijgen we nog een staartje 
winter waarbij we nogmaals de schaatsen onder 

kunnen binden maar op dit moment ziet dat er niet naar 
uit. Dus er kan weer gevoetbald worden, dat is dan wel 
weer het positieve van de invallende dooi. Met onze 
mooi kunstgrasvelden hebben we al wel weer de 
eerste vriendschappelijke wedstrijden zijn gespeeld.  
Aan het echt gras kunnen we 
op de zompige velden nog 
niet ruiken maar dat zal 
binnenkort (en als dit 
nummer uitkomt is dat 
misschien al wel 
zo) veranderen.

Dus voetballend 
is er niet veel 
gebeurd dus u zult 
zeggen waarmee 
kunnen we deze Volhar
der dan vullen. Dat zal ik u vertellen. Het lagere 
elftallentoernooi bijvoorbeeld was weer een groot succes 
met zeven elftallen die om het hardst streden om de grote 
beker, het vierde liep ermee heen maar de rest van de 
teams liet zich daarom het bier en het stamppotbuffet niet 
minder smaken. Op diezelfde dag vond ook het oliebol
lentoernooi plaats. Ook daarvan in dit nummer een mooie 
(foto)pagina.

Voor de eerste keer is bij VDZ de Ladies Day gehouden 
waar alle meiden en dameselftallen acte de presence 
gaven. Naar verluidt, en getuige het artikel in deze Volhar
der,  was het een fantastische dag. Vrouwenvoetbal zit in 
de lift en bij VDZ is dat goed te merken.

Verder wordt er ook aan de 
organisatie gesleuteld, 

zowel de keepers als 
de herenelftallen 
zijn onderwerp 
van technische 

commissies. 
Sjors van 
Leeuwen 
(herenelftal

len) en Erwin 
Brakenhoff (kee

pers) vertellen er in deze aflevering wat 
over. De statistieken van het afgelopen seizoen 

zijn weer verzameld door Jeroen Polman, VDZ3 stelt 
zich voor en de C1 doet het fantastisch in de competitie. 
Zo heeft de C1 uitstekende prestaties geleverd tegen 
de C’s van zowel Twente als NEC, dat is wel een paar 
pagina’s Volharder waard.
Het nummer is 64 pagina’s groot dus er staat nog veel 
meer in. Veel leesplezier gewenst,

De redactie

Uitslagen 24 januari 2013
Jokeren
1. Mieke v.d. Mee 69 pt, 
2. Wil van Daalen  75 pt, 
3. Lidy Stienstra 90 pt.

Klaverjassen: 
1. Henk Matser  4808 pt, 
2. Stef Stienstra 4626 pt,
3. Bets Valen 4508 pt.
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Irene Gudden Fotografie

Irene Gudden
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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



Clubblad de Volharder | 11

VDZ C1 Herbst-
meister van VDZ

Met een record aantal van 67 
teams mag het VDZ C1 zich dit 

jaar kronen als “Herbstmeister” van 
alle VDZ teams. Hoewel ze in de eigen 
competitie 2e staan, net achter NEC 
C1, hebben ze 11 van de 12 potten 
voetbal winnend afgesloten. Op de 
tweede plaats van het VDZ klasse
ment staat VDZ F4 dat (tot nu toe) als 
enige VDZ team de kampioenschaal 
heeft ontvangen in hun eigen klasse. 
Dit is natuurlijk ook een felicitatie 
waard. Bij de senioren staat VDZ 2 
(zondag) er uitstekend voor. Ze zijn 
gekroond als “Herbstmeister” in hun 
klasse maar daar worden de prijzen 
pas echt verdeeld aan het einde van 
het seizoen.

Wat opvalt is dat de resultaten iets 
minder zijn dan vorig seizoen. Maar dit 
zegt natuurlijk niets over “de presta
ties” want er zijn diverse voorbeelden 
dat VDZ teams te hoog (of teams 
van andere verenigingen te laag) zijn 
ingedeeld. En dan kan een plek in de 
middenmoot wel een “wereldprestatie” 
zijn. 

Jeroen Polman

Nr.
Plaats
comp. Elftal G P DPV DPT Doelsaldo Winst %

1 2 VDZ C1 12 33 56 8 48 91,67%
2 1 VDZ F4 11 30 113 18 95 90,91%
3 2 VDZ MB1D 12 31 82 16 66 86,11%
4 3 VDZ C8M 11 27 28 14 14 81,82%
5 2 VDZ MD1 9 22 44 8 36 81,48%
6 2 VDZ B1 10 24 44 15 29 80,00%
7 1 VDZ 2 12 28 31 12 19 77,78%
8 3 VDZ E6 11 23 54 32 22 69,70%
9 5 VDZ E10 11 22 72 39 33 66,67%

10 4 VDZ D1 12 24 41 16 25 66,67%
11 3 VDZ VE1 9 18 24 9 15 66,67%
12 4 VDZ A1 12 23 36 22 14 63,89%
13 4 VDZ F7 11 21 72 28 44 63,64%
14 5 VDZ F12 11 21 44 31 13 63,64%
15 5 VDZ E1 12 22 61 29 32 61,11%
16 3 VDZ E5 10 18 25 25 0 60,00%
17 4 VDZ 1 12 21 22 18 4 58,33%
18 5 VDZ C6 11 19 52 28 24 57,58%
19 4 VDZ C2 11 19 34 19 15 57,58%
20 6 VDZ C7 11 18 40 49 9 54,55%
21 3 VDZ MD2 8 13 12 19 7 54,17%
22 5 VDZ A3 10 16 32 32 0 53,33%
23 5 VDZ D3 11 17 38 40 2 51,52%
24 5 VDZ C3D 11 17 28 37 9 51,52%
25 5 VDZ E3 11 16 49 51 2 48,48%
26 5 VDZ 3 12 17 25 22 3 47,22%
27 6 VDZ B2 11 15 28 23 5 45,45%
28 7 VDZ VR1 11 15 24 22 2 45,45%
29 7 VDZ D6 11 15 40 45 5 45,45%
30 7 VDZ F5 11 15 39 63 24 45,45%
31 6 VDZ F1 12 15 27 33 6 41,67%
32 7 VDZ F8 11 13 38 25 13 39,39%
33 9 VDZ C5 11 13 44 42 2 39,39%
34 6 VDZ F3 11 13 27 33 6 39,39%
35 9 VDZ E11 11 13 45 56 11 39,39%
36 8 VDZ D4 11 13 25 37 12 39,39%
37 7 VDZ F10 11 13 17 36 19 39,39%
38 8 VDZ 6 11 10 19 31 12 30,30%
39 9 VDZ A2 11 10 18 32 14 30,30%
40 8 VDZ C4 11 10 32 51 19 30,30%
41 9 VDZ E2 11 10 27 50 23 30,30%
42 8 VDZ D8 11 10 16 99 83 30,30%
43 8 VDZ D7 10 9 20 67 47 30,00%
44 9 VDZ F6 11 9 44 59 15 27,27%
45 9 VDZ B3 11 9 25 41 16 27,27%
46 9 VDZ 4 9 7 16 30 14 25,93%
47 7 VDZ E13 9 7 32 65 33 25,93%
48 10 VDZ E4 11 7 42 69 27 21,21%
49 10 VDZ 5 11 7 27 68 41 21,21%
50 8 VDZ ME1 8 5 17 47 30 20,83%
51 9 VDZ MC1D 10 6 19 29 10 20,00%
52 11 VDZ VR2 10 6 12 44 32 20,00%
53 10 VDZ VR3 8 4 11 38 27 16,67%
54 9 VDZ F2 9 4 20 42 22 14,81%
55 10 VDZ E8 10 4 28 74 46 13,33%
56 11 VDZ F13 11 4 11 90 79 12,12%
57 12 VDZ F11 10 3 15 46 31 10,00%
58 11 VDZ B4D 10 3 15 70 55 10,00%
59 11 VDZ D2 11 3 27 81 54 9,09%
60 12 VDZ E9 11 3 17 77 60 9,09%
61 9 VDZ MC2 8 1 3 48 45 4,17%
62 11 VDZ 8 10 1 10 44 34 3,33%
63 11 VDZ 7 8 0 5 31 26 0,00%
64 12 VDZ E12 10 0 14 96 82 0,00%
65 11 VDZ D5 10 0 4 95 91 0,00%
66 12 VDZ F9 11 0 6 103 97 0,00%
67 12 VDZ E7 11 0 19 121 102 0,00%

Totaal 709 865 2084 2890 -806 40,67%
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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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Spelregelquiz
1.  Een speler van de verdedigende partij gooit een scheenbeschermer tegen de bal, die daar-

door naast in plaats van in het doel gaat. De scheidsrechter onderbreekt het spel en zendt 
de betreffende speler van het speelveld. Hoe dient hij het spel nu te laten hervatten?

A. Met een hoekschop.
B. Met een strafschop.
C. Met een indirecte vrije schop.
D. Met een scheidsrechtersbal.

2.  Wanneer is in beide gevallen de spelhervatting een indirecte vrije schop?
A. Het leunen op een tegenstander en tijdrekken.
B. Na onvoorzichtig aanvallen van een tegenstander en het beledigen van de scheidsrechter.
C. Ongeoorloofde obstructie en het springen naar een tegenstander.
D.  Spelen op een gevaarlijke wijze en twee spelers van dezelfde partij plegen tegenover elkaar 

een gewelddadige handeling.

3.  Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen 
van een strafschop. De bal wordt tegen de doellat geschoten en belandt via de rug van 
de doelverdediger in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Strafschop overnemen.
B. Geen doelpunt. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen deze tegen de doellat kwam.
C. Geen beslissing. De kwestie voorleggen aan de betrokken bond.
D.  Doelpunt. De strafschop had zijn uitwerking nog niet gehad toen de bal terugkwam van de 

doellat.

4.  Onmiddellijk nadat de wedstrijd is begonnen, ziet de scheidsrechter dat de doelverdedi-
ger met de hak van zijn schoen in zijn doelgebied een gleuf maakt om hem te helpen bij 
het bepalen van zijn positie in het doel. De scheidsrechter fluit af en geeft een waar-
schuwing door het tonen van de gele kaart. Hoe wordt het spel hervat?

A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
B. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
C. Met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
D. Met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied.

5.  Terwijl het spel “dood” is, beledigt een wisselspeler vanuit de dug-out de scheidsrech-
ter. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij geeft opdracht om de wisselspeler achter de afrastering te laten plaatsnemen.
B. Hij stuurt de wisselspeler van het veld door het tonen van de rode kaart.
C. Hij geeft de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
D. Hij geeft de wisselspeler een vermaning.

