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Apollo at home, reisadvies

Berkhout & van Rijn Accountants en belastingadvi-
seurs
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Het seizoen is al een heel eind gevorderd, helaas 
kan dat van de lente niet gezegd worden. Het 
speelschema van vooral de jeugd is dan ook flink 

overhoop gehaald. Dat betekent een drukke periode met 
veel inhaalwedstrijden.  Maar daarmee ook veel gezellig
heid en drukte in de kantine en rond de velden.

Gelukkig kunnen we inmiddels beschikken over het 
nieuwe veld 1. Een prachtig gelegen top kunstgrasveld 
dat we delen met onze goede buren van de Falcons. Dit 
veld is onlangs feestelijk in gebruik genomen door de 
Falcons onder het toeziende oog van een fikse delegatie 
van VDZ. Inmiddels heb ik met gepaste trots ook de eer
ste wedstrijd van een VDZ team (het team van mijn zoon) 
daar zien spelen. 

Is daarmee het hele verhaal afgerond? Nee, binnenkort 
beginnen ook de gesprekken met de gemeente en Rijn
state over de transformatie van veld 5 naar parkeerplaats. 
Vragen als wanneer mogen wij er gebruik van maken, 
hoe voorkomen we dat op veld 5 ook in de weekend 
geparkeerd gaat worden door bezoekers van Rijnstate en 
eventuele andere relevante punten zullen dan besproken 
worden.

Verder maak ik van 
gelegenheid gebruik 
uw aandacht te vra
gen voor de Algeme
ne ledenvergadering 
van 18 april aan
staande. Komt u allen, 
want alleen zo kunnen 
we de democratie bin
nen onze vereniging 
levend houden.

Sportief naderen we 
de ontknoping in de 
competities. Altijd weer een spannende periode. Daarna 
volgen de diverse toernooien en hoe ver het ook lijkt, 
het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Ik 
wens alle spelers, begeleiders, supporters en anderszins 
betrokkenen veel succes en plezier.

Voor nu een prettige tweede seizoenshelft en ik hoop u 
allen te mogen ontmoeten op de ALV. 

Uw voorzitter
Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Het nieuwe kunstgrasveld dat VDZ 
deelt met de Arnhem Falcons
foto Ted de Kraker



Burgers’ Zoo

RIMBAOCEAN SAFARIBUSH DESERT

In 2013 is Burgers’ Zoo 100 jaar jong en ter ere van dit 
jubileum hebben we het predicaat Koninklijk ontvangen! 
Kom dit vieren met onze dieren in de Bush en Desert: het 
grootste overdekte regenwoud en de grootste overdekte 
woestijn ter wereld. Duik daarna in 8 miljoen liter tropische 
koraalzee van de Ocean, ga op Safari in de Afrikaanse 
savanne en sta oog in oog met tijgers in de Rimba. Kijk voor 
alle feestelijke jubileumactiviteiten op www.burgerszoo.nl

ZOO KONINKLIJK!

015-224 Adv BurgersKON_Volharder.indd   1 28-03-13   09:34
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Een klei en knollenveld, of een mooi egaal kunst
grasveld….Winnen kunnen we overal. De eerste 
wedstrijd tegen Dieren ging nog heel geflatteerd 

verloren, maar daarna kwamen we op gang.
Begin maart speelden we onder barre omstandigheden in 
Duiven. De grensrechter kon hier nauwelijks op de been 
blijven vanwege de spekgladde modder en de plassen. 
Een harde wind gierde over het veld. En het publiek was 
tot de laatste draad doorweekt. Maar de B3 liet zich niet 
van de wijs brengen, won bijna ieder duel en combineerde 
naar een mooie 70 overwinning…Hoezo zou VDZ een 
“salonteam” hebben. 

En zaterdag waren we te gast bij VVO …. Op het mooie 
kunstgrasveld speelden we hun B2 zoek. Bij rust was het 
al 03 door drie goals van Merom. De leider van VVO had 
zijn jongens in de rust gezegd dat ze maar moesten accep
teren dat ze onze spits toch niet konden houden.
Na de 04 van Cas na een prachtig uitgespeelde aanval, 
kwam VVO nog even terug tot 24. Cas maakt de 25 uit 
een rebound. 

De reporter vond dit de sterkste wedstrijd van het seizoen.
VDZ won vrijwel alle duels en sneed met snelle combina
ties regelmatig door de linies van VVO. Een mooie com
binatie van dynamiek, duelkracht, overzicht en technisch 
vernuft, waarbij iedereen een belangrijke rol vervulde. 

En ook van belang: onze klasgenoten van VVO hadden 
het niet alleen in de stevige duels zwaar,  maar ook de 
hele week daarna op school. Het was duidelijk wie er de 
baas zijn…….

Ons team
Tom Mulder heeft een geweldige reflex, daar waar de te
genstander al  juicht heeft hij toch nog de bal. Ons centrum 
van de verdediging met Michiel en Melle is van graniet. 
Onze backs/middenvelders (Joris, Maurits, Stan, Carel) 
voetballen zich naar mooie oplossingen. Op het midden
veld brengen de strategen Mark en Ciske rust en overzicht 
en geven Joost en Leo dynamiek en snelheid. In de aanval 
spelen de technisch vaardige Cas en Sander en is Djim de 
scherpe punt van de aanval. Van links, van rechts of vanuit 
de spits blijft Merom voor velen ongrijpbaar.

B3 scoort ook sterk op het team gevoel, waarbij ieder op 
zijn kwaliteit uit de verf kan komen en elkaars posities 
regelmatig worden overgenomen. Met zijn vijftienen is het 
ook belangrijk dat de meesten op meer plekken uitstekend 
uit de voeten kunnen.
Onze vooruitgang toont ook dat er goed wordt getraind. De 
A2 heeft ons ondertussen in het vizier. Regelmatig spelen 
B3ers met succes met hun mee. Leuk voor de jongens om 
daar zo nu en dan ervaring op te doen.

HKT

Swingend B3

Achterste rij van links naar rechts: 
Joris, Ciske, Carel, Merom, Sander, Leo, Mark, 
Michiel, Geert en Henk. 
Voorste rij van links naar rechts: 
Stan, Maurits, Tom, Melle, Cas, Joost en Djim.
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BSW Adviesgroep

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl

Hypotheken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? 

BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling 

en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen 

voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en 

vanuit up to date kennis van de markt. Wilt ú ook zekerheid op maat,  

persoonlijk en dichtbij? Bel vrijblijvend 026 36 22 333 of kijk op www.bsw.nl.

Al een slimme financiële koers bepaald? 

BSW1001_Corporate sdv_170x240mm.indd   1 24-01-11   10:14
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 Van de redactie

Vandaag pas de derde wedstrijd van 2013 
gespeeld, maar voor de eerste keer bij 
stralend blauwe hemel 

en een temperatuur van een 
graadje of acht. Nog geen  
madeliefjes gezien, maar 
dat kan ook aan het 
kunstgrasveld gelegen 
hebben. Het begint erop 
te lijken dat we toch geen 
nieuwe ijstijd krijgen en als
nog de lente aangebroken is. 
Laten we het hopen. Het voordeel van zo’n lange 
winter en de vele afgelastingen is wel dat we nu nog veel 
wedstrijden moeten spelen. Soms was de competitie eind 
april al afgelopen en nu gaan we lekker door tot 26 mei (in 
ieder geval voor mijn elftal VDZ6). Dat kunnen nog mooie 
wedstrijden worden!

Dat de lente is aangebroken zie je ook aan deze Volhar
der. Iedereen heeft weer energie en inspiratie opgedaan 

en dat is te  merken. Meiden C8 won 
een toernooi in Bitburg, een aantal 

jeugdteams maakt ons deelge
noot van  hun reilen en zeilen in 

de competities, een artikel 
over Duurzaam Verenigen 
en een stuk over het volgen 
van je maatschappelijke 

stage bij VDZ zijn voorbeelden 
van die inspiratie. Daarnaast hebben we de familie 

van der Elst bij Vaders en zonen, Frédéric Meulenbroek 
als sluitpost, het schoolvoetbal als middenpagina en nog 
veel meer.