Antwoorden op deze quiz vindt u op bladzijde 56

Met dank aan scheidsrechtersvereniging COVS Breda en omstreken



14 | Clubblad de Volharder

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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Armand Rood 29
Quinten Drexler 29
Olaf Slagmolen 29
Sebastiaan de Krosse 30
Paul Stam 30
Ellen Beltman 30
Dominique van Drumpt 30
Samantha de Haas 30
Djim Hermsen 30
Thom de Vries 30
Quinten Eijgenraam 30
Niek ten Velde 31
Ad Heijnen 31
Lex Richters 31

April
Max Spaaij 1
Kick Wildenburg 1
Lieke Seinen 1
Isa Kroon 1
Amita Janssen 2
Erwin Reijers 3
Michael Pluim 3
Thijs van Dijk 3
Han Dreuning 3
Cas Tolhuisen 3
Sander van den Bos 3
Twan van Oosterhout 4
Dorus Maasland 4
Raf van Oosterhout 5
Marc Kamphuis 5
Meryem Cetinöz 5

Peter de Bruijn 6
Luuk IJska 6
Chimo Hoogveld 6
Tim Lucas 7
Wouter Stavenuiter 7
Bert Kok 7
Toos Rutten 8
Martijn Kuyt 8
Martin Turk 8
Robin van der Beek 8
Oscar Verstegen 8
Bob Wiegerinck 9
Raoul Godijn 9
Michael Liem Kon Tja 9
Arthur Bockting 9
Maarten den Hollander 10
Veerle Schouten 10
Steffie Meijers 11
Reinier van Hooff 11
Roxi Brust 11
Tomas Kinwel 11
Evert van Amerongen 12
Thimo Reuver 12
Marit Evers 12
Jelmer Seinen 12
Floor Overmars 12
Hans van Katwijk 13
Han Werner 14
Alex Brinkhoff 14
Roeland Reijtenbagh 14
Jahreno Katlewska 14
Zeno Boerman 15

Remco Caldenhoven 15
Mike Klauwer 15
Sieuwerd Hooyman 16
Luuk Buiting 16
Freek Holland 16
Eda Seker 16
Ahmad Hashmi 17
Sjors Meekels 17
Ciske Bouwkamp 17
David Schermerhorn 18
Jessica v.d. Adel 18
Ivonne Stienezen 18
Kwint Ceelen 18
Ton Kroon 18
Johan Blokland 18
Marco van Swaaij 18
Judith Dousi 19
Merel Suithoff 19
Ö. Dayioglu 19
Ronald Boelhouwer 20
Femke van der Meulen 20
Levi Mes 21
Martijn Pellegrom 21
Youness Badra 21
Mathis Barten 21
Walt Jansen 22
Bart Donders 22
Kuba Lewicki 22
Sebastiaan de Gier 23
Nout Boelhouwer 23
Nadine Petit 23
Willem Mathijsen 23

Siep Steenstra 23
Albert van Daalen 24
Edwin van Bussel 24
Tim Awater 24
Jan Erik Fokke 24
Remy van der Windt 24
Maarten ten Dam 25
Riet EversBrinkhoff 25
Timon Hurenkamp 25
Thomas Theunissen 26
Uwe Rüdiger 26
Menno Boon 26
Chris Theunissen 27
Tijs Bergervoet 27
Lotte van Os 27
Bram van Eck 27
Tom Peters 27
Michel Peters 27
Sjef van Leeuwen 28
Marijn Ceelen 28
Job van der Bent 28
Harry Deutekom 29
Ysbrand Graafsma 29
Sander van Maanen 29
Joost Holtus 30
Sjef Siero 30
Frans Bolder 30
Laura Leenders 30
Elly Altena 30

Dames 3 
zoekt nieuwe 
speelsters!

Houd je van teamsport, ben je sportief en fana-
tiek?! Vind je het leuk om twee keer te trainen en 
een wedstrijd te spelen op zondag?! Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Dames 3 is een team met verschillende type da-
mes. De leeftijden lopen uit een, maar we mengen 
goed met elkaar.  Zowel tijdens als buiten de trai-
ning kunnen we het goed met elkaar vinden.  We 

hebben versterking nodig, zodat we kunnen 
bouwen aan een stevig basisteam dat zin 
heeft om te winnen!

Ben je geïnteresseerd, dan kan je vrijblij-
vend een keer mee trainen.

Voor meer informatie neem contact op met  
Ellen Beltman. Dit kan via 
ellenbeltman@hotmail.com.
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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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Verbeter de looptechniek en 
je verbetert de voetballer
Door Henk van Gelder

Honoré Hoedt houdt de speler van VDZ A2 vast bij 
de heupen. ‘’Toe maar”, moedigt de atletiekbonds
coach de jeugdige voetballer aan. ,,Durf voorover 

te hangen.” Dan laat hij los: als een catapult schiet de jon
gen weg. Op je voorvoeten rennen, roept hij de sprintende 
voetballers na. Kort en krachtig. Bam!, Bam! Bam!’’
Honoré Hoedt is bondscoach atletiek. Hij had en heeft 
vele Nederlandse topatleten onder zijn hoede en acteerde 
op meerdere Olympische Spelen. Op deze regenachtige 
maandagavond , vlak na alle ijspret, toont Hoedt trainers 

en leiders van VDZ hoe simpele basisbeginselen uit de 
atletiek het loop en sprintvermogen van jeugdvoetballers 
snel en effectief kunnen verbeteren.

De jongens van de A2 zijn zo sympatiek voor de korte 
clinic hun fanatieke partijspel even te onderbreken. Met 
enkele basistips adviseert Hoedt hen hoe ze aan snelheid 
en aan explosiviteit kunnen winnen. Nog zo’n Hoedtbasi
stip: Houdt het bovenlichaam stil. Gebruik onder het lopen 
je armen, zwaai ze recht omhoog en naar beneden, lángs 

Meer fysieke  
power aan de bal

je heupen. ,,Armen dicteren 
als een dirigent het ritme van het 
lopen”, doceert hij. ,,Houdt ze dus niet 
stijf ter hoogte van je buik.’’

Hoedt’s dochter Yana speelt in het roodzwart. Een gouden 
kans voor VDZ om in de jeugd veel vaker van zijn kennis 
gebruik te maken. Hans Hofmeester is er ook zo eentje 
die zijn loopkennis graag aan de club beschikbaar stelt. 
Hij geeft deze winter onder meer een loopclinic aan de 
C3. Gewapend met een beamer toont Hoedt in de com
missiekamer foto’s en filmpjes van zijn atleten. Hij laat 
korte oefeningen zien, die door jeugdtrainers vrij gemak
kelijk in de voetbaltrainingen zijn te integreren. Dat alles 
onder het motto: meer fysieke power aan de bal. De trai

ner die niet alleen de baltechniek 
en beheersing, maar tevens de 
looptechniek weet te verbeteren, 
creëert nu eenmaal betere spelers. 
Vooral bij de jeugd is dat belang
rijk. Tot je veertiende levensjaar 
zijn looptechnieken volgens Hoedt 
soepel aan te leren.
Meest bruikbaar advies: ,,Wil je de 
snelheid of explosiviteit trainen. 
Kies met een korte felle loopoefe
ning voor kwaliteit, om de spieren 
reactief te prikkelen. Te vaak 
ziet Hoedt trainers die eindeloos 
achterelkaar door gaan. ,,Dan 
train je slechts conditie. Je gaat er 
niet sneller door lopen. Hoe dan 
wel. Een tien meter een heuvel op 
lopen.” Pas bij dit alles wel op qua 

belastbaarheid van de speler. Zeker bij spelers in de groei 
is het oppassen geblazen.

VDZlid Evert van Amerongen is ook zo’n man die zijn 
kennis graag beschikbaar stelt. De fysiotherapeut van 
FysioDynamiek in Arnhem weet alles over blessurepre
ventie en herstel. Van Amerongen hamert op het belang 
van een goede warmingup en het dragen van goed 
schoeisel. Doorgaans herstellen blessures op natuurlijke 
wijze. Zwellingen direct koelen met ijs. Ook een drukver

Honoré Hoedt geeft de A2 looptips
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JP Offset
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VDZ en zijn vrijwilligers genomineerd voor de ....

Burgemeester Drijberprijs

band is bij een blessure een belangrijk eerste hulpmiddel.
Wie pijn blijft houden kan bij een fysiotherapeut terecht 
voor de juiste hersteloefeningen, zodat uiteindelijk al dan 
niet met met een enkel of kniebrace (Evert verfoeit tape, 
irriterend voor de huid en lastig bij het douchen) pijnvrij 
kan worden getraind. Goed om te weten trouwens dat 
fysiotherapie bij kinderen volledig in het basispakket van 
de verzekering zit.
Wie met een blessure kampt, die niet zodanig ernstig is 
dat medisch ingrijpen is vereist, kan binnen VDZ terecht 

bij Peter Eberg. De verzorger van het eerste kan de be
lastbaarheid beoordelen en helpen bij een hersteltraining. 
Peter is op dinsdag en vrijdagavond op de club aanwezig 
(19.30 tot 22.15 uur). Je kan hem ook mailen voor een af
spraak: mail@verderinvorm.nl Selectiespelers gaan voor, 
maar Peter maakt graag tijd vrij om andere VDZleden te 
helpen weer fit te worden.

Voor meer informatie:
www.fysio-dynamiek.nl

www.verderinvorm.nl

In 2012 is VDZ genomi
neerd voor de Burge
meester prijs. Wat is 

deze prijs nu eigenlijk en 
waar is het goed voor? Het 
Burgemeester Drijberfonds 
hecht grote waarde aan 
actieve maatschappelijke 
betrokkenheid van burgers 
en alles wat ertoe bijdraagt 
dat burgers zich inzetten 

voor de Arnhemse samenleving. Met de prijs wil het fonds 
personen en organisaties voor het voetlicht halen welke 
veelal in het dagelijks leven zonder enig financieel belang 
in ruime mate activiteiten ontwikkelen ten gunste van de 
Arnhemse samenleving.

VDZ is dus genomineerd voor onze Vrijwilligersregeling; 
die ervoor zorgt dat onze vereniging mede en vooral door 
vrijwilligers gerund wordt, dat was het fonds dus goed 
opgevallen. Vol goede moed gingen wij vrijdag 7 decem
ber, met een VDZ afvaardiging, naar De Burgerzaal van 
het Stadhuis om te kijken of we de nominatie om konden 
zetten in een echte prijs. Als VDZ voetballers houden we 
natuurlijk erg van prijzen winnen, toch?!

In een sfeervolle bijeenkomst samen met de andere 
genomineerde voor de groepsprijs: Stichting Leuk om te 
leren en de vrijwilligers van het Gelders Archief wer
den we het podium op geroepen en mochten we ons 
kort presenteren. De presentator roemde VDZ voor de 
voorbeeldfunctie die zij met de vrijwilligersregeling heeft 

neergezet voor de andere verenigingen in Arnhem en 
zelfs in Nederland. Een mooi compliment lijkt me voor alle 
vrijwilligers bij VDZ lijkt me!
Dit compliment konden we vast in onze zak steken. Dat 
verliezen ook bij de sport hoort wordt helaas daarna snel 
duidelijk de prijs gaat aan onze neus voorbij de winnaar 
wordt Stichting Leuk om te leren. Natuurlijk ook een 
prachtig project maar als voetbalclub wil je een wedstrijd 
natuurlijk graag winnen. Zoals het VDZ’ers betaamt was 
de 3e helft wel weer voor ons .

Al met al een zeer geslaagde middag op het stadhuis, 
waar VDZ weer op en positieve manier voor het daglicht 
getreden is en waar ik jullie als VDZ vrijwilliger nogmaals 
de complimenten wil geven voor alle vrijwillige inzet bin
nen onze  vereniging! Tot op het veld en een succesvolle 
2e seizoenshelft toegewenst.

Ronald Brakenhoff
vrijwillig Voorzitter van de Jeugdcommissie

Oudburgemeester 
Drijber

Ronald Brakenhoff gaf een korte 
presentatie over VDZ  (foto’s Ted de Kraker)
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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

“Vandaag ben ik Messi!” roept Paul,  “Ik ben 
dan Peppe!” roepen alle anderen hard in koor! 
Met de bal aan de voet slalomt Paul Pegel 
richting alle tegenstanders, die er nu wel heel 
erg gevaarlijk uitzien…

Auw! Knars, oeps, schop, tjonk, klets! Op alle 
mogelijke manieren wordt Peppe, dé gevrees
de verdediger van Real nagedaan. “Pak hem!” 
hoort Paul Pegel achter zich roepen. Zonder 
om te kijken sprint Paul richting Bart. Vlak voor 
hem brult hij: “Olééééé!”. En weer wordt er 
een grove sliding op kniehoogte ingezet. Maar 
ternauwernood weet Paul Pegel, alias Lionel 
Messi, ook deze te ontwijken! Het voelt alsof 
hij zweeft. Kleine korte tikjes met zijn linkervoet 
tegen de bal. In hoog tempo wordt Lionel Mes
si aan alle kanten belaagd en nog steeds gaat 
zijn onnavolgbare solo door. Tegenstanders 
vallen als bosjes om. Geen wapen is tegen 
Messi bestand. Van alles wordt er geprobeerd, 
er is toch geen scheids aanwezig.

“Heerlijk zo’n afsluitende partij na de training!” 
denkt Paul Pegel. Nu komt opeens gemene 
Henkie met zijn schouder vol op hem af, voor 
een echte onreglementaire schouderduw, die 
in een ijshockeystadion niet zou misstaan. Nu 
moet Lionel écht uitkijken. Eventjes aanzetten. 

Een sprintje in een sprint en Henkie vliegt rich
ting cornervlag. De vlag breekt af. “Daar krijgt 
Henkie last mee.” Denkt Paul. Ook dit gevaar 
is omzeild! “Messi forever! Niemand houdt mij 
tegen!”. 
De wereld aanschouwt een godswonder. “In 
welke hoek zal ik hem leggen? “ Alleen voor 
de keeper is voor Paul nooit een probleem. 
“Il Classico, aan de Kluizeweg, nu gaat het 
gebeuren! “Een stiffie of een lobje? Hard in de 
kruising of onder de keeper door? “ De keeper 
komt uit. Paul Messi vertraagt… daagt uit… 
en hoort… achter zich een vreemd gesnuif…
.”Paul! Kijk uit!” hoort Paul Messi heel hard 
roepen. “Is dat niet Vera, die daar zo hard 
schreeuwt?!”…..graskluiten vliegen in het 
rond… de laatste sliding is ingezet. Van achte
ren! Ook dat nog! Messi valt. Over de keeper 
heen. “Auw! Dat doet pijn!”. 
Wat een botsing. Iedereen roept oeiiiiiii en de 
bal rolt zachtjes over de doellijn. Een wereld
goal.

“Vandaag ben ik Messi”
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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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Deze week treffen we een zeer sierlijke tegenstan
der. We herkennen het allemaal in ons eigen 
elftal: sommige voetballers moeten heel hard 

werken, veel loopwerk verzetten en het vooral van hun fy
sieke kracht hebben, terwijl andere spelers het voetballen 
als vanzelf lijkt af te gaan. Deze laatste categorie spelers 
is van nature heel balvaardig, voorzien van een uitste
kende techniek en vaak gezegend met veel voetbalinzicht. 
Als we de Sri Lanka panter moeten indelen, dan behoren 
deze katachtigen zeker tot de laatstgenoemde categorie. 
Het is dus oppassen geblazen!

Al vroeg in de wedstrijd blijken de panters inderdaad over 
een pijlsnelle sprint te beschikken en met dodelijke preci
sie loeren ze op dat ene foutje dat wij onherroepelijk een 
keer gaan maken. Zolang we de Sri Lanka panters strak 
blijven aankijken, blazen ze weliswaar wat dreigend, maar 

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. 

houden ze een gepaste afstand. Zodra onze aandacht 
echter even verslapt, slaan ze messcherp toe. Razend
snel gaan ze tot actie over, onderscheppen de net iets te 
zachte terugspeelbal en spelen de bal met een sierlijke 
schijnbeweging door de benen van onze verbouwereerde 
doelman. Ook corners blijken levensgevaarlijk te zijn met 
de enorme sprongkracht die de grote katten aan de dag 
leggen. Moeiteloos springen ze uit stand meters hoog 
en ver. Hun prachtige gevlekte huid zit strak om hun 
gespierde lichaam, dus nergens vinden we voldoende 
houvast om even tactisch aan dat shirtje te trekken. 

Het zwakke punt van de panters ontdekken we bij het 
samenspel. Hoewel ze individueel gezien erg efficiënt 
en met grote souplesse opereren, zijn deze katachtigen 
bij uitstek solitair in hun gedrag. Mannetjes en vrouwtjes 
komen slechts in het paarseizoen kortstondig bij elkaar. 
Al even snel verliezen ze echter weer hun interesse en 
gaan ze elk weer hun eigen weg. Door het veld dus breed 
te houden en telkens als team goed om te schakelen van 
verdediging naar aanval en vice versa, vallen er lelijke ga
ten in de tactische opstelling van het team van de panters. 
Na enkele doelpunten van ons elftal ontstaat er al snel 
ruzie bij de tegenstander. Verwijtende blikken en dreigend 
gegrom worden onderling uitgewisseld en niemand is 
bereid om nog iets voor zijn medepanter op te knappen. 
Na een welverdiende nederlaag druipen de grote katten 
teleurgesteld af, waarbij ieder zijn eigen weg gaat en zich 
niet meer om het elftal bekommert. Ook voor een gezellig 
drankje achteraf blijkt deze notoire einzelgänger niet te 
porren te zijn. Ze druipen één voor één af met de staart 
tussen de benen!

aanvallen en verdedigen
door Bas Lukkenaar
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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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Lid van verdienste Henk Koudijs

Een verenigingsmens
Vrijwilliger Henk Koudijs is een 
vertrouwd gezicht bij VDZ. Een 
verenigingsmens die lid is van de 
barcommissie, keukengroep en de 
inkoop verzorgt van niet voetbal ge-
relateerde artikelen… Ook langs de 
lijn is Henk actief. Samen met Rinse 
Cuperus leiden zij Heren 2 vanaf de 
eerste minuut tot en met derde helft! 

Twintig jaar geleden kwam Henk 
voor het eerst bij VDZ met zoon 
Arjen aan de hand. ‘Als je op 

Alteveer woont, ga je voetballen bij 
VDZ’ geeft Koudijs aan.  Voor dochter 
Willemijn heeft Henk ook een jaar con
tributie betaald, maar na dat jaar ging 
toch het turnpakje weer aan.

Zoals vele vaders binnen VDZ, word 
je actief in het team waar je zoon of 
dochter speelt. Ook Henk ging vanaf 
1996 zijn steentje bijdragen bij de ver
schillende jeugdteams in de functie als 
leider. Pas op met waar je mee begint, 
want inmiddels staat Koudijs 17 jaar 
later nog steeds als leider te fungeren! 
Voor zijn diensten werd hij bekroond 
in 2007; de eerste vrijwilliger Senioren 
van het jaar en Toos Rutten destijds van 
de jeugd. Als kroon op zijn werk werd 
Henk Koudijs bij de afgelopen algemene ledenvergade
ring gehuldigd als Lid van Verdienste.

Naast VDZ is Henk een trotse opa en gaat graag met Luc 
(drie jaar) en Yara (vijf maanden) naar Burgers Zoo of 
de kinderboerderij. De vrije uren naast zijn werk bij KPN 
worden opgevuld met een potje tennissen, een Vitesse 
thuiswedstrijd, de Nijmeegse Vierdaagse (4x), weekendje 
eilanden of gewoon ontspannen bij zijn VDZ!

Anekdote van Heren 2 over hun trouwe leider…
Als Henk ergens goed in is, dan is het wel de sfeer er di-
rect inbrengen.  Zo waren we met ons uitje naar Brno nog 
niet geland of hij liep al door de stad met een verkeers-

bord te zwaaien!  Eerder bestelde hij op het vliegveld 
in Eindhoven al direct  15 bier om 5 uur ‘s ochtends, 
even dachten we goed weg te komen toen de barvrouw 
vertelde dat de tap nog niet aangesloten was. Een klein 
halfuurtje later, ongeveer 2 minuten voordat de gate 
dicht ging  en wij allang in de rij stonden, kwam diezelfde  
barvrouw toch nog even langs Henk. De tap was nu toch 
aangesloten maar we wilden vast geen biertje meer 2 
minuten voor vertrek? Dat liet Henk zich geen twee keer 
zeggen en voor we het wisten kreeg iedereen een biertje 
in de handen gedrukt met de vraag of we die wel even 
snel wilden opdrinken,  want het vliegtuig zou echt niet op 
ons  wachten….. 

IS

Henk Koudijs tijdens een uitje van het tweede in het Tsjechische Brno
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VDZ C1 strijd mee om 
kampioenschap en beker

In de competitie werden 
alle wedstrijden vaak ruim 
gewonnen. Alleen Tegen Nec 
werd beetje schlemielig ver-
loren met 1-0. Nec speelde 
de eerste helft beter, maar 
in de tweede helft werd een 
fraaie kopgoal afgekeurd om 
onverklaarbare redenen en 
werden ons twee penalties 
onthouden. We ontvangen ze 
gelukkig nog thuis en als we 
onze punten blijven pakken, 
dan kan het nog een aardige 
wedstrijd worden de return.
De rest van de wedstrijden 
werd er meestal gemakke-
lijk, met fraai voetbal en met 
veel fraaie goals gewonnen. 
De ene goal nog fraaier dan 
de andere. Een juweeltje 
was de omhaal van Julian 
(te zien op Youtube!).

FC Twente uitgeschakeld
Ondertussen plaatste de 
C1 zich ook vrij gemakkelijk 
voor de poule, de 1e en 2e 
ronde van de beker. Het slot-

Een korte terugblik op de 
eerste seizoenshelft van de 
mannen van Albert van Daal-
en, Maarten Cornelissen en 
Felix Tenniglo lijkt wel op zijn 
plaats. Ze lieten het publiek 
regelmatig genieten van 
oogstrelend voetbal en doen 
nog mee op twee fronten, 
namelijk het kampioenschap 
en de beker.

Het team
Het team is gebouwd op 
een stevig fundament. Onze 
keeper, Melvin, is gedurende 
de seizoenshelft steeds beter 
gaan keepen. Een aantal 
malen pakte hij punten door 
strafschoppen te keren of 
wonderbaarlijke reddingen. 
De laatste linie bevat al-
lemaal grote en stevige voet-
ballers. Ruben (onze speedy 
Gonzales langs de lijn), Gijs, 
Julian (veel scorende laatste 
man), Nicolai en Lex kregen 
slechts 8 doelpunten tegen. 
Op zich al een prestatie. 

VDZ C1 strijdt mee 
om Kampioenschap 
en Beker!

VDZ C1 strijdt mee 
om Kampioenschap 
en Beker!