De redactie prijst zich gelukkig met een vereniging waarin 
zoveel gebeurt en waar de leden dat ook voor het voet
licht willen brengen door het ons als kopij toe te sturen. 
We kunnen met zijn allen trots zijn op zo’n mooi en divers 
gevuld clubblad.
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

Pupil van de Week
naam: Cees Zwartekruis
Ik ben 10 jaar oud en speel in VDZ E4 als verdediger. ik was pupil van de week tijdens de wedstrijd VDZ 1 Neede 1, 
uitslag 2  2  op zondag 7 april 2013

Hoelang speel je al bij VDZ : 4 Jaar
Waarom koos je voor VDZ: Omdat mijn familie er speelt
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom: 
Stef van Campen, omdat ik hem een goede verdediger vind
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Bony, omdat hij vaak scoort
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobbys? Tennissen, computeren
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Toen ik kampioen werd met de F1
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Toen ik met de D3 mee deed en scoorde met een stiftje
Wat wil je verder nog  vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vind VDZ een leuke club en ik hoop dat ik later in het 
eerste kom     foto Irene Gudden
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Irene Gudden Fotografie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18

Rubens Wonen

OLB Voetbalcenter

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

Voetbalcenter OLB
leden 

10% korting op voet
balkleding en 

voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl
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In de ”winning mood”

VDZ F9 De F9 is een team met "jonge honden", zoals trainer Gert
Jan ze altijd mooi omschrijft. Het ene moment fanatiek 
aan het trainen. Het andere moment druk met gek doen 
met elkaar en handstand in het veld. Het team bestaat uit 
8 jongens (Quinten, Reinout, Olle, Merijn, Jesper, Nick, 
Adal en Robin) en één stoer meisje (Madelief).
De competitie van dit team verliep vóór de winterstop niet 
zo voorspoedig. Hoe hard er ook getraind werd, onder 
de bezielende en enthousiaste begeleiding van GertJan,  
hoe coach Don z'n best ook deed, de bal wou niet in 
het doel. Uitslagen als 160 en 80 waren heel normaal. 
Slechts één keer werd gescoord, wat natuurlijk gevierd 
werd.
Maar, het tij is gekeerd! Een nieuwe indeling en de aan
winst van twee jonge honden uit de mini's heeft gere
sulteerd in succes. De wedstrijden zijn nu echt leuk. De 
eerste wedstrijd na de winterstop werd nog verloren, die 
was ook tegen de koploper, maar daarna werd einde
lijk gewonnen. Het werd wel 101; bijna iedereen heeft 
gescoord! De jongens waren door het dolle heen. Trainer 
GertJan heeft op woensdag getrakteerd op miniLions, 
omdat de jongens hadden gevochten als leeuwen. De 
jongens gaan lekker door als een echt team. Ze spelen 
inmiddels leuke en spannende wedstrijden en zijn weer 
helemaal enthousiast! 

Maud van Dijk
moeder van Jesper

Een recente teamfoto met de nieuwe jongens Robin en Adal erbij. 
Alleen Quinten staat er niet op

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. De laatste twee kaartavonden van dit seizoen zijn op 25 april en 23 mei.

HM

Uitslagen 27 maart 2013
Jokeren
1. Ellen van den Bos 31 pt.
2. Jeanet van der Zande  50 pt.
3. Hanny Peters 69 pt.

Klaverjassen: 
1. Diny Maarschalk  5205 pt.
2. Bert van Daalen 5137 pt.
3. Henk Matser 4986 pt.
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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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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

“Nu luisteren! Iedereen nu even stil zijn!” schreeuwen de 
leiders Henk en Roland.
 “Goed opletten!” 
Met moeite krijgen zij de kleedkamer stil. Dat is altijd zo 
vlak voor een wedstrijd. Iedereen is gewoon veel te blij 
elkaar weer te zien.
 “Vandaag spelen wij tegen Driel D1. Deze wedstrijd gaan 
wij iets nieuws proberen. Hiermee maken wij de tegenstan
der helemaal gek!”
Rode Bert, Robert en Paul Pegel kijken elkaar aan. “Och 
jee,” zegt Bert zachtjes, ‘het is toch niet weer zo ver?!” Alle 
drie weten al wat er aan de hand is. De leiders hebben 
weer eens een tactische variant uitgezocht, die in deze 
wedstrijd toegepast móet worden.
“Ach, ja… laat maar gaan.” fluistert Paul Pegel tegen zijn 
vriendjes.
“Wat is er aan de hand?” vraagt Vera zachtjes. 
Paul draait zich om, “Je zult het zo wel merken Vera,” 
mompelt Paul, “gewoon doen wat zij zeggen, het zijn 
namelijk toptrainers en dat willen zij weten ook…”
De leiders Henk en Roland vervolgen hun verhaal: “Ken
nen jullie het totaalvoetbal van Rinus Michels en Neder
landse elftal uit 1974? Nee? Hiermee werd Nederland 
bijna wereldkampioen! Dat gaan wij nu ook doen! Vandaag 
spelen wij met opkomende backs en verdedigende buiten
spelers!” 
Even wordt het heel stil in de kleedkamer… Henk houdt 
zijn adem in en kijkt iedereen met grote ogen aan. Roland 
geeft hem een bemoedigend klopje op de schouder. Henk 
slikt en vervolgt zijn verhaal.
“ De rechtsback van het Nederlandse elftal Wim Suurbier 
en van het grote Ajax speelden in de halve finale tegen 
Brazilië even linksbuiten en de linksback Ruud Krol speel
de als linksback even rechtsbuiten! De wereldberoemde 

“Braziliaanse verdedigers Zé Maria en Mario Marinho 
werden helemaal gek! Brazilië was toen namelijk de rege
rende wereldkampioen. Zij wisten niet wat hun overkwam! 
En de hele voetbalwereld was aan de tv gekluisterd! Jaren 
later werd er nog over deze wedstrijd gesproken! Brazilië 
verloor die wedstrijd met 20 en wij gingen naar de finale 
van het WK!.” Een grote slik en een kuch van leider Henk 
besluiten het verhaal.
“Bert en Henkie, jullie zijn onze backs. Jullie gaan vlak 
voor de rust wisselen van positie met Paul en Vera. Jullie 
spelen dan rechts en linksbuiten. Begrepen? Zijn er nog 
vragen?”
“Beter van niet…” fluisterde Paul zachtjes tegen Vera.
“Waarom, Paul?”
“Anders praten Henk en Roland zo lang over vroeger, dat 
wij zonder warming up aan de wedstrijd moeten begin
nen… en dan is het helemaal niet leuk…”, antwoordt Paul 
zachtjes.
“Geen vragen? Goed zo! Hup mannen! Naar buiten en op 
mijn teken wisselen jullie van positie! Vera en Paul, jullie 
nemen de bidons mee!”
Iedereen loopt in een draf naar buiten. De drie vriendjes 
kijken elkaar aan. Paul zegt tegen Robert en Bert: “Wij 
gaan het beleven, jongens…. 1974 op ’t Cranevelt, tegen 
Driel D1, ik ben benieuwd.”

Deel II in volgende Volharder

PP en de voetbaltactiek van 1974 deel 1
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

VERSTEEGHDANCEMASTERS.nl    |      026 3511211

Versteegh  Dance Masters

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

Wil je met me dansen?

Bos Interieur
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Elke leerling in het voortgezet onderwijs krijgt 
te maken met zogenaamde maatschappelijke 
stages. Het doel van de maatschappelijke stage is 

dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis
maken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage 
leveren aan de samenleving. Zo’n maatschappelijke stage 
kan je op veel manieren invullen. Eén van die manieren is 
het geven van training aan pupillen. En wat is er nu leuker 
dan bezig zijn met je eigen hobby en tegelijk je stageuren 
invullen? Bij VDZ kan dit!

Marcel Tiecken is trainer/leider van het F4 waar Marijn 
van de Meer, speler van het C1, zijn maatschappelijke 
stage doet. Aan Marcel vroegen we wat zijn ervaringen 
zijn. “Het is vooral heel erg leuk voor de pupillen. Zij heb
ben een jonge voetballer als trainer tegenover zich; een 
grote jongen in hun ogen, die ook nog eens goed kan 
voetballen. Dat is simpelweg anders dan een goedbe
doelende vader als trainer hebben, waar lang niet alle 
bewegingen nog soepel gaan. Wat mij betreft mag het 
dus meer ingezet worden, vaders (of moeders) als leiders 
en jeugdspelers als trainers. Dat werkt prima.”

De start van Marijn was min of meer plotseling. Marcel 
werd gevraagd door Albert van Daalen of hij er voor 
voelde dat een jeugdspeler zijn maatschappelijke stage 
bij het F4 zou lopen en nog dezelfde week was de eerste 
training waar Marijn bij was. Ook bij andere Fteams zijn 

Je maatschappelijke  
stage bij VDZ. Dat kan!

jeugdspelers actief met hun maatschappelijke stage. 
Voor een club als VDZ is het ook een mooi initiatief vol
gens Marcel. “Je kunt op deze manier jeugdspelers heel 
laagdrempelig enthousiast maken voor het trainersvak. 
Het is ondersteunend voor de trainer/leider en voor de 
pupillen is zo’n jonge trainer een prachtig voorbeeld. Wat 
Marcel betreft zou het aanbieden van een training aan 
jongens die na hun maatschappelijke stage verder willen 
in het trainen van pupillen een mooie vervolgstap zijn.”
Het vraagt ook niet heel veel begeleiding. De stagiaires 
zijn allemaal jeugdspelers van VDZ en kennen de weg 
dus al goed. Vanuit school is de vraag een soort beoor
delingsformulier in te vullen waar ook de scholier zelf zijn 
ervaringen op invult. Het kost al met al weinig tijd, terwijl 
de meerwaarde voor de club, team én de stagiaire zelf 
groot is. Van Marcel mag het volgend seizoen dan ook 
direct weer!