Het middenveld bevat ‘fijne’ 
voetballers, te weten Bas 
(onze eigen Pirlo) Niek (de 
nieuwe Frans Thijssen) , 
Michael en Roman. Fysiek 
minder sterk, maar voetbal-
technisch toppertjes. 
En last but not least onze 
voorhoede met stuk voor stuk 
snelle, technische en scoren-
de spelers. Het befaamde duo 
Thom en Tom en de snelle 
Jelle en Marijn. 
Dit alles staat onder de bezie-
lende leiding van Albert en 
zijn assistent Maarten. Door 
gerichte trainingen wordt er 
steeds beter gevoetbald en 
was het soms een lust voor 
het oog. Albert is er zelfs in 
geslaagd –wat vele profclubs 
nog nooit is gelukt –om dode 
spel situaties zodanig in te 
studeren dat we al vele malen 
gescoord hebben uit corners 
en vrije trappen. 

Nec staat nog eerste in de 
competitie

 Verslag van Felix Tenniglo
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stuk speelde VDZ tegen FC 
Twente C3 nog een wedstrijd 
in de zestiende finale van 
het bekertoernooi. Na een 
ware thriller, die in reguliere 
tijd eindigde in 4-4, moesten 
strafschoppen uiteindelijk 
beslissen wie er door zou 
gaan naar de kwart finale. 
VDZ begon de wedstrijd bru-
taal en was de betere ploeg 
in het eerste half uur. Na de 
1-0 voorsprong (rebound 
van Marijn op schot van 
Julian) kwam de gevaarlijke 
en talentvolle spits van FC 
Twente een paar keer in sco-
ringskans. Twee keer scoor-
de hij en een keer werd de 

bal door een eigen verdedi-
ger ongelukkig in eigen goal 
geschoten. Nog voor rust 
scoorde Niek gelukkig met 
een bekeken schot de 3-2 en 
was de‘aansluitingstreffer 
een feit. 
Albert voelde dat er meer in 
zat en moedigde de mannen 
aan gewoon hun eigen spel 
te blijven spelen. Hoewel 
FC Twente sterk uit de start 
blokken kwam scoorde 
eerst Thom Frequin na een 
fraaie steekbal van Michael 
en de 4-3 was er een om in 
te lijsten. Op de FC Twente 
site staat te lezen ; ‘Een 
dieptepass over 40 meter 

werd door de Arnhemse 
rechtsbuiten op fantastische 
wijze achter doelman Wijn-
bergen gevolleerd’. Thom van 
Middelaar herhaalde wat van 
Basten deed in de EK finale 
88. Hij nam de bal vol op de 
schoen en de bal verdween in 
de uiterste hoek van de kee-
per. 4-3 met nog 20 minuten 
te spelen! De tukkers kregen 
een enigszins makkelijke 
penalty en dus werd de eind-
stand 4-4 en moesten penal-
ties de beslissing brengen. De 
mannen van de C1 waren nog 
steeds niet onder de indruk 
en zoals ook te lezen staat op 
de FC Twente website ; 

FC Twente 
vs.VDZ; 

de penalty-
reeks!

Herbstmeister!

Herbstmeister!
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VDZ C1 strijd mee om 
kampioenschap en beker

In de competitie werden 
alle wedstrijden vaak ruim 
gewonnen. Alleen Tegen Nec 
werd beetje schlemielig ver-
loren met 1-0. Nec speelde 
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malen pakte hij punten door 
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(onze eigen Pirlo) Niek (de 
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minder sterk, maar voetbal-
technisch toppertjes. 
En last but not least onze 
voorhoede met stuk voor stuk 
snelle, technische en scoren-
de spelers. Het befaamde duo 
Thom en Tom en de snelle 
Jelle en Marijn. 
Dit alles staat onder de bezie-
lende leiding van Albert en 
zijn assistent Maarten. Door 
gerichte trainingen wordt er 
steeds beter gevoetbald en 
was het soms een lust voor 
het oog. Albert is er zelfs in 
geslaagd –wat vele profclubs 
nog nooit is gelukt –om dode 
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studeren dat we al vele malen 
gescoord hebben uit corners 
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Nec staat nog eerste in de 
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“De ploeg uit Arnhem liet 
zien hoe je een strafschop-
penserie uitvoert, want alle 
penalty’s werden feilloos 
benut.”
Omdat Melvin de 4e penalty  
stopte gaat VDZ door naar 
de kwartfinale.
De ontlading was groot en 
het was een mooie afsluiting 
van de eerste seizoenshelft. 

Vooral leider Felix was hele-
maal door het dolle omdat 
zijn hele familie uit Enschede 
komt, hij heeft dan vele 
sms-jes gestuurd. Het was 
ook prettig om te zien dat er 
van de 13 spelers maar liefst 
11 ouders aanwezig waren. 
Het hele seizoen steunen de 
ouders de spelers al veelvul-
dig hier willen wij hen dan 

ook hartelijk voor bedanken 
en hopen we dat we hun de 
2e seizoenshelft nog veel 
spektakel kunnen bieden. Nu 
we hebben laten zien dat we 
FC Twente kunnen verslaan 
gaan we in 2013 ook Nec pak-
ken (zijn we als rechtgeaarde 
Arnhemmers natuurlijk ook 
wel verplicht om te doen…..) 

... en die 
wedstrijd tegen 
NEC was ook 

niet mis!
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“De ploeg uit Arnhem liet 
zien hoe je een strafschop-
penserie uitvoert, want alle 
penalty’s werden feilloos 
benut.”
Omdat Melvin de 4e penalty  
stopte gaat VDZ door naar 
de kwartfinale.
De ontlading was groot en 
het was een mooie afsluiting 
van de eerste seizoenshelft. 
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maal door het dolle omdat 
zijn hele familie uit Enschede 
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sms-jes gestuurd. Het was 
ook prettig om te zien dat er 
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dig hier willen wij hen dan 
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spektakel kunnen bieden. Nu 
we hebben laten zien dat we 
FC Twente kunnen verslaan 
gaan we in 2013 ook Nec pak-
ken (zijn we als rechtgeaarde 
Arnhemmers natuurlijk ook 
wel verplicht om te doen…..) 

... en die 
wedstrijd tegen 
NEC was ook 

niet mis!
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HOOFDSPONSOR VDZ   ZILVER Sponsors   
 

 
 

VDZ biedt bedrijven de mogelijkheid om haar 
jeugd te ondersteunen. Met de sponsorgelden 
kunnen wij de jeugd meer bieden. Denk hierbij 
aan verbeterde trainingsfaciliteiten en 
materialen, verbeterde begeleiding, activiteiten 
voor de jeugd etc. Dit alles draagt bij aan het 
voetbalplezier van onze jeugdspelers. 

Vanaf 1 augustus 2011 is Burgers’ Zoo de 
hoofdsponsor van de jeugd van VDZ. Alle 
jeugdelftallen van VDZ (van A t/m F) spelen 
met Burgers’ Zoo op de shirts. 
Sponsorcommissie VDZ-Hogerop heeft de
ambitie om minimaal 15 jeugdsponsors te 
werven. U kunt met uw eigen bedrijf sponsor 
worden, maar u kunt natuurlijk ook uw 
werkgever vragen of hij bereid is sponsor te 
worden van een van onze jeugdteams. 

Wat krijgt de sponsor hiervoor?
Sponsoring is vaak gunning doordat het bedrijf 
een bepaalde binding heeft met de club. Maar 
sponsoring betekent ook maatschappelijke 
betrokkenheid. U doet echt iets voor de jeugd. 
VDZ - Hogerop zorgt voor extra publiciteit. 
Naast naamsvermelding op kleding worden 
nieuwe sponsors altijd uitgebreid 
gepresenteerd in het clubblad De Volharder. 
Ook zijn er mogelijkheden voor aanvullende 
reclame reclame-uitingen, zoals een 
reclamebord langs het hoofdveld. Tenslotte 
zijn er regelmatig sponsorbijeenkomsten waar 
u in een prettige sfeer zakelijke contacten kunt 
opdoen en onderhouden. 

Neem voor meer informatie contact op met: 
VDZHogerop@vdz-arnhem.nl 
Evert van Amerongen 026-4435831

 
Overzicht 2012-2013 

A t/m D jeugd, 15 spelers 
Sponsorvorm 

Bedrag 
ineens 

Bedrag per 
seizoen 

Inloopshirts met/zonder bedrukking € 400,- € 225,-
Kleine sporttassen met/zonder bedrukking € 400,- € 225,-
Grote sporttassen met/zonder bedrukking € 600,- € 325,-
Trainingspakken met/zonder bedrukking € 800,- € 450,-
Totaal pakket:
Trainingspakken en inloopshirts

€ 1200,- € 650,-

Totaal pakket:
Trainingspakken en kleine sporttassen

€ 1200,- € 650,-

Totaal pakket:
Trainingspakken en grote sporttassen

€ 1300,- € 700,-

Totaal pakket:
Trainingspakken, sporttassen, inloopshirts

€ 1650,- € 900,-

 
E- en F-jeugd, 9 spelers 
Sponsorvorm 

Bedrag 
ineens 

Bedrag per 
seizoen 

Kleine sporttassen met/zonder bedrukking € 275,- € 150,-
Trainingspakken met/zonder bedrukking € 450,- € 250,-
Totaal pakket:
Trainingspakken en kleine sporttassen

€ 650,- € 350,-

Alle bedragen zijn excl.  BTW 
  

  

  

Andorra Elite Bag Pro BackPack Super Pro Bag Super 

Trainingspak Hummel 
Stockholm 

Inloopshirt Hummel Sydney 

VDZ Hogerop, augustus 2012 

VDZ

HOGEROP

Hoofdsponsor VDZ Jeugd
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Roel van der leij Wintercup 2013

Roel van der Leij Wintercup

...door de ogen van VDZ6a en 6b
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zowel qua weer als qua voetbal. Dat laatste komt 
waarschijnlijk omdat ook de beste spelers van 
het toernooi de knollen op hebben (niet voor niks 
zijn dit de lagere elftallen ...). Voor VDZ6 (a en b) 
schijnt echter de zon, want oudspeler en beste 
coach ooit komt kijken: hulde aan Peter Verhoeff. 
Hij trotseert toch maar even de koude, snijdende 
wind om naar ‘zijn’ spelers te kijken.
En dan komt het moment waar iedereen naar 
uitkijkt: de derde helft. Bij dit toernooi is de 
derde helft heel speciaal: naast de gebruikelijke 
consumpties wordt er in de kantine een heus 
stampottenbuffet klaargezet: heerlijk! Hier doen 
we het toch allemaal voor. Het is reuze gezellig 
en dat maakt dat ik hierbij nog even een compli-
mentje moet maken naar de organisatie: 
petje af, jongens, op naar volgend jaar!

Wintercup 2013...
 
Het is inmiddels een ware traditie voor de lagere 
elftallen van VDZ: de Wintercup, oftewel het Roel-
van-der-Leijtoernooi. Voor sommige spelers van 
VDZ6 is dit het hoogtepunt van het jaar. Wat er 
ook gebeurt, we mogen niet verliezen tegen de 
andere lagere elftallen van ons rood-zwarte clup-
pie. En het toernooi gaat altijd door: hoe veel 
sneeuw er ook ligt, hoe koud het ook is, er wordt 
gevoetbald. Zo ook deze zaterdag 12 januari 2013.
We kunnen met VDZ6 dit toernooi maar liefst 2 
elftallen (eigenlijk achttallen) op de been bren-
gen, dankzij de inzet van al onze reservespelers. 
Spelers die al jaren niet meer in ons team spelen, 
nodigen zichzelf uit om dit mooie toernooi mee te 
maken (waarschijnlijk voelen ze zich schuldig om-
dat ze met de Kerst toch iets te veel gegeten en/
of gedronken hebben). Een van onze coaches (de 
tacticus) verdeelt de spelers over teams VDZ6a en 
6b. Het plan is om de kwaliteit zo netjes mogelijk 
over de teams te verdelen, want er is toch geen 
peil op te trekken hoe het balletje zal rollen. En 
dat is gelukt: beide teams eindigen netjes achter 
elkaar op een derde en vierde plaats; in de mid-
denmoot, wat best een goede afspiegeling van 
de dag lijkt te zijn.
De eerste helft van het toernooi schijnt de zon. 
Ondanks de kou is het toch best aangenaam voet-
ballen. Team 6a wint zijn eerste wedstrijden, ter-
wijl 6b een beetje een koude start kent. De tweede 
helft van het toernooi wordt het steeds guurder, 

...door de ogen van VDZ6a en 6b
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denmoot, wat best een goede afspiegeling van 
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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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Sfeerbeelden

Rond de jaarwisseling

Geert van Gessel (r) is op de ALV tot Lid van Verdienste benoemd. Vz 

Bijlsma reikt hem op de nieuwjaarsreceptie de bijbehorende speld uit.

Foto’s  Irene Gudden



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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Naast de bar-, jeugd, dames-, reünie, toernooi- heeft 
VDZ nu ook een technische commissie herenseni-
oren, een adviescommissie voor het bestuur. De 
nieuwe commissie vormt de schakel tussen enerzijds 
het bestuur en anderzijds de verschillende voetbal-
technische commissies van jeugd/herensenioren. 

Dit onderwerp is al een aantal jaren een speerpunt 
van het bestuur, het staat ook al jaren in het 
beleidsplan, maar tot op heden 

gebeurde er weinig op dit gebied. Toen 
het onderwerp een half jaar geleden 
weer ter sprake kwam, heeft VDZer 
Sjors van Leeuwen aangeboden om dit 
op te pakken. Het was voor hem al jaren 
een doorn in het oog dat dit onderwerp 
maar bleef liggen. 

Voor de leden die Sjors van Leeuwen 
niet kennen. Sjors is al 42 jaar lid, heeft 
15 jaar in VDZ 1 gevoetbald, en is alles 
bij elkaar 15 jaar kaderlid geweest, 
waarvan 3 jaar als jeugdtrainer en 6 jaar 
als bestuurslid. Voor al dat vele werk is 
hij op de laatste ledenvergadering in no
vember tot Lid van Verdienste benoemd.  
Sjors heeft ervoor gekozen om de TC
heren op te zetten als interimcoördinator. 
Aan het eind van dit seizoen stopt hij 
weer als de zaken duidelijk zijn. 

De organisatie:
• Coördinator Commissie (onafhankelijk voorzitter; 

tijdelijk nu Sjors van Leeuwen).
• Vertegenwoordiger Herenselectiecommissie (in de 

praktijk Steef Brinkhoff).
• Vertegenwoordiger Lagere Elftallencommissie (in de 

praktijk Rogier Walter).
• Vertegenwoordiger Keeperscommissie (in de praktijk 

Rinse Cuperus en Erwin Brakenhoff).
• Vertegenwoordiger Jeugdcommissie (in de praktijk 

Albert van Daalen)

De belangrijkste taak van de nieuwe ‘Technische Com
missie Herensenioren’ is het verbeteren van de overgang 
van Ajunioren naar de senioren, zowel naar selectie als 
recreanten.
Dus zorgen voor een goede doorstroom en proberen zo
veel mogelijk jeugdspelers en voetbaltalent te behouden 
voor VDZ.  Hiervoor zijn goede werkafspraken nodig tus
sen de verschillende voetbalcommissies en coördinatoren 
van jeugd en senioren.

De TCHerensenioren hebben de zaken goed afge
stemd en op papier gezet. Het moet nu door het bestuur 
goedgekeurd worden. Misschien dat er op detailpunten 
nog wat zaken wijzigen, maar ze zijn al wel volgens de 
nieuwe afspraken aan het werk. Sjors van Leeuwen geeft 
aan ‘Het komt nu aan op het nakomen van de gemaakte 
afspraken. En dat is lastig genoeg zo leert mijn ervaring. 
Vaak genoeg worden regels om allerlei redenen niet 
nagekomen. Het is dan ook belangrijk dat het bestuur 
en de jeugdcommissie er dicht op blijven zitten, anders 
verwatert de boel zo weer.’ 

IS

De VDZ organisatie breidt zich uit met de 

Technische Commissie 
Herensenioren

Commissievoorzitter Sjors van Leeuwen (l) kreeg tijdens de vorige ALV uit handen 
van voorzitter Remco Bijlsma het speldje dat hoort bij een Lid van Verdienste
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Het Oliebollentoer-
nooi 2013

Op 12 januari vond  het jaarlijkse oliebollen 
toernooi plaats. En zo rond half negen melden 
zich zo’n 80 E-spelers om eindelijk weer eens 
lekker te voetballen. Het was een koude maar 
bijzonder zonnige dag. Van Ajax, Vitesse tot 
Manchester en Barcelona, ze waren allemaal 
vertegenwoordigd deze ochtend.  Terwijl de 
teams aan het voetballen waren werd er in de 
keuken hard gewerkt om 300 oliebollen op te 
warmen. Hierbij kon de warme chocolademelk 
uiteraard niet ontbreken.  Eerst werden de 
vele toeschouwers getrakteerd op een lekkere 
warme oliebol. In de pauze waren de kinderen 
aan de beurt. Nadat de bodems heel snel  in 
zicht waren gingen de kinderen met volle bui-
ken gingen  weer aan de bal. Uiteindelijk waren 
er 2 poulewinnaars.  Maar voor deze ochtend 
was het sportief en gezellig meedoen  net zo 
belangrijk als winnen!
Namens de jeugdactiviteitencommissie,
Sharon Darim

Het Oliebollen-
toernooi 2013
Het Oliebollen-
toernooi 2013
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Foto’s Ted de Kraker
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VDZ en zijn sponsors, 
Mantel Tweewielers

Op 12 januari vond  het jaarlijkse oliebollen 
toernooi plaats. En zo rond half negen melden 
zich zo’n 80 E-spelers om eindelijk weer eens 
lekker te voetballen. Het was een koude maar 
bijzonder zonnige dag. Van Ajax, Vitesse tot 
Manchester en Barcelona, ze waren allemaal 
vertegenwoordigd deze ochtend.  Terwijl de 
teams aan het voetballen waren werd er in de 
keuken hard gewerkt om 300 oliebollen op te 
warmen. Hierbij kon de warme chocolademelk 
uiteraard niet ontbreken.  Eerst werden de 
vele toeschouwers getrakteerd op een lekkere 
warme oliebol. In de pauze waren de kinderen 
aan de beurt. Nadat de bodems heel snel  in 
zicht waren gingen de kinderen met volle bui-
ken gingen  weer aan de bal. Uiteindelijk waren 
er 2 poulewinnaars.  Maar voor deze ochtend 
was het sportief en gezellig meedoen  net zo 
belangrijk als winnen!
Namens de jeugdactiviteitencommissie,
Sharon Darim
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Het Oliebollen-
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Wat is uw naam en de bedrijfsnaam waar-
mee u VDZ sponsort?
Mijn naam is Matthij Meijer, het bedrijf waarmee 
wij VDZ sponsoren is Mantel Tweewielers.
Wat sponsort u bij VDZ?
Wij sponsoren VDZ met een reclamebord
Vertel iets over uw organisatie
Mantel bestaat sinds 1938, van onze eerste vesti-
ging in Arnhem-Noord zijn we nu uitgegroeid tot 
een organisatie met vier vestigingen in Arnhem 
en Elst. We zijn actief in zowel fietsen als scoo-
ters, maar ook in de verkoop van specifieke race- 
en ATB-onderdelen, zowel online als offline.
De laatste jaren zijn we hard gegroeid, heel hard 
zelfs. Hierdoor verwelkomen we jaarlijks vele 
nieuwe collega’s. Hierdoor wordt één ding heel 
belangrijk: dat iedereen onze cultuur omarmt, 
onze visie begrijpt en ons concept kan uitdragen.

Mantel is groot geworden door elke dag een 
beetje beter te worden. Stap voor stap, niet te 
snel, niet al onze ideeën zijn direct goed. Maar 
we durven en we doen. We maken fouten, leren 
ervan en worden steeds beter. 

We zijn ervan overtuigd dat dit de snelste weg is 
naar succes.

Ons doel is de ultieme fiets- en scooterbeleving 
te creëren, door de juiste producten voor de 
juiste prijs aan te bieden in een prettige, sfeer-
volle en professionele omgeving.
Om dit te bereiken maakt ons team van inkopers 
een eigen Mantel-selectie uit nieuwste produc-
ten en ontwikkelingen, die onze fabrikanten en 
importeurs elk jaar weer uitbrengen.
Wat was de reden om juist VDZ te sponso-
ren?
Wij sponsoren VDZ omdat het een mooie club 
is, bij ons in de buurt ligt en er veel leden  in de 
buurt wonen.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Mijn favoriete voetbalclub is Vitesse omdat ik dat 
een mooie club vind en we tenslotte uit Arnhem 
komen.
Welke wedstrijd zou u nog wel eens willen 
(laten) overdoen en waarom?
De WK finale van 2010 Nederland – Spanje, en 
dan winnen!

VDZ en zijn sponsors 
MANTEL TWEEWIELERS

De sponsor

Toen Nu
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COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Pupil van de Week Mika 

Steinvoort

Pupil van de week
Naam: Mika Steinvoort
Ik ben 9 jaar oud en speel in E4 als laatste man. Ik was pupil van de 
week bij de wedstrijd: VDZ 1 – VIOD 1, op zondag 2 december 2012, 
de uitslag was 12.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Ik woon dichtbij, en ik kende de club van vrienden van school 
Op welke positie speel je het liefst? In het midden
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Soufian
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Kalas, hij is heel snel
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Gamen
Wat wil je later worden? Voetballer
wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Oliebollentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Van 15 meter afstand gescoord met een grote lob over de keeper
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vind VDZ echt een hele leuke club en ik heb goede trainers.

Foto’s Irene Gudden
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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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De ene na de andere wielrenner komt op de biechtstoel, de zoveelste Italiaanse of Spaanse 
arts wordt ondervraagd.  Wat opvalt, is dat het altijd gaat om bepaalde sporten. Meestal duur of 
krachtsporten, zoals atletiek, wielrennen en gewichtheffen. Alleen bij deze sporten heeft het zin 
om spierversterkende, groeihormonen of andere op snel herstel gerichte preparaten in te nemen.