Het enige nadeel dat Marcel kan bedenken is dat de stagi
aires in principe maar zo’n 20 uur stage hoeven te lopen. 
Dat is dus ruim minder dan een seizoen trainen. Pupillen 
wennen echter wel aan zo’n jongen en dan is het jammer 
dat ze dan weer gedurende het seizoen weggaan. Geluk
kig heeft Marcel zelf van dit nadeel geen last: Marijn heeft 
aangegeven tot het einde van het seizoen te blijven!

Janine Boekelder

Marcel Tiecken
Leider VDZ F4

Marijn van de Meer
Speler VDZ C1
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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



Pe
rso

on
sg

eb
on

de
n 

in
fo

rm
ati

e



18 | Clubblad de Volharder

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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Sjors van Leeuwen 24
Stan van Hövell 24
Luc Britstra 25
Roderick Kersten 25
Patrick Boomstra 26
Lacin Demiroz 26
Rozanne de Wilde 26
Robin Nijland 27
Stef Aerts 27
Mathilde Bolt 28
Mira de Zwart 28
Bastiaan van der Horst 28
Rick Tiecken 28
Chiel op den Brouw 28
Eva van Bavel 29
Joris Lambrechts 29
Thijs van der Feltz 30
Vanessa Heerens 
                     Blokdijk 30
Henk Koudijs 31
Storm Geerdink 31
Jan Willem Gijsbers 31

Juni
Tim Joosten 1
Jewel Danen 1
Jelle Medendorp 1
Serge Pothof 2
Robbe Groot 2
Erin Bade 3

Bart Combee 3
Tyce Knape 3
Renzo Blankestijn 4
Pieter Poels 4
Quinten Pere 5
Nina Evers 6
Lex Loman 7
David Harmens 7
Emil Dekker 7
Najib Muslem 8
ErnstJan Ruessink 8
Felix Tenniglo 8
Henk Klein Teeselink 8
Alex Boon 8
Danny Suithoff 9
Robert van Eden 9
Inge Keubenv.d. Kamp 10
Emma Stuut 10
Eustacio Hiffens 10
Sjef Welling 10
Jeanet v.d. Zande 11
Robin Folman 11
Tiffany Poppinghaus 11
Noa Welling 11
Monique Turk 11
Erwin Singendonk 12
Jim de Groot 12
Nick Venema 12
Joppe Dijkema 12
Sander Verspeek 12

Jeroen Heinen 13
Sam Heeren 13
Darnell Leming 13
Maurice Geerdink 13
Gisella Beumkes 14
Berend Lanke 15
Harry Zoomers 16
Anne van Klinken 16
Erik Schoenmaker 16
Brian Huijbers 16
Ruben Wennekes 16
Bert Tillema 16
Stijn Chaigneau 17
Sander Meerman 17
Erik Fransen 18
Gijs Dik 18
Yvette Stephan 18
Friso Molenaar 18
Maarten Cornelissen 18
Marcel Tiecken 19
Andre Broekhaus 19
Luuk Minderaa 19
Sander Verburg 19
Niek Barten 20
Benja van der Linde 20
Siep Klein 20
Pierre Hermsen 21
Jan Smit 21
Corinne Roelofsen 21
Ronnie Huisman 21

Finn Steinvoort 21
Loes Roelofs 21
Mark de Lange 22
Melle van Eijk 22
Hans Arentsen 22
Vincent Hoffman 22
Djinn Hoogveld 22
Mika Westra 22
Rene Chaigneau 22
Danillo van Baaren 22
Geert Klarenbeek 24
Kamiel Schiffelers 24
Thomas de Roos 25
Maaike Metselaar 25
Julian Eijkhout 26
Eric van Bussel 26
Bart Wensel 26
Irene Smeltink 26
Flip de Jonge 26
Merijn Janssen 26
Agnes Wattimena 26
Martijn Wielema 27
Dario Zeppenfeld 27
Stefan Wildekamp 27
Robin Verpoort 28
Bo Dijkstra 28
Koen Valkenburg 28
Gijs van Lunenburg 29

Hans Schuring
Op dinsdag 12 maart kregen we te horen dat Hans Schuring was overleden ten gevolge van een hersen
bloeding. Opname in het ziekenhuis en het ondergaan van enkele operaties konden helaas zijn leven niet 
meer redden.

Hans was een goede bekende en vriend van veel VDZers, zowel in de tijd dat hij erg actief was als in 
de periode daarna.Lange jaren was hij één van de vrijwillige barbeheerders, altijd een goede lach en een 
“vette” mop beschikbaar waarmee hij de stemming er in bracht c.q. hield.

Ook was hij actief als lid van de activiteitencommissie en  niet onbelangrijk  van de in 1992 opgerichte 
sponsorcommissie. Veel van de reclameborden langs ons hoofdveld zijn daar gekomen dankzij zijn uit
gebreide netwerk. Helaas zagen we Hans de laatste jaren niet veel meer bij VDZ maar de contacten zijn 
voor velen gebleven.

Wij wensen zijn kinderen Manon, Bas en Boy en hun geliefden veel sterkte bij het gemis van hun vader en 
opa. Namens de vele VDZers en vrienden van Hans,
 Henk Matser

IM
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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



Clubblad de Volharder | 21

Kies vóór 15 mei a.s. uw eigen

VDZ Vrijwilliger van het jaar
VDZ organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van “VDZ Vrijwilliger van het Jaar”. Het be-
stuur wil hiermee namens de gehele vereniging haar grote waardering uitspreken voor 
de vele vrijwilligers binnen de vereniging en al het werk dat zij belangeloos doen. Ieder 
VDZ-lid kan een vrijwilliger voor deze eretitel voordragen bij het bestuur!

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

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

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

Het emailadres is bestuur@vdzarnhem.nl . Geef daarin 
ook de reden aan waarom jij vindt dat deze vrijwilliger 
door het bestuur gekozen moet worden tot vrijwilliger 
van het jaar. Jouw voordracht wint aan kracht als je de 

voordracht met meerdere 
mensen indient. Hoe meer 
stemmen uw kandidaat 
krijgt, hoe groter de kans! 

Kijk op www.vdzarnhem.
nl bij “Vrijwilliger” voor de  

spelregels.

Het bestuur zal alle voordrach
ten beoordelen en daaruit de 
“VDZ Vrijwilliger van het Jaar” 
kiezen. De bekendmaking 

van de vrijwilliger van het jaar en 
de prijsuitreiking vinden dit jaar plaats 

direct na afloop van het Mini/Familietoer
nooi op zondag 9 juni 2013.

De Vrijwilligers van het Jaar waren vorig jaar Albert 
van der Elst (Jeugd, op de foto rechtsonder) en Hanny 
en Jan Peters (Senioren, linksonder). Kortom, als jij een 
vrijwilliger kent die het verdient om extra in het zonnetje 
gezet te worden, meld hem of haar dan zo snel mogelijk 
aan bij het bestuur (bestuur@vdzarnhem.nl)!

VDZ Bestuur

wie kies jij?
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JP Offset
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De tegenstander van deze week lijkt op het eerste 
gezicht weinig gedisciplineerd. Hoewel de zebra’s 
allemaal keurig in een strak tenue op het veld ver

schijnen, zien we bij de warmingup al vrijwel meteen een 
behoorlijke chaos ontstaan. Hengsten drijven de merries 
van hun eigen harem met dreigende bewegingen in de 
juiste looprichting, terwijl vlakbij enkele vrijgezelle man
netjes het schouwspel met veel interesse gadeslaan. Als 
de haremleider even niet goed oplet, zou zomaar één van 
zijn vrouwtjes geschaakt kunnen worden door één van 
de brutale vrijgezellen. Anders dan bij gedomesticeerde 
en zelfs gedresseerde paarden zijn deze wilde familiele
den eigenlijk nauwelijks te temmen. Natuurlijk kunnen ze 
gewend raken aan mensen, maar hun vurige inborst zal 
niet snel veranderen!

Al snel in de wedstrijd ondervinden we het harde en 
fysieke spel van de zebra’s aan den lijve. Schoppen, 
trekken, duwen en zelfs bijten komt veelvuldig voor als de 
scheidsrechter even niet kijkt. Onderling merken de ze
bra’s hier weinig van met hun stugge nekharen en stevige, 
dikke huid, maar ons tere roze mensenvelletje vertoont al 
snel gemene wonden en flinke blauwe plekken na enkele 
duels op het scherpst van de snede. Onze fijngevoelige, 
technisch begaafde nummer tien heeft het maar moeilijk 
tegen dit ruwe spel en ook de nog jonge rechtsback is 

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

door Bas Lukkenaar

behoorlijk geïntimideerd door het onsportieve gedrag van 
de zebra’s. We worden deze keer niet zozeer op techniek, 
als wel op fysieke kracht, inzet en bravoure afgetroefd. 
Enkele harde trappen met de achterpoten laten ons al 
snel tegen een 03 achterstand aankijken. 