Bij sporten als schaken, dammen en bridgen, komt dat helemaal niet voor. Soms een biertje 
bij het darten daargelaten. Een enkele keer is eens een voetballer betrapt op het gebruik van 
een raar middel, zoals in de jaren ’90 bij de voetballers Edgar Davids en Jaap Stam. Dit bleek 
op toeval te berusten, want een positief effect is nog nooit aangetoond. Het als voetballer geen 
enkele zin om als een dwaze gek twee keer drie kwartier over een veld te racen zonder inzicht, 
techniek, overleg en tactiek.

Er was een tijd, vooral in de jaren ’60 en ’70 dat kunstenaars en musici zweerden bij een dosis 
hasj of LSD bij het maken van goede songs. Lees hiervoor de biogra
fieën van Paul McCartney van The Beatles en Mick Jagger van de 
Rolling Stones er maar eens op na. Die tijden zijn ook allang voorbij.
Je kunt hieruit concluderen dat de voetbalsport een combina
tie van zeer verschillende vaardigheden vereist en 
daardoor eigenlijk in de creatieve hoek bij de 
denksporten thuishoort.
Eigenlijk heel logisch. En een hele geruststelling!

De Pingelaar

Doping in de 
voetballerij
colum

n

Onlangs kregen wij bericht van het overlijden van

TOON EVERS
Wij wisten dat hij vocht tegen het onvermijdelijke; een strijd die hij niet kon winnen. 

Toon was langdurig lid van VDZ en speelde zowel in jeugd als seniorenelftallen. 
Hij was lid van de reünisten en kwam regelmatig op de lustrumbijeenkomsten. 

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen de kracht om het verlies van
Toon te dragen.

VDZ reuniecommissie

IM
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Heb ik je aandacht? Dan wil ik graag beginnen met het 
aanbieden van excuses voor deze titel, maar het is simpel
weg een samenvoeging van de teksten die op trainings
avonden, zaterdagen en zondagen over het voetbalveld 

vliegen. Gelukkig zit er vaak geen kwaad achter deze 
woorden van menig voetballer (m/v). De ziektes / onvol
komenheden / eigenaardigheden zijn eerder ingesleten 
stopwoordjes. Alleen kunnen de termen wel als vervelend 
en kwetsend ervaren worden, waardoor een slechte sfeer 
ontstaat en ik hoef jou vast niet uit te leggen waartoe dat 
kan escaleren. Lees op maandagochtend de krant en het 

Respect
“Hé blinde, kanker niet zo. Die 
homo gaf gewoon een kutvoorzet.”

is direct duidelijk waar en hoe vaak het niet is gebleven bij 
een ‘slechte sfeer’.
Als KNVB scheidsrechter en recreatieve VDZ voetballer 
maak ik het verbale geweld helaas te vaak mee. Eigenlijk 
is het elke wedstrijd wel raak. Als het de spelers niet zijn, 
dan zijn het wel de toeschouwers. En misschien ben jij het 
wel! Of ikzelf. Want mijn ervaring is dat het begint door 
en vooral richting bekenden: je teamgenoten, je leider (of 
andersom: je spelers), je ‘eigen’ assistentscheidsrechter, 
toeschouwers, etc. Als je een team of clubcultuur hebt 
waarin negatief gedrag wordt toegestaan en geaccep
teerd, dan is het een kleine stap om ook de tegenstander 
en scheidsrechter (verbaal) aan te vallen. 

In december hebben we verplicht stil gestaan bij het 
thema “Zonder respect geen voetbal”. Misschien is het 
omgekeerde eigenlijk wel meer waar: “Geen voetbal 

zonder respect”. Want voetbal is toch niets anders dan 
ons wekelijkse vermaak, een hobby die wij als beoefe
naars delen en waar wij graag onze tijd plezierig mee 
doorbrengen. En respect, ja, wat is eigenlijk respect? 

Omdat ik deze vraag zelf niet kon beantwoorden, en 
iedereen misschien wel zijn eigen definitie heeft van res
pect, heb ik hulp gezocht in het woordenboek:  “Respect 
is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je 
iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.”

Daarmee wil ik jou afsluitend een concreet voorstel doen: 
maak van “respect” jouw stopwoordje!

INGEZONDEN
(naam bekend
bij de redactie)
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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.vdzarnhem.nl vindt u onder de 
rubriek Algemeen > Organisatie & Reglementen meer 
informatie over de verenigingsstructuur,  
verenigingsstatuten, huishoudelijk reglement, gedrag
scode en tuchtreglement. 

Wijzigingen voor deze pagina graag doorgeven aan 
Jacqueline Meijer (secretariaat)
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Burgemeester Drijberprijs voor vrijwilligerswerk
Alle “vrijwilligers van voetbalvereniging VDZ” waren geno
mineerd voor de burgemeester Drijberprijs. Deze prijs is 
bestemd voor een vrijwilligersorganisatie, die bij potentiele 
vrijwilligers de juiste snaar weet te raken. We hebben de 
prijs helaas niet gewonnen, maar bij de prijsuitreiking door 
de oudburgemeester Drijber kregen wij vele complimen
ten. De oorkonde hangt in het clubhuis. Het bestuur is 
erg blij met al die vrijwilligers die gewoon hun bardienst 
draaien.
Een klein aantal komt echter niet opdagen of koopt het 
pas op het laatste moment af. Wij doen een beroep op 
alle leden de bardiensten gewoon te draaien. Scheelt de 
barcommissie en het bestuur veel werk en irritatie. 

Technisch beleidsplan herensenioren
De Technische Commissie Hensenioren (TCH) onder 
leiding van Sjors van Leeuwen heeft het bestuur een voor
stel gedaan voor het technisch beleid van de komende 
jaren. In de algemene ledenvergadering van november 
werd dit al aangekondigd. Het bleek ook, dat de leden (en 
ook het bestuur) veel belang hechten aan een verster
king en verduidelijking van het technisch beleid. Dit is 
noodzakelijk omdat de komende jaren sprake zal zijn van 
een toenemend aantal Ajunioren dat de overstap naar de 
senioren zal maken. Het beleidsplan is in het bestuur be
sproken en het bestuur heeft aan aantal vragen en discus
siepunten opgesteld. Deze zullen wij binnenkort met de 
commissie en direct betrokken personen bij de technische 
zaken Ajeugd en senioren bespreken. Op de ALV in april 
zullen wij hopelijk het nieuwe beleid kunnen presenteren.

Organiseren van activiteiten
Het bestuur is blij met commissies en leden, die activitei
ten organiseren. We moeten daarbij wel de spelregels in 
acht nemen. Dat betekent, dat een en ander vooraf moet 
worden afgestemd met bestuur en met de barcommissie. 
Het bestuur zal een checklist hiervoor opstellen inclusief 
een format voor een begroting.

Duurzame vereniging
Pieter Middeldorp en Lucas Hullegie (twee leden die in 
onze selectie voetballen) hebben in de bestuursvergade
ring hun ideeën gepresenteerd voor een duurzamer VDZ. 
Dit is geen vaag verhaal over simpele milieumaatregelen, 
maar een serieuze manier om de vereniging zo in te 
richten, dat deze een duurzame toekomst heeft. Een mix 
van People (cultuur, respect etc), Planet (milieu) en Profit 

(besparingen op stroom, 
accommodatie, ledenbe
houd). De eerste stap zal zijn 
de leden te raadple
gen en VDZ en 
VDZers daarin 
een stem te 
geven. Pieter en 
Lucas zullen het 
bestuur een plan 
van aanpak aanbieden en dan 
gaan we daarmee van start. U hoort 
van Pieter en Lucas!

Nieuwe kunstgrasveld Falcons-VDZ
Het nieuwe veld is nog niet gereed voor gebruik door het 
slechte weer. Er kan niet gewerkt worden om het af te ma
ken. De verwachting is dat dit nu wel snel gaat gebeuren 
en we nog een groot deel van de tweede seizoenshelft 
kunnen genieten van dit mooie veld.

Clustervergadering
Op 6 februari is er een clustervergadering gehouden met 
vertegenwoordigers van alle commissie bij VDZ. Het was 
goed weer te horen waar iedereen mee bezig is. Enkele 
punten die aan bod kwamen: de damescommissie werkt 
aan een beleidsplan, dat in de ALV van april zal worden 
gepresenteerd; er zijn nog niet voldoende inschrijvingen 
voor de toernooien (dus als u clubs weet..); de lagere elf
tallen gaan de komende seizoenen in aantal groeien etc. 

Sportiviteit en respect
In het bestuur is aandacht besteed aan onze normen en 
waarden. VDZ staat voor sportiviteit en voor respect voor 
de tegenstander. VDZ heeft ook een tuchtreglement. U 
kunt dit nalezen op onze website. Indien een lid zich hier 
niet aan houdt dan zullen de tuchtcommissies niet aarze
len disciplinaire straffen op te leggen. Het bestuur zal hen 
daarin steunen. Het bestuur is weliswaar voorzichtig met 
naming en shaming maar dat betekent niet dat er geen 
straffen worden opgelegd! 

SEPA
Per 2014 dienen wij klaar te zijn voor SEPA. Dat is na
melijk het moment dat Nederland overgaat op het nieuwe 
betalingssysteem IBAN en er geen verschil meer zal zijn 
tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen 
en incasso’s in Europa. Zo komt één Europese betaal

Van de bestuurstafel
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markt (SEPA staat voor Single Euro Payments Area) 
steeds dichterbij. Deze overgang gaat echter niet vanzelf. 
Ook VDZ moet zicht hierop voor te bereiden.
Wij gaan in 2013 snel van start met de eerste stappen om 
IBAN (SEPA) door te voeren in de verenigingsadministra
tie, een forse inspanning. Er verandert een drietal zaken:
• Wij dienen een aangepast incasso contract af te 

sluiten met de bank
• Huidige rekeningnummers van de leden moeten 

omgezet worden naar IBAN (internationaal bankre
keningnummer)

• Vanuit de overheid wordt het registreren van machti
gingen verplicht

Van de meeste zaken merkt u niets van een enkele wel. 
Via het clubblad en de website houden wij u de komende 
tijd op de hoogte.

Overige bestuurszaken
De jeugdcommissie heeft toegezegd dat VDZ meedoet 
aan het schoolvoetbaltoernooi. Dat betekent dat op27 
maart onze velden worden ingezet voor het schooltoer
nooi. De gesprekken met de selectie trainers senioren 
voor komend seizoen hebben plaatsgevonden. Willie 
Melchers en zijn assistent Vincent Courbois gaan volgend 
seizoen door. De huidige trainer van het tweede Pierre 
Hermsen gaat vertrekken. Ook de trainer van dames1 
Han Toussaint gaat ons verlaten. De procedures voor de 
nieuwe trainers zijn in volle gang.
Wij wensen u een mooie en sportieve tweede seizoens
helft toe. Mooie nieuwe kleedkamers en straks een extra 
kunstgrasveld om te trainen geeft ons goede moed!

Namens het bestuur,
Noud Hooyman
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Verder in Vorm, SportmaSSage en perSonal training

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 .....

Ook adverteren in de Volharder?
Je bereikt met een oplage van 1100 stuks meer dan 4000 individuele lezers. Je hebt de mogelijkheid uit 
een zwartwit of full color advertentie. De kosten zijn laag. Je kunt een advertentie aanleveren of er één 
door ons laten opmaken. Voor acties of mededelingen kan de advertentie altijd kosten-
loos worden aangepast.  En ook niet onbelangrijk: je steunt een mooi clubblad!