Hoe kunnen we het tij nog keren? Eén van onze ploeg
genoten is een boerenzoon die is opgegroeid in de mooie 
landelijke Achterhoek en weet wel raad. Na een snel tele
foontje in de rust met zijn oom, een befaamd paardenfok
ker, arriveert laatstgenoemde net voor de hervatting met 
een trailer bij het sportpark. De hengstige merrie die hij 
heeft meegebracht, wekt direct de belangstelling van de 
vrijgezelle mannengroep. Plotseling staan we nog maar 
tegen zeven zebra’s te voetballen. Maar de nieuwkomer 
in de groep creëert nog meer chaos: de haremhengsten 
leiden hun vrouwen driftig sturend weg van het tumult en 
vormen zelf de achterhoede om de groep te beschermen 
tegen eventuele rivalen die hun kans schoon zien of roof
dieren die op de loer liggen. Kortom, na de rust zakt het 
zebraelftal als een plumpudding in elkaar: vier vrijgezelle 
hengsten lopen nieuwsgierig rond de hengstige merrie 
langs het veld en één haremgroep heeft een rustiger veld 
uitgekozen, waar bovendien sappiger gras groeit dan op 
het kunstgrasveld. De 63 einduitslag tegen de resterende 
drie zebra’s kan alleen ons eigen elftal nog boeien!

aanvallen en verdedigen
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VDZ F1
kleine jongens, grote daden
Eerste seizoenshelft
Ook dit seizoen draait de F1 van VDZ weer mee in de 
hoofdklasse bij de Fpupillen. Negen geselecteerde 
jongens gingen in de najaarscompetitie de strijd aan met 
een 7tal andere teams. De F1 van VDZ staat dit seizoen 
onder leiding van de coaches Jeroen Koudijs en Eric Cal
denhoven, beide hebben veel voetbalervaring en hebben 
vorig seizoen de KNVB cursus pupillentrainersopleiding 
gevolgd. Met een flinke dosis aan enthousiasme, werklust 
en uitstekende voetbalkwaliteiten werd het team op de 
trainingen klaargestoomd voor de najaarscompetitie. 
Het werd uiteindelijk een leerzame periode waarbij we 
eindigden op de 6e plaats. Kijkende naar de meeste uit
slagen waren onze jongens gelijkwaardig aan de meeste 
tegenstanders, alleen van OSC en Bemmel werd dik 
verloren. Tegen kampioen Bennekom F1 werdt 
11 gelijk gespeeld, een prachtige wedstrijd 
waarin we eigenlijk verdienden om te 
winnen. Er werd geknokt om ie
dere bal, elke meter was heilig 
en alle “vedettes” speelden 
hun beste partij ooit!

Het team
Wie zijn de F1? Nou; Rick Tiecken, Thijmen de Kraker, 
Sem Krosse, Sil Hutte, Pablo Boesveld, Giel Slijkhuis, 
Roeland Reijtenbach, Jacco Koudijs en Job Caldenhoven. 

Rick is als keeper enorm gegroeid (nog niet in de lengte) 
dit seizoen. Hij begon als een ietwat onzeker jongetje in 
de goal maar is nu uitgegroeid tot een geweldige keeper. 
We hebben al heel wat prachtige reddingen gezien. Niet 
in de laatste plaats omdat hij altijd geconcentreerd en 
aandachtig het spel volgt. 

Thijmen is als vaste kracht een onmisbare schakel, de F1 
kan niet zonder. Altijd een rots in de branding. Waar ande
ren het wel eens laten liggen laat hij zich niet afleiden. De 
kernwoorden die bij hem passen zijn sociaal, overzicht, 
werklust en alertheid. 

Sem is ook een vaste kracht geworden in het team. In het 
begin van de competitie vond hij het nog soms moeilijk 
om de focus op het spel te houden, maar nu is hij een 
bijna niet te passeren verdediger. Zijn afstandschoten, of 
zoals hij ze zelf noemt, vuurkogels, zijn levensgevaarlijk.

Sil is de vrolijke en altijd goed gemutste kerel. Wat zou de 
F1 zonder hem moeten, met zijn lange benen en blonde 
haren scheurt hij het hele veld over, onvermoeibaar en vol 
strijdlust. Hopelijk voor hem gaan er de komende wedstrij
den wat goals in, wat hij verdient. 

Giel doet met zijn manier van voetballen vaak denken 
aan Messi. Zo klein als hij is, zo groot zijn zijn 

technische voetbalkwaliteiten. Hij zoekt 
het duel op en weet altijd spelers 
(soms 2, 3, 4) uit te spelen en zowel 
links als rechts de bal mee te geven 

waardoor het team vleugels 
krijgt. Een niet te missen 

schakel binnen het 
team. Trukendoos.

Roeland blinkt uit in ijver, hij 
staat garant voor veel werklust, nooit stop

pen en altijd de actie. Hij zit vol met positieve 
energie en bent een aanwinst voor dit team. 

Een voor de tegenpartij moeilijk te bespelen 
tegenstander. Balveroveraar.

Pablo is niet grootste maar compenseert dat ruimschoots 
door altijd onverschrokken het duel in te gaan. Hij is voor 
niemand bang en als je hem probeert te passeren kom 
je hem drie keer tegen. Een plaag voor de tegenstander. 
Bijtertje.

Jacco is de gevoelige technische schakel in de F1; altijd 
aanspeelbaar en aan de bal op zoek naar die slimme 
pass of een 12tje. Koning van de assist die vanaf de 
rechtsbuiten vol inzicht zijn aandeel heeft. In het seizoen 
enorm gegroeid in zelfvertrouwen. Balgevoel.

Job: Ach ja, de macht van de schrijver: zoon van de 
trotse Eric. Als speler laat hij zich vooral gelden door hard 
te werken. Zijn passes en afstand schoten zijn geweldig 
en hij staat vaak aan de basis van mooie aanvallen. Met 
18 doelpunten in de najaarscompetitie topscoorder van 
het team. Toppertje! 

Tweede seizoenshelft
Na een lange winterstop en helaas enkele afgelast 
competitie wedstrijden is de voorjaarscompetite in hoofd
klasse 3 eindelijk weer op 2 maart begonnen. Waar de 
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eerste wedstrijd in 2013 tegen DVC nog gelijk 
eindigde 44, werden de twee daarop volgende 
wedstrijden tegen OVC en VVO respectievelijk 
met 10 en 31 verdiend gewonnen.

Afgelopen zaterdag 30 maart moesten wij naar 
SML, toch altijd weer een beladen wedstrijd. 
Met maar 7 man werd afgereisd naar het 
sportcomplex van SML in Arnhem, vanwege 
het paasweekend misten we onze kanjers Sem 
en Sil. Wie zou denken dat het team hierdoor 
uit het veld was geslagen kwam bedrogen 
uit. Vanaf het eerste fluitsignaal trokken onze 
jongens ten strijde en voordat SML het in de 
gaten had stond we met 20 voor. Met name 
de manier waarop dit gebeurde stemde de 
coaches maar ook de meegereisde supporters 
zeer tevreden. Het leek wel of alle trainings
oefeningen op de juiste manier in de praktijk 
werden gebracht. We werden rijkelijk beloond 
met prachtige passes, mooi samenspel, 
eentweetjes en zelfs driehoekjes het was 
samen aanvallen en verdedigen zoals wij dat 
van te voren altijd meegeven aan de jongens. 
Uiteindelijk stond het bij rust 61 waarbij Giel 
4 prachtige bijna indentieke goals scoorde. 
Voor wie het niet gezien heeft..... het waren 
prachtige afstandschoten met een krulletje in 
de kruising. De twee andere goals, en al even 
mooi, werden gescoord door Job en Pablo. In 
de tweede helft begon het gebrek aan wissels 
ons parten te spelen, de vermoeidheid sloeg 
toe. Echter door goed samenspel en rustig te 
blijven bleef de schade beperkt einduitslag 36 
in het voordeel van VDZ F1. Een verdiend ap
plaus van het meegereisde supporters legioen.

Dus nu na 4 wedstrijden staan we bovenaan 
met 10 punten! Natuurlijk realiseren we ons 
dat er nog een aantal topwedstrijden op het 
programma staan maar als we op deze manier 
blijven voetballen met veel zelfvertrouwen, 
lef en strijd kunnen we een heel eind komen. 
Natuurlijk is resultaat niet het belangrijkste, 
plezier in het spelletje daar gaat het om. Jon
gens, ongeacht waar we eindigen dit seizoen 
zijn wij, “de coaches” ontzettend trots op jullie 
en hopen nog lang van jullie voetbalkunsten te 
mogen genieten.