Interesse? Neem  dan contact op met Evert van Amerongen van VDZ-Hogerop, 
(06) 21818152 of stuur een e-mail naar vdzhogerop@vdz-arnhem.nl

jouw 
reclame 
hier?
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VDZ maakt werk van de 
keepers
Toen wij voor het eerst wat diepzinniger kwamen te spre-
ken over het vak, haalde Van der Sar de brede schouders 
op toen ik over de kunst van het keepen begon. “Wat nou 
kunst, het is gewoon werk.” Ik ging verder over de roman-
tiek van de bovenhoek, het zweven naar de kruising en hij 
trok er een vies gezicht bij. “Aanstellerig gedoe allemaal. 
Ik pak een bal liever in de loop, want dan kan ik ‘m weer 
sneller in het spel brengen”. (Passage uit het boek Edwin 
van der Sar, van Jaap Visser, 2011)

De keeper is niet meer alleen de speler die de 
ballen tegen moet houden. Degene in een ander 
kleur shirt en met handschoenen aan. De keeper 

is tegenwoordig de elfde veldspeler, een ontwikkeling die 
al in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestart is door 
Johan Cruijff met Stanley Menzo. De keeper is meer.
De taken en functies van de veldspelers (vooral de 
verdedigers) en die van de keeper krijgen steeds meer 
raakvlakken. De rol van de keeper hierin wordt steeds 
belangrijker en daardoor ook meer omvattend en moeilij
ker. Het lukraak de bal zo ver mogelijk wegtrappen heeft 
plaats gemaakt voor gerichte spelvoortzettingen van de 
doelverdediger. Door deze vergaande specialisatie is het 
voor de trainers onmogelijk om naast de groep, ook zijn 
keepers voldoende te trainen

Door de groei van VDZ is natuurlijk ook het aantal 
keepers, vooral in de jeugd, de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. VDZ heeft keeperstrainers aangesteld, maar 
nog niet voor alle keepers is er keeperstraining. We willen 
ook een goede opleiding voor de keepers en zijn daarom 
gestart met een aantal stappen om dit te realiseren. Het 
streven is om alle keepers (en keepsters) van VDZ een 
keeperstraining aan te bieden.

Beleidsplan
Ten eerste is er een keepersbeleidsplan in ontwikkeling. 
Dit Keepersbeleidsplan dient er toe bij te dragen dat er 
duidelijkheid is in taken en verantwoordelijkheden van 
zowel keeperstrainers als kaderleden. Daarnaast is het 
een instrument voor de keeperstrainers om hun taken zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook biedt het trainers, 
leiders, coaches en ouders inzicht in keepers en wat daar 
zoal bij komt kijken. Het keepersbeleidsplan zal aansluiten 

op het jeugd
beleidsplan 
en het 
technisch 
beleidsplan van VDZ.

Een tweede stap is dat er ook een keepers
leerplan wordt gemaakt. Hiermee willen we 
bereiken dat er een doorlopende leerlijn is vanaf de jong
ste jeugd tot en met de senioren. In het keepersleerplan 
staat, per leeftijdscategorie, beschreven welke onderde
len van de techniek en tactiek wordt getraind.

Meer structuur
Dit is dan de theorie en vervolgens willen we dit ook nog 
in praktijk gaan brengen. Hiervoor kennen we natuurlijk 
de keeperstrainingen. Deze worden bij de jeugd al een 
aantal jaar verzorgd door Stef Kool en ook Wil Bruy
nesteyn en Jelmer van Witteloostuijn geven trainingen. 
De trainingen voor de senioren worden verzorgd door 
Rinse Cuperus. Met z’n allen zijn we aan de slag om 
hierin meer structuur aan te brengen. Zo zal de oefenstof 
meer op elkaar worden afgestemd. Ook denken we er 
over om de keeperstrainingen meer per leeftijdscategorie 
te bundelen. Op die manier hebben we meer tijd om de 
techniek te trainen (bijv. 45 minuten voor de Ekeepers). 
Met de komst van het derde trainingsveld is hiervoor ook 
de ruimte beschikbaar.
Ook gaan we één of twee keer per jaar bijeenkomsten or
ganiseren voor trainers en coaches waarin we de keeper 
centraal stellen. In deze bijeenkomsten zal de visie en 
kennis over keepers worden gedeeld.

Keepersmiddag op 24 april
Op 24 april willen we een keepersmiddag organiseren 
voor alle keepers van VDZ. We doen dit zeer waarschijn
lijk in samenwerking met Keepersaction, een organisatie 
die keepersopleidingen verzorgd. De middag is nog niet 
definitief maar houd hier vast rekening mee. We zullen 
hierover binnenkort nog meer informatie geven.

Kortom, de komende periode staat bol van de ontwikkelin
gen in de keepersopleiding van VDZ.

Erwin Brakenhoff
Coördinator Keeperscommissie
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Foto Tom Witjes door Irene Gudden, 
andere foto’s Ted de Kraker
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Vacatures

Meer informatie en wijzigingen  
Meer informatie bij de Contactpersonen. Geef wijzigingen en nieuwe vacatures door aan  webmaster@vdzarnhem.nl.

Lid Barcommissie  
In roulatie openen van de kantine en 

begeleiden van vrijwilligers achter de bar. 

Meedenken en over het horeca, kan

tine en barbeleid en meewerken aan de 

uitvoering daarvan. Neem contact op met 

Anita Bruntink, (026) 351 21 67

Clubscheidsrechters (m/v)
Wekelijks fungeren als scheidrechter van 
(naar keuze) één of meer jeugdwedstrij
den of seniorenwedstrijden. Op zaterdag 
of zondag. Inplannen altijd in overleg. Het 
volgen van een (jeugd)scheidsrechtercur
sus behoort tot de mogelijkheden. Neem 
contact op met Maarten Cornelissen, 
(06) 152 015 94,
scheidsrechterszakenvdz@hotmail.com

Wedstrijdcoördinator Jeugd op Zaterdag (m/v) Bent je dienstverlenend ingesteld, maar wel standvastig, dan bent je 
vast geschikt voor wedstrijdcoördinator van de jeugdwedstrijden op 
zaterdag. De wedstrijdcoördinator treedt op gastvrouw (of gastheer 
natuurlijk), ontvangt de gasten in de commissiekamer, voert het sleu
telbeheer en het beheer van de wedstrijdformulieren, uitreiken van 
rservershirts etc etc. Je hoeft geen verstand van voetbal te hebben 
om dit te doen. Op zaterdag is er altijd een lid van de jeugdcommis
sie ter ondersteuning. Je kunt deze functie ook prima als duobaan 
uitvoeren. Een uitgelezen kans voor moeders (maar ook vaders) 
die graag betrokken zijn bij de club, geen specifieke voetbalkennis 
hebben, door de week geen tijd hebben, maar de zaterdag graag 
een handje helpen. We mikken op een rooster waarbij je eens in de 
drie of vier weken aan de beurt bent. Inlichtingen bij jeugdvoorzitter 
Ronald Brakenhoff,  (06) 21 580 873

Trainer VDZ Vrouwen 1Het eerste vrouwenteam van VDZ, thans uitkomend in de 1e klasse C, is voor het seizoen 2013/2014 op zoek naar een trainer. Via diverse kanalen is dit al bekend gemaakt. Wellicht is er binnen VDZ belangstelling of ken je een potentiële kandidaat. Laat het dan weten.
De beoogde trainer/coach is enthousiast, communicatief vaardig en schenkt aandacht aan zowel de individuele ontwikkeling van de speelsters als aan het teamproces. Hij/zij heeft een duidelijke visie op voetbal in het algemeen en op meisjes en vrouwenvoetbal in het bijzonder en weet dat ook op een heldere wijze over te brengen op de groep. De trainer/coach die wij zoeken is positief langs de lijn en consequent in de afspraken. Hij/zij heeft oog voor de jeugd en is bereid hieraan een bedrage te leveren en hierin samen te werken met andere trainers.Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met een diploma op het niveau van TC3 of bereid dit te halen.Voor vragen en/of sollicitatie kun je contact opnemen met  Irene Smeltink (0610612614, irene_smeltink@hotmail.com) of Ad Heijnen (0622913123, ajfheijnen@upcmail.nl). Daar kun je ook een profielschets opvragen van de beoogde trainer/coach. Een draagvlakgesprek met een afvaardiging van de spelersgroep maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 Wedstrijdcoördinator Seni-

oren op Zondag (m/v)
Eén keer per maand op zondag als 

gastheer/gastvrouw in de bestuurskamer 

optreden voor eigen elftallen, tegenstanders 

en scheidsrechters. Invullen van wedstrijd

formulieren, uitdelen van sleutels, etc. Neem 

contact op met Lucelle van Hövell
 (06) 235 03 954

Lid Sponsorcommissie 

VDZ-Hogerop 

Meedenken over het commerciële 

beleid van VDZ en het werven van 

nieuwe sponsors. Neem contact op 

met Evert van Amerongen, 

(026) 443 58 31
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Junioren- en/of 
pupillentrainer Jeugd (m/v)
 Belangrijke, uitdagende en interessante functie binnen VDZ. De functie bestaat uit het trainen en/of begeleiden van een Junioren of Pupillen team. De teams trainen in de avonduren op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16:30 uur tot 18:30 uur. Op de woensdag beginnen de trainingen om 14:15 uur, de laatste training begint om 19:30 uur. De trainingsduur varieert van 1 tot 1½ uur. 

De begeleiding als coach op zaterdag is afhankelijk van de leeftijdscategorie en de aanvangstijd van de wedstrijden. Mogelijkheid tot het volgen van trainerscursussen wordt door VDZ geboden. Is deze leuke en belangrijke functie iets voor jou of heb je graag inlichtingen met betrekking tot deze functies, neem dan contact op met Albert van Daalen via albertvandaalen@msn.com of 
(06) 415 49 769.

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)
1 juni  Helga de Lange toernooi
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

04 maart 2013
09 april 2013
06 mei 2013
04 juni 2013

05 maart 2013
08 april 2013
05 mei 2013
03 juni 2013

28 februari 2013
28 maart 2013
25 april 2013
23 mei 2013                          

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

 Bestuursvergaderingen

12 maart 2013 
09 april 2013
18 april 2013 ALV voorjaar
14 mei 2013
11 juni 2013

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie

 Kaartavonden

Algemeen

Vrijwiliger Bardiensten  

Mensen die wat vaker bardiensten wil

len draaien dan drie keer jaar, zijn van 

harte welkom. Inplannen van de extra 

diensten altijd in overleg. Neem contact 

op met Anita Bruntink, (026) 351 21 67

Vrijwiliger 

keukendiensten

Minstens één keer per maand, op zaterdag of 

zondag, uitvoeren van een keukendienst van 

enkele uurtjes. Denk aan bakken van frites en 

tosties en verkoop van ijs. Hardstikke leuk om 

te doen! Neem contact op met Ellen of Alex 

Brinkhoff, telefoonnummer (026) 35 10 940.
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Adverteerders in de Volharder

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

In bezit van EHBO-diploma 
of certificaat AED?

 
Het  bestuur komt graag in contact met leden, die in het 
bezit zijn van een EHBOdiploma of AEDcertificaat. Het is 
van belang dat wij weten wie er hulp kan bieden als dat nodig is.