Jeroen Koudijs en  Eric Caldenhoven
Foto´s Ted de Kraker
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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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Op zaterdag 9 maart jongstleden is er een 
sponsormeeting geweest voor onze hoofd, 
jeugd en zilversponsoren aangevuld met een 

enkele langdurige sponsoren van onze vereniging. Om 
14.00 uur was er het ontvangst met een kop koffie in ons 
clubgebouw op ‘t Cranevelt waarna we in de gereed
staande touringcar van Betuwe Express onze reis begon
nen. Deze keer gingen we richting onze zuiderburen. Via 
een tussenstop bij Breda waar Willem Meijer in recordtijd 
drie cheeseburgers verorberde, werd koers gezet richting  
Brussel om precies te zijn waar we rond 17.30 uur aan
kwamen bij het Constant Vanden Stockstadion. 

We werden heel gastvrij ontvangen door onze Eddi, 
onze gastheer voor de avond. Na een aantal aperitiefjes 
hebben we genoten van een heerlijk buffet en een lekker 
toetje. Dan het eigenlijke doel van de avond namelijk 
het bezoek aan de wedstrijd Anderlecht KV Mechelen 
in de Belgische eerste klasse, het weerzien van een 
aantal oude bekenden zoals John van den Brom en Mats 
Junker. De wedstrijd was helaas van een laag niveau en 
werd in de tweede helft beslist door  De Sutter die het 
enige doelpunt maakte en de drie punten voor Anderlecht 
binnen sleepte.

Na afloop was er nog een borrel in de businessruimte 
waar John van den Brom helaas niet zijn beloofde 
praatje met ons kon komen maken vanwege een uitge
lopen persconferentie. Tegen 23.00 uur vertrok de bus 
wederom naar Arnhem. Onderweg nog druk napraten 
onder het genot van een drankje, echter niet voor Henk 
Willemsen want die had het zo gezellig gehad in de busi
ness ruimte dat hij de gehele terugweg heeft geslapen. 
Eenmaal aangekomen in Arnhem konden we terugkijken 
op een zeer geslaagde sponsoravond waar Michiel de 
Boer met meer geld naar huis ging dan dat hij had mee
genomen doordat hij de blinde poule gewonnen had en 
er zelfs ook nog geld in het jeugdfonds terecht kwam.

29 mei word er weer een businessavond georganiseerd  
en mocht u geïnteresseerd zijn om met uw bedrijf lid te 
worden van de businessclub VDZ Hogerop, schroom dan 
niet en stuur een mailtje aan vdzhogerop@vdzarnhem.nl

JT

Sponsormeeting 
België

VDZ
HOgErOP
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Keepersdag
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Bitburg, een vredig en beschaafd stadje, tot dat de 
VDZ C8M arriveert. Even kamer inspecteren, eten 
uitstallen, muziek installeren en actie! Tijd voor de 

enige echte Harlem Shake. Dus wij de gang in, hoesla
kens mee. Eenmaal de Duitsers overgehaald werd het 
een serieus hilarisch moment. Na de fantastisch droge 
lasagne en de leukste moppen van Mijke K., was er nog 
geen sprake van rust. We bleven maar sjezen door de 
gangen, keiharde muziek, eten, geen strakke planning, 
want YOLO, we winnen morgen wel.....
 
Zaterdagochtend, het zonnetje schijnt (nee), de lucht is 
blauw (nee), C8M kom maar gauw . Zo ging het dus NIET. 
Een klein ochtend humeurtje heerste wel, maar daar 
hadden we mattie Femke en Silke voor. Daarbij kwam ook 
nog dat de sportieve vaders een belachelijk idee hadden 
bedacht om naar de velden te lopen! (tja, niet iedereen 
was daar even blij mee). Eenmaal bij de sportvelden aan
gekomen, werden de teams voorgesteld en zongen we 
het volkslied zo hard mogelijk mee. Tijd voor actie. 

Eerste wedstrijd, de Denen, tja daar hadden we van 
afgelopen jaar slechte ervaringen mee. Gelukkig hadden 
we coach Paul. Hij keek, en het eerste wat hij zei was: 

VDZ C8M verovert Bitburg
‘’zo is FC Knäckebröd er ook klaar voor?!’’ Dus iedereen 
lachen haha. We trappen af, geven alles en tweede 
helft valt er eindelijk een goal! 99% balbezit voor VDZ, 
prachtig. Zo ook gebeurde dit bij de andere wedstrijden. 
Eindcommentaar van de coach: ‘’FC Knäckebröd is 
geknakt!’’. Ondanks de sportieve schwalbes (nein) van de 
Deutschers, bleven we sportief en positief. Zaterdag kent 
maar één zin: We gaan zingend naar het veld en komen 
er ook weer zingend vanaf. Ook hadden we veel lol met 
de loeiharde boxen van onze Amsterdamse vrienden. De 
zaterdagavond was wel even wat zwaarder dan de avond 
daarvoor. Spierpijn, honger, vermoeidheid en hoofdpijn 
speelde een grote rol, maar NIEMAND kan ondanks deze 
verschijnselen zo goed feesten als de enige echte C8M 
van VDZ. Maar… morgen halve finale dus slapen we wel 
wat sneller dan de avond ervoor. 

Zondagochtend, we staan op met Whitney Houston, 
wij zijn het beste team want ‘’IIIIIIIII will alwayyyys 
lohoooveee youuu’’. Die laatste uitspraak was wel echt 
iets voor Eva van der Meulen. Blij was ze niet dat Myrthe, 
Lotte, Femke, Meike en Silke haar in de ochtend weer 
zingend ontvingen op haar eigen kamer, (bij deze, excuus 
Eef). Eenmaal op de velden aangekomen zullen we het in 
de halve finale moeten opnemen tegen een Duits team. 
Hoe serieuzer de wedstrijden werden hoe meer lol we 

VDZ C8M
 Platz 1  C-juniorinnen  Girls Cup Bitburg
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www.klusfactor.nl

KIJKDAG 27 APRIL NIJHOFFSTRAAT - HOMMELSEWEG 

  13-16 UUR         WWW.KLUSFACTOR.NL

BEN JIJ DE KLUSKONING?

 VERBOUW JE EIGEN KONINGSHUIS       
            IN HARTJE ARNHEM
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EEN KRONING

EEN WONING

 FACEBOOK.COM/KLUSFACTOR    @KLUSFACTOR
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cafe-Bar Heeren van aemstel
www.heerenvanaemstel.nl
Kortestraat 17 Arnhem

Vlg s  o Fac  Twr

hadden. De wedstrijd ging 
ons nog redelijk makkelijk 
af, meeste balbezit, meeste 
kansen. Wel moesten we 
ons inhouden door de Duitse 
scheids, die voorkeur had 
voor zijn eigen land. Maar 
tweede helft, het kon ook 
niet anders, Meike Freu
tel scoort!!! C8M zit in de 
finale!!!

We namen eigenlijk al 
genoeg met de tweede 
plek… We wisten van onze 
tegenstanders  FC Trias 
gezien de cijfers waar zij 
mee gewonnen hadden, 
waren wij niks. Tijd voor de 
finale, iedereen doet alsof 
het haar niks kan schelen 
maar wanneer de tegenstanders het veld oplopen kun je 
bij iedereen de spanning zien… het is Trias. Nu moet het 
gebeuren, opstelling is bekend, aftrap genomen, we zijn 
er klaar voor. De eerste paar minuten lopen we alleen 
maar op de helft van de tegenstander wat een heerlijk 
gevoel voor Lotte en Faye (centraal achterin) die de nogal 
zieke maar nooit opgevende keepster Melissa (applaus) 
moesten beschermen tegen harde schoten op goal. 
Alles klopt, er staat een team in en naast het veld. Trias 
probeert van alles maar niets is opgewassen tegen VDZ. 
Met de snelheid van Lena , het doorvechten voor de bal 
van Ella en de gecontroleerde techniek van onze enige 

echte Judith is het een prachtige wedstrijd. Het duurt niet 
lang of… daar is het eerste prachtige goal van Femke 
van der Meulen!!! Heel Bitburg kon het horen. Er wordt 
geroepen geconcentreerd te blijven .. en ja hoor na korte 
tijd is daar het tweede goal van Femke!! Na de rust is het 
een kwestie van dit vasthouden, en het lukt!! C8M wint de 
finale met 20 !! wat een fantastisch einde van dit onver
getelijke weekend…   (voor meerdere beelden worden er 
een uitgebreid filmpje op de site gezet)

Geschreven door: 
Faye, Myrthe en Lotte

Je zult dit soort stoere meiden op 
een voetbalveld tegenkomen !!!!!!
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Schoolvoetbal bij 
VDZ

dag vlekkeloos te laten ver-
lopen. Ook de kantine heeft 
een prima middag gedraaid 
en aan het eind van de mid-
dag waren er dan ook alleen 
maar tevreden gezichten. Ik 
wil dan ook graag alle be-
trokkenen aan deze middag 
hartelijk bedanken voor hun 
vrijwillige inzet!
Speciaal wil ik nog vermel-
den dat onze eigen VDZ 
jeugd de wedstrijden geflo-
ten heeft, helemaal top!

Schoolvoetbal bij VDZ; 
laat maar komen!

Ronald Brakenhoff
Voorzitter Jeugdcommissie 
VDZ

Na een aantal jaren van af-
wezigheid is het schoolvoet-
bal teruggekeerd bij VDZ. 
Vanuit het Sportbedrijf Arn-
hem kwam de vraag of VDZ 
zich weer beschikbaar wilde 
stellen voor het organiseren 
van het schoolvoetbal. 
Aan het schoolvoetbal in 
Arnhem nemen inmiddels 
ongeveer 5000 kinderen 
deel. Dat is nogal wat! 
Om deze jongeren (meisjes 
en jongens) een plezierige 
voetbalmiddag te bezorgen 
zijn alle beschikbare voetbal-
velden in Arnhem nodig.

De Jeugdcommissie heeft 
dan ook niet lang na hoeven 
te denken om hier haar 

dag vlekkeloos te laten ver-

Schoolvoetbal 
terug bij VDZ!

medewerking aan te verle-
nen. Tenslotte zijn voetbal-
velden om op te voetballen 
en konden we de jeugd van 
Arnhem hiermee een prima 
dienst bewijzen.

Zo was het op woensdag 27 
maart een gezellige drukte op 
de velden 5, 6 en 7 en konden 
de trainingen ook gewoon 
doorgang vinden. Een win-
win situatie zeg maar. Ook de 
zon liet ons niet in de steek 
en uit de wind was het voor 
de vele supporters zowaar 
aangenaam.

Gelukkig hadden we ook de 
benodigde “schoolvoetbal-
kennis” in huis om de mid-

Woensdag 
27 maart j.l.

volharder-april'13.indd   7-8 06-04-13   21:17
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Schoolvoetbal bij 
VDZ
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ten heeft, helemaal top!

Schoolvoetbal bij VDZ; 
laat maar komen!

Ronald Brakenhoff
Voorzitter Jeugdcommissie 
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en konden we de jeugd van 
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dienst bewijzen.

Zo was het op woensdag 27 
maart een gezellige drukte op 
de velden 5, 6 en 7 en konden 
de trainingen ook gewoon 
doorgang vinden. Een win-
win situatie zeg maar. Ook de 
zon liet ons niet in de steek 
en uit de wind was het voor 
de vele supporters zowaar 
aangenaam.

Gelukkig hadden we ook de 
benodigde “schoolvoetbal-
kennis” in huis om de mid-
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Foto´s Ted de Kraker



Keurslager Putman

complete BBQ vanaf €11,95 p.p.   

Keurslager Putman
Uw BBQ specialist

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n 

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Een warm 
initiatief
De winter duurt en duurt. De temperaturen komen 
zelden boven de vijf graden en onze jeugdelftallen 
worden geconfronteerd met de ene na de andere 
afgelasting. Maar er gloort hoop aan de verre horizon, 
tijdens de koude winterweken is u wellicht ontgaan dat 
Willem Meijer zonnige Fjes training verzorgt: op de 
foto Willem en Philip Godschalk op Jan Thiel in  
Curaçao tijdens de middagtraining in februari. De 
inschrijving voor dit jaar is helaas al gesloten. Voor 
informatie over de aanmelding voor 2014 kunt u een 
mailtje sturen naar  willembaktzebruin@hotmail.com

Nieuwe trainer 
VDZ Dames 1
Het eerste vrouwenteam van VDZ uitkomend in de eerste 

klasse C heeft voor het seizoen 2013/2014 een nieuwe 
trainer, René Petersen. Eerder was al bekend geworden 

dat de huidige trainer Han Toussaint aan het eind van het seizoen 
VDZ zou verlaten.
René Petersen is een nieuw gezicht in het vrouwenvoetbal, maar 
is bij VDZ al enkele jaren actief als jeugdtrainer.  Met René hoopt 
VDZ de huidige ambities ten aanzien van het vrouwenvoetbal te 
continueren, te weten: het eerste vrouwenteam is een stabiele 
eersteklasser met af en toe promotie naar de hoofdklasse en doet 
dat zoveel mogelijk met eigen jeugd.

René Petersen geeft aan erg veel zin te hebben in de klus. “VDZ 
VR1 is een voetballende ploeg met veel potentie en jeugdig 
talent. En ik heb begrepen, dat er ook bij de jeugd nog een aantal 
talenvolle speelsters op het vinkentouw zitten om de sprong naar 
de selectie te maken. Ook daar wil ik graag een steentje aan 
bijdragen” zo laat René desgevraagd weten.
VDZ en René Petersen gaan een contract aan voor de duur van 
één seizoen met de intentie om dit bij wederzijdse tevredenheid te verlengen.

René is 49 jaar, getrouwd en heeft een zoon van 11 en een dochter van 12 die allebei voetballen bij VDZ, Mas in E1 en 
Maud in de MD1. René heeft zelf gevoetbald bij RVW en SDOO. Tegenwoordig sluit hij vrijdagavond aan bij een groepje 
fanatieke trainers en leiders om een balletje bij VDZ te trappen.

Irene Smeltink

Foto Ted de Kraker

seizoen 
2013/2014
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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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Hooggeëerd publiek!
Het was ijskoud met een snoeiharde 
wind, maar diep gelegen achter lagen 
van textiel brandde het heilige vuur. Een 
klein waakvlammetje had het overleefd, 
veertien verlieswedstrijden. Dat vlam-
metje lag driftig te broeden op een goed 
moment om de boel in lichterlaaie te 
zetten.  We hebben we het hier over de 
mannen van VDZ D2, de ware Galliërs. 

In de voorafgaande wedstrijden hebben ze laten zien 
dat ze over de onverzettelijkheid bezitten die nodig is 
om gretig te blijven. En dan weet je dat het een kwes

tie van tijd is.
Tuurlijk we wisten dat er een kansje in zat. Arnhemia D1 
had het nou niet bepaald veel beter gedaan, maar dan 
nog. De eerste helft hadden we de wind in de rug en 
speelden we dominant. Uitblinker was onze buitenspelval, 
die klapte iedere keer maar weer dicht als een trefzekere 
pitbull. Daan, Dennis, Bart, Jip en Vasco begrepen elkaar 
en samen vormden ze de kaken van een bloeddorstig 
beest.

Ondanks de teamprestatie wil ik er een paar spelers 
uitlichten. Om te beginnen onze horzel van dienst, onze 
bezige bij, onze Jip. Die man is werkelijk met geen 
krant weg te slaan van zijn tegenstanders, hij blijft maar 
plakken en terugkomen, zzzzzzzz, als een irritant bijtje, 
zzzzzzzzzz. Snelle beweging en er langs, zzzzzzz, tikkie 
terug, zzzzzzz, lekker breed vooral als ie samen met 
Fedor en broer Bart kan combineren, stijgt er een gezoem 
op van een heel bijenvolk, zzzzzzzzzz.
Thijs verdient het om genoemd te worden. Startend op 
de bank nam hij het over van Sebas. Thijs bleef heerlijk 
plakken aan de lijn en daarmee hield hij het spel breed. 
Het gaf hem daarnaast de ruimte om te doen waar Thijs 
goed in is en dat zijn incidentele acties en schieten. Thijs 
is geen draver, maar een man van de momenten en die 
had hij met een gouden voorzet. En voor dit soort ballen 
heb je een diefje nodig, een goaltjesdief en laten we die 
nu lekker in huis hebben. Fedor! Diefje dekt niet helemaal 
de lading, want dat suggereert een afwachtende houding 
en wat intikkertjes hier en daar, maar Fedor is meer, veel 
meer. Fedor creëert ook zelf, uit het niets en dat maakt 
Fedor tot onze topscoorder. Maar het allermooiste is nog 
wel dat Fedor voor het eerst met een hele grote vette, 
vanoortotoorgrijns van het veld liep.  Het lukte hem niet 

om die grijns nog te onderdrukken, gelukkig maar, want hij 
is verdiend na twee goals.
De tweede helft begon gevaarlijk voor ons. De tegenstan
ders hadden zich opgeladen en waren gebeten op een 
resultaatje. We hadden geen antwoord op de felheid, het 
duwen, het trekken, het spuwen, het schelden van de 
tegenstander en zo stond het opeens 1 – 1. VDZ herpakte 
zich, wonderbaarlijk en vol overtuiging en dan is er geluk
kig altijd weer die Fedor. 2 – 1. Het antwoord van Arnhe
mia was vooral verbaal, k*bal, k*scheids, k*kou, k*kop, 
k*coach, en dan heb ik slechts een heel kleine bloemle
zing van hun poëtische voetbalbeleving gegeven, maar 
neem van mij aan dat die voorlopig niet genezen zijn…

Wij hadden trouwens wel een antwoord op Arnhemia en 
dat antwoord heet Koen, voor mij de man van de wed
strijd. Hij heeft ons in het laatste kwartier overeind gehou
den met knappe reddingen, maar dat is niet alles. De rust 
waarmee hij staat te keepen is zo knap, de rust waarmee 
hij uitverdedigt, uittrapt, uitkomt en dan opeens van die 
explosieve reddingen en meteen daarna weer die rust. 
Het werkt en slaat over op de rest van het team. Ik durf 
dan ook gerust de stelling aan dat Koen deze wedstrijd 
voor ons heeft gewonnen.
En terecht dat het hooggeëerde publiek na afloop een 
diepe buiging voor ons maakte met alle rituelen die bij een 
overwinning als deze horen. 