Wij nodigen u uit u kenbaar te maken via 
een mail aan bestuur@vdz-arnhem.nl.

Het bestuur

Oproep

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
Jan van Leur Dak en Gevelwerken 20
Garage Kornman 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
Verder in vorm, sportmassage en personal training 50
Cafetaria Bar ´t Hoekje 50
Mondgezond, mondygiënistenpraktijk Arnhem 58
Rung Thais Restaurant 58
Flynth 63
Willemsen Makelaars 64

Antwoorden spelregelquiz:
1. B, 2. D, 3. D, 4. D, 5. B
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Mag ik u even voorstellen ..... VDZ3

Wat ik gehoord heb was VDZ3 een team dat on
deraan in de 4e klasse reserve meedeed en zelf 
hun zaakjes regelde. Ikzelf, Reinier, ben sinds 

2011 bij VDZ gekomen en wat ik tot nu toe heb meege
maakt is VDZ3 totaal niet dat team van de verhalen die ik 
heb gehoord. Daarbij wil ik een groot compliment maken 
naar Steef Brinkhoff, die de juiste trainer heeft aangesteld 
voor onze groep. Simon Steenvoorden traint ons nu al 
twee seizoenen en je ziet gewoon dat iedereen steeds be
ter wordt. En daarnaast is Appie van der Elst er om ons op 
de zondagen te begeleiden, wij als spelers hoeven alleen 
maar te trainen en er op zondag te zijn om ons stinkende 
best te doen.  We hebben zelfs zo ons best gedaan vorig 
jaar dat we promotie hebben afgedwongen naar de 3e 
klasse reserve, slechts een klasse onder het tweede elftal. 
En zelfs dit jaar weten we onze wedstrijdjes geregeld te 
winnen en bezitten we momenteel een mooie vijfde plek, 
wie weet waar dit seizoen voor ons gaat eindigen.

Maar wat is nou de kracht van VDZ3? Ik kan me de eerste 
wedstrijden van ons team nog goed herinneren, we had
den veel te veel spelers en stiekem hoopte iedereen maar 
dat andere fouten maakten zodat zij konden spelen. Maar 
gedurende het seizoen kon je merken dat iedereen elkaar 
steeds beter begon te leren kennen en dat we als team 
steeds beter gingen voetballen. Aan het begin kende nie
mand elkaar maar nu zijn we een vriendenteam geworden 
die elkaar niet alleen op het veld zien maar ook erbuiten. 
Tot nu toe weet ik alleen maar positieve opmerkingen te 
maken over het team en het is leuk om te zien dat we ook 

steeds meer toeschouwers krijgen. Misschien een idee 
om ons om 2 uur ‘s middags te laten spelen?  Dan kunnen 
er nog meer mensen komen kijken, nu speelt Dames1 
altijd na ons maar dat kunnen we ook omruilen. En mis
schien dat onze trainer er dan op zondag ook eens bij is 
als we ‘s middags gaan spelen, bij wie moet ik zijn om dit 
te regelen? 
De tweede seizoenshelft staat voor de deur en we staan 
eigenlijk voor een nieuwe opgave, onze aanvoerder en 
motor op het middenveld (Maarten de Groot) heeft ons 
verlaten voor een reis naar Azië. Heel leuk voor hem maar 
als aanvoerder kan je je team niet zo in de steek laten lijkt 
me, ik kan me nog een schip herinneren in Italië waar de 
kapitein ook van boord af wilde stappen. Juist, dat doe je 
dus gewoon niet. Wie gaat zijn plek over nemen en weten 
we onze plek in de middenmoot van de 3e klasse te hand
haven? Maar waar de een wegvalt staat er altijd weer 
iemand op om het gat in te vullen. We zijn weer blij dat er 
wordt gevoetbald en bij deze roep ik iedereen op om een 
keer op een zondag bij ons te komen kijken, thuiswedstrij
den, aanvang 11.00 uur. 
Oh ja, voordat ik het vergeet. VDZ3 is nu zelfs te volgen 
op het internet, onze website is www.vdz3.jimdo.com 
en hier kan je nog meer verslagen terugvinden over ons 
team. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 17 februari, 
wij hopen jullie dan allemaal langs de zijlijn te zien.

Groet,
Reinier, Otje, Guido, Frank, Kars, Tom, Coen, 
Habib, Cas, Harvey, Nick, Job, Chiel, Tom, Job, Jos, 
Thomas, Chris, Sandor, Arend, Bart.  

Voor diegene die ons nog niet kennen, wil ik graag 
even gebruik maken van een pagina in De Volharder 
om ons even voor te stellen. VDZ3 is de naam en we 
zijn sinds het seizoen 2011-2012 in een geheel nieuw 
jasje gestoken. 

Oproep

Foto Irene Gudden
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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.

advertentie rung tif/cmyk 124x137mm-28-9-2010:advertentie rung 2 zondagskrant  29-09-2010  11:01  Pagina 1
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Vader 
en zoon

Vraag Mark Ritmeester Frank Ritmeester
Wat is je leeftijd? 17 jaar 50 jaar

Hoelang ben je al lid 
VDZ?

Sinds mijn 6e jaar. Speelde in de 
F’jes, Etjes in de C’tjes en nu in 
de B3

Ben sinds 2002 lid van VDZ

Wat doe je bij VDZ? Ik speel meestal op het middenveld 
in de B3, in de as dus. Samen met 
Carel, Sander, Stan en ook Maupie

Van alles en nog wat: leider/trainer en medevervoer
der van diverse elftallen. Sinds enkele jaren ook lid 
van de redactie van De Volharder

Wat doe je naast VDZ? Ik zit in de 4e klas van de HAVO op 
’t Thomas a Kempis Arentheem

Ik ben docent tekenen en Duitse taal en letterkunde 
en fanatiek wielrenner. “Verzamel bergen”, zoals o.a. 
de Galibier, Alpe d’Huez en Großglockner. Probeer 
elke vakantie weer nieuwe bergen aan mijn verzame
ling toe te voegen. Daarnaast hou ik van skiën, kan 
ook niet anders met familie in Tirol…

Wat is je mooiste 
sportmoment?

Mijn hakgoal in de kruising na een 
fantastische pas van mijn kleine 
broertje Richard in de F5!

Afgelopen oktober 2012 in Nou Camp. De 22 tus
sen Barcelona en Real Madrid met twee goals van 
Ronaldo en twee van Messi! En in het museum het 
originele contract gezien van Cruijff toen hij in 1973 
naar Barcelona ging.

Het mooiste stadion 
ter wereld dat je ge-
zien moet hebben

De Allianz Arena van Bayern 
München

De Kuip. De moeder van alle stadions

Waar denk je aan bij 
VDZ?

Een en al gezelligheid! Mooie velden, gezellige club met veel betrokken 
leden. En … eeuwig zonde dat het mooiste veld van 
het sportpark, Veld 5 opgegeven wordt voor parkeren 
bij het ziekenhuis

Wat wil je nog meer 
kwijt?

Hopelijk gaan we in april weer naar 
België als team.

Wie weet… wordt Vitesse eens kampioen van Neder
land?! Met hopelijk veel eigen jeugd. Het trainings
complex op Papendal wordt echt fantastisch!
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Ladies’ Day, verslag

‘Ladies’ Day
Zondag 13 januari organiseerde de Damescom-
missie bij VDZ ‘Ladies’ Day’. Bijna elk meisjes- 
en vrouwenteam van VDZ, pupillen, junioren en 
senioren speelde een oefenwedstrijd tegen een 
meisjes- of vrouwenteam van sc Woezik of ESA. 
Voor de MD2 en ME1 werd een training clinic 
georganiseerd door KNVB trainer Roos Brouwer.

volharder-12-'12.indd   5 03-02-13   12:29

Foto’s Ted de Kraker
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Ladies’ Day, verslag

‘Ladies’ Day
Zondag 13 januari organiseerde de Damescom-
missie bij VDZ ‘Ladies’ Day’. Bijna elk meisjes- 
en vrouwenteam van VDZ, pupillen, junioren en 
senioren speelde een oefenwedstrijd tegen een 
meisjes- of vrouwenteam van sc Woezik of ESA. 
Voor de MD2 en ME1 werd een training clinic 
georganiseerd door KNVB trainer Roos Brouwer.
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Daarnaast werden er activiteiten georgani-
seerd waaronder een gezamenlijke lunch.
De activiteiten stonden in het teken van het 
enthousiasmeren van meisjes en vrouwen 
om scheidsrechter te worden. De KNVB heeft 
een aantal studenten van de hogeschool 
Utrecht gevraagd een concept te ontwikkelen 
dat de KNVB kan gebruiken bij het promoten 
van het scheidsrechtervak onder meisjes en 
vrouwen. Er werd een spelregelquiz  gehou-
den en de jeugd mocht haar eigen scheids-
rechtertenue ontwerpen.

Fijke Hoogendijk, een gerenommeerde 
vrouwelijke scheidsrechter uit onze contreien, 
die niet alleen wedstrijden in de eredivisie 
vrouwen leidt, maar vooral haar mannetje 
staat als scheidsrechter bij de mannen in het 
amateurvoetbal, was bereid gevonden om 
acte de presence te geven. Ondanks de kou 
en de beschikking daardoor over twee vel-
den, was het een geslaagde eerste editie van 
VDZ Ladies Day!

volharder-12-'12.indd   6 03-02-13   12:29
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De Sluitpost, Erik Michels

DE SLUITPOST

Erik 
Michels 
keeper van het 6e

Sinds de E-tjes van v.v. Eendracht ben 
ik op doel gaan staan. Ik had niet zoveel 
met het voetballen. Als keeper kun je 
veel waardevoller zijn voor je team. 
Op mijn 17e kwam ik terecht bij VDZ 
in het A1. De periode bijde senioren 
begon ik in 3e elftal bij Steef Brinkhoff. 
Na deze gewenningsperiode en dankzij 
de vele keeperstrainingen met o.a. 
Berry Valen en Rob van Seggelen kwam 
ik in het 2e elftal te keepen. Het hoogst 
haalbare was het spelen in de reserve 
1e klasse met wedstrijden tegen Quick 
’20 en HSC ’21. Mijn hoogtepunt was 
wel de wedstrijd tegen Vitesse in 1993 
na het winnen van de Arnhem Cup 
(voor de 4e keer). Uiteindelijk werd 
het 2e elftal ingeruild voor het 3e (met 
leider Henk Matser), daarna het 4e (met 
leider Joop Hengeveld) en voor nu in 
het 6e elftal (met toenmalige leider 
Peter Verhoeff).
Mijn sterke punten waren: altijd zeer 
fanatiek, ook op trainingen, goede 
reflexen op de doellijn en redelijk tot 
goed meevoetballen.  Na mijn kniebles-
sure, die mij tussen sep 2011 en aug 
2012 aan de kant heeft gehouden, hoop 
ik in de nadagen van mijn carrière voor 
het 6e elftal nog mijn bijdrage te kunnen 
leveren.  Een aantal jaren was dit nood-
gedwongen als veldvoetballer (wel in de 
verdediging), maar de echte passie ligt 
toch echt in het doelverdedigen.
 

de
 s

lui
tpost ★ de keepers van VDZ ★ 

★
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Foto’s Ted de Kraker



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