Gert jan

Diepe buiging voor de D2
Begeleiding v.l.n.r.: Twan Driessen (trainer/coach), Stijn Altena 
(assistent-coach), Appie v.d. Elst (leider)
 
Boven v.l.n.r.: Vasco Driessen, Daaf Splint, Koen Valkenburg, 
Bart Reintke, Bilal Radesch, Thijs Smans, Daan Wildeman, Pepijn 
Poulussen
 
Onder v.l.n.r.: Dennis v.d. Elst, Erik Overbeek, Bart Brakenhoff, Jip 
Brakenhoff, Sebastiaan de Krosse, Fedor Venema



restaurant trix De mentenBerg

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

kamer inclusief 
ontbijt. 
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Restaurant Trix de Menthenberg. Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem 
Info: www.restauranttrix.nl en Email: info@restauranttrix.nl  
Tel: 026 - 44 222 73 
 

Surprise-menu voor € 22,50  
Menthenberg-menu voor € 27,50 

Diverse seizoensgebonden á la carte gerechten 
Tevens perfecte locatie voor feesten, partijen en meetings. 

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 
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De 5e klasse najaarscompe
titie zijn we goed geëindigd 
op een 5e plaats (van de 

12). Van alle VDZ teams stonden 
we op een 14e plaats (van de 67) 
voor de winterstop Er zijn een paar 
wijzigingen geweest in de winter
stop, in ons team en in de competi
tie. Luuk is naar Curaçao verhuisd, 
Vidal heeft besloten te stoppen met 
voetbal en Gijs de Gorter is uit de 
mini's overgekomen. Toch moeten 
we de voorjaarscompetitie in de 6e  
klasse spelen (vanwege de leeftijd 
van de spelers ?) Het competitiebegin liet even op zich 
wachten  vanwege de aanhoudende winter maar uitein
delijk zijn we de competitie begonnen tegen VDZ F13. De 
einduitslag lijkt er op te wijzen dat we toch echt te sterk 
zijn voor de 6e klasse, na twee maal 20 minuten stond er 
116 op het scorebord.

De 2e wedstrijd was thuis tegen VVO F6. Max Pausma 
keepte de eerste helft, Max de Haan en Max Koetsier 
zoals gebruikelijk in de verdediging, met Binc en Gijs de 
Gorter op het middenveld en Bas, Gijs en Siep voorin be
gonnen we aanvallend. Er werd lekker gevoetbald, goed 
overgespeeld, en de jongens hadden er plezier in. Binnen 
een kwartier had Siep maar liefst 4 keer gescoord. We 
zakten daarna iets in waardoor we bij een uitval van VVO 
een doelpunt tegen kregen 41. 
Daarna ginghet spel ging redelijk op 
en neer. Maar toch wisten we 51 
(Gijs) en 61 (Siep) te scoren. In de 
rust hadden twee moeders lekker 
drinken gehaald voor iedereen en 
wisselden we de keeper: Gijs ging 
keepen en Bas werd diepe spits  
VVO werd iets sterker en deed 
leuk mee, hun keeper kreeg het 
druk maar hield goed. Het duurde 
tot ver in de tweede helft  tot een 
weergaloze actie van Binc op het 
middenveld, hij omspeelde een 
aantal tegenstanders en schoot de 
bal schitterend binnen waardoor 
de 71 eindstand op het scorebord 
werd gebracht.

De week erna moesten we tegen de Paasberg F2, maar 
deze bleken teruggetrokken te zijn uit de competitie, 
helaas een vrije zaterdag. Onze derde wedstrijd van deze 
voorjaarscompetitie was uit tegen Veluwezoom F1.  We 
hadden twee zieken, Max K. en Bas, maar Sem uit de 
F13 kwam ons versterken. Gespannen en vol verwachting 
begonnen we, maar we hadden ons voor niets druk ge
maakt, binnen tien minuten stonden we met 40 en tegen 
de rust stond er 80 op het bord, het was dus eenrichting
verkeer. Veluwezoom kwam in de tweede helft goed uit de 
startblokken. Er werd door hen beter verdedigd, zo viel de 
eretreffer voor de Veluwezoom kort na rust uit een corner. 
Daarna stelden we orde op zaken, op het middenveld 
speelde Binc weer een zeer goede wedstrijd en Sem deed 
moeiteloos mee, Max H. speelde achterin een bere partij, 

niemand kwam er meer langs, hij was heer 
en meester. hun keeper deed heel goed 
zijn best maar kon niet voorkomen dat Siep 
drie van zijn uittrappen kon terugschoppen 
en zo scoren en ook Frits en Gijs L. wisten 
nog een doelpuntje mee te pakken. De 
eindstand 131 was weer overtuigend.

De wedstrijd daarop tegen medekampioens
kandidaat Dierense Boys F3G werd helaas 
afgelast dus hier eindigt ons relaas. Kijk op 
de website van VDZ onder elftallen bij de 
F12 voor meer nieuws, verslagen en zelfs 
bewegende beelden. Wij houden vol en 
misschien in de volgende Volharder wel een 
"kampioensverslag"!

F12  gaat ervoor

Een spelmoment 
tegen VDZ F13

Heel erg koud en toch voetballen, 
maar de keeper had het niet druk



COOP MandersSUPErMArKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Cartoon

Het was de zomer van 
2010. Een half jaar 
woonde ik inmiddels in 

Arnhem. Mijn vrienden en mijn 
leven had ik achtergelaten in 
Amsterdam om samen met 
mijn vriendje opnieuw te be
ginnen. Alleen hoefde hij niet 
echt opnieuw te beginnen. Ik 
had wat leuke mensen ontmoet, 
maar haakte vooral vaak bij hem 
aan om leuke dingen te doen en be
gon me zo langzamerhand een beetje 
aanhankelijk en afhankelijk te voelen. 

Tijd voor wat nieuws dus. Ik had in 25 jaar half zoveel 
sporten uitgeprobeerd, maar om de één of andere reden 
nooit een teamsport. Nieuwe stad, nieuwe gewoontes, 
dus ik meldde me aan. Bij Steef. Steef waarschuwde me 
wel: ik kon maar beter snel bier leren drinken anders zou 
ik nooit in het team passen. Het was het gezelligste team 
van VDZ dus ik moest er wel een beetje mijn best voor 
doen. 

Bier drinken is me niet gelukt, 
maar gezellig was het 
zeker! Helaas bleek ik niet 
opgewassen tegen de extra 
fanatieke trainingen die we 
vorig jaar begonnen en lie
ten mijn benen het afweten. 
Na drie jaar verschrikkelijk 

veel plezier met Dames 3, 
waarvan ik de laatste anderhalf 

vooral vanaf de zijlijn heb meege
leefd en slechts derde helften heb 

gespeeld, neem ik daarom met heel 
veel verdriet afscheid van dit leuke, altijd 

gezellige en op de nodige momenten lekker 
dramatische damesteam. 

Ik wens jullie heel veel succes in de toekomst, maar hoop 
vooral dat de gezelligheid, de teamspirit en de onderlinge 
vriendschappen voorop mogen blijven staan. En dat ik af 
en toe nog mee mag op weekend ;) 
Dikke dikke kus, 

Maud 

Afscheid van mijn Dames 3
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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 Juweliers 
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

Bomers Interim Support 
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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Boetelijst selectie
Nr. Soort overtreding Bedrag 
1 Niet of niet goed afmelden voor training,  bij trainer of 

assistent voor 17 uur
€   5,-

2 Te laat op training zonder goede reden €   5,-
3 Niet afmelden voor wedstrijd € 10,-
4 Gooien met bidons €   2,-
5 Wedstrijdspullen niet in orde €   2,-
6 Zonder slippers in de douche €   2,-
7 Voor de warming up op goal schieten €   2,-
8 Voetballen in de kleedkamer €   2,-
9 Telefoon maakt geluiden tijdens de bespreking €   2,-
10 Ballen niet opgepompt (per corvee- lid ) €   2,-
11 Hesjes vergeten ( per corvee-lid) €   2,-
12 Het water en de limonade vergeten ( per corvee-lid) €   2,-
13 Kleedkamer niet schoon achter gelaten ( per corvee-lid) €   5,-
14 Verzorgingsruimte met voetbalschoenen betreden €   2,-
15 Tape aan wedstrijd- en/of trainingssokken €  10,-
16 Over het hoofdveld naar het trainingsveld lopen €    5,-
17 Het te laat betalen van boetes €    2,-

VDZ rijp voor de  
1e klasse
Vorige week was ik mee met een wedstrijd van onze B3 junioren tegen Babberich B1 

uit.  Zoals iedereen wellicht weet speelt het eerste van Babberich al jarenlang in de 
hoogste afdelingen van het amateurvoetbal, altijd hoofdklasse of in de eerste klasse. 

Een hele prestatie  voor zo’n kleine gemeente.
In de kleedkamer viel mijn oog op een lijstje met bedragen bij bepaalde overtredingen, een 
paar daarvan wil ik met jullie delen :

Ik geef geen waardeoordeel over inhoud van deze boetelijst. Zo een boete
lijst heb ik bij VDZ nooit zien hangen. Is dat misschien de reden 
dat wij geen hoofdklasse of eerste klasse spelen? Of is dat de  
“prijs” die je betaalt als je zo hoog wilt spelen? Wie het weet 
mag het zeggen.
De wedstrijd werd trouwens door onze B3 met 15 gewonnen. Een goede 
overwinning met een prachtige goal van Melle Dibbets! Een solo over 
het halve veld en een boogbal, over de keeper, hoog in de kruising. 
Een solo à la ” Messi “ gevolgd door echt “ Bergkampje “!

Pingelaar

colum
n
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Wist je dat VDZ op 26 augustus 1926 is opge
richt door kapelaan Janssen met als doel om 
de vrijetijdsbesteding van roomskatholieke 

jeugd in goede banen te leiden?  Er is sindsdien veel 
veranderd. VDZ is bijvoorbeeld een open vereniging ge
worden, het ledenaantal is explosief gestegen en steeds 
meer meisjes en vrouwen zijn lid geworden. 

VDZ moet zich als vereniging continu aanpassen om haar 
rol als vereniging goed te kunnen blijven vervullen. Duur
zaam verenigen is volgens ons een manier om als vereni
ging – nu en in de toekomst – nog sterker te worden. 

Met duurzaam verenigen bedoelen we activiteiten die er 
aan bijdragen dat VDZ van grote waarde blijft voor leden, 
maar ook voor onze samenleving. Hierbij kan je denken 
aan het tonen van maatschappelijke betrokkenheid (Pan
na voor je Pannenkoek!), besparingen op energieverbruik 
of het actief werven en behouden van vrijwilligers. 

Als onderdeel van het project VerDuurZamen horen we 
graag van jou wat VDZ kan doen op het gebied van duur
zaamheid. We hebben een korte vragenlijst opgesteld. 
Het invullen van de 9 vragen duurt ongeveer 5 minuten. 
De vragenlijst is te vinden op 
www.duurzaamverenigen.nl/formulier/vdz 

Wat is duurzaam verenigen?
Duurzaam verenigen is meer dan alleen aandacht voor 
het milieu. Het is een continu verbeteringsproces om 
de waarde van de vereniging, nu en in de toekomst, 

te behouden en te vergroten. De duurzame vereniging 
versterkt haar bestaansrecht door economische, ecologi
sche en sociale overwegingen op te nemen in de gehele 
vereniging. 
Door duurza(a)m(er) te verenigen neemt een vereni
ging de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar 
activiteiten op mens en milieu. Daarnaast biedt duurzaam 
verenigen kansen, bijvoorbeeld voor kostenbesparingen, 
het (blijven) binden van leden en het aantrekken van 
sponsoren.

Toen we voor VDZ aan het nadenken waren over duur
zaamheid kwamen we er achter dat er nauwelijks infor
matie te vinden is. We zijn de website www.duurzaamver
enigen.nl gestart om een plek te bieden waar informatie 
over en goede voorbeelden van duurzaam verenigen 
samenkomen. Hier gaan we VDZ natuurlijk optimaal van 
laten profiteren.   

Heb je een goed idee voor duurzaam verenigen bij VDZ? 
Spreek ons aan in de kantine of stuur een mail naar: 
info@duurzaamverenigen.nl. 

Lucas Hullegie 
Pieter Middel

dorp 

Project VerDuurZamen

Maatschappelijke betrokkenheid bij VDZ - Panna voor je pannenkoek
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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  <vacant>
Leiders jeugdcoördinator E Jerome  Jansen 0651828707
Techn. jeugdcoördinator F   <vacant>
Leiders jeugdcoördinator F   <vacant>
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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Volharding  Doet  Zegevieren

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, te houden in ons clubhuis op 

donderdag  18 april 2013

Overeenkomstig artikel 17 van onze Statuten heeft ieder lid toegang tot de ALV en hebben leden van 18 jaar en ouder 
stemrecht. Indien u niet aanwezig kunt zijn, wijst het bestuur op de mogelijkheid om uw stem te doen uitbrengen door 
middel van een verleende volmacht aan een ander stemgerechtigd lid. 
De Statuten, huishoudelijk reglement e.d. zijn te downloaden via onze website: WWW.VDZARNHEM.NL 

AGENDA

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Ingekomen post en mededelingen 

3. Vaststelling van de notulen van de op 15 november 2012  gehouden Algemene Ledenvergadering 
Notulen van ALV 15 november 2012 beschikbaar in kantine vanaf 4 april 2013 

4. Begroting en contributie 20132014 
Begroting en voorstel contributie ter inzage in kantine vanaf 4 april 2013 

5. Rondvraag en sluiting

KORTE PAUZE

Toelichtingen

1.  Stand van zaken Beleidsplan Jeugd 
 Door de jeugdcommissie 

2. Toelichting op Beleidsplan Damescommissie 
Door de damescommissie 

3. Toelichting op het Voetbaltechnisch beleid herensenioren door  
Sjors van Leeuwen, coordinator van de Technische Commissie Herensenioren

het Bestuur

Agenda ALV
Algemene LedenVergadering
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Geachte leden,
In deze “van de bestuurstafel”  geen spectaculaire 
nieuwe onderwerpen.  Wel de stand van zaken van 
een aantal lopende ontwikkelingen. 

Beleidsvoorstellen
Het bestuur heeft besloten beleidsvoorstellen niet 
langer op de agenda te zetten van de Algemene Le
denvergadering. Het bestuur is immers verantwoor
delijk voor het beleid.  Daarentegen zijn veel leden 
erg geïnteresseerd in de beleidsplannen en leven 
er ongetwijfeld veel ideeën, die we willen horen, be
discussiëren  en inzetten. We zullen daarom na de 
ALV nieuwe beleidsplannen en de stand van zaken 
van bestaande beleidsplannen laten  toelichten. 

Duurzame vereniging
Pieter Middeldorp en Lucas Hullegie (twee leden 
die in onze selectie voetballen)hebben eerder  in 
de bestuursvergadering 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.  Inmiddels hebben 
zij ook een plan van aanpak opgesteld. De eerste 
stap zal zijn de leden te raadplegen en daardoor 
VDZers daarin een stem te geven. Inmiddels is 
een vragenlijst vastgesteld en die is/zal binnenkort  
in uw mail komen, als uw email bekend is. Met 
de resultaten daarvan gaan Pieter en Lucas aan 
de slag. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de 
vragenlijst invullen (zie pagina 46, red).

Technisch beleidsplan herensenioren en be-
leidsplan dames
De technische commissie herensenioren (TCH) 
onder leiding van Sjors van Leeuwen heeft het 
bestuur een voorstel gedaan voor het technisch 
beleid van de komende jaren.  Het beleidsplan is 
in het bestuur besproken en het bestuur heeft aan 
aantal vragen en discussiepunten opgesteld. Deze 
zijn met de commissie besproken.  Hiermee is het 
beleid op hoofdlijnen bevestigd. Veel van de be
schreven voorstellen is overigens  reeds bestaand 

beleid.  Aansluitend op de ALV op 18 april zal het 
beleid worden toegelicht door Sjors van Leeuwen 
voorzitter van de commissie.
Ook de damescommissie heeft een beleidsplan 
opgesteld. Als het goed gaat, wordt dit begin april 
met  het bestuur besproken en op 18 april na de 
ALV toegelicht.

Nieuw kunstgrasveld Falcons-VDZ
Het nieuwe veld is inmiddels  in gebruik  genomen. 
Het  bestuur houdt de vinger aan de pols voor ver
dere ontwikkelingen op ons complex.

Overige bestuurszaken
De gesprekken met de selectie trainers senioren 
voor komend seizoen hebben plaatsgevonden. 
Willie Melchers en zijn assistent Vincent Courbois 
gaan volgend seizoen door. De nieuwe trainer voor 
het tweede wordt Teun Dijkhuizen.  Ook bij de da
mes  zal een nieuwe trainer gaan optreden. Dat is 
René Petersen, bij VDZ al een bekend gezicht.

Wij wensen u een mooie en sportieve afronding van 
het seizoen toe. Met de kleedkamers op orde en 
een extra kunstgrasveld om te trainen, wachten we 
op de lente om mooie wedstrijden in het zonnetje te 
gaan spelen.

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel



50 | Clubblad de Volharder

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 tennistoernooi
Apollo at home en VDZ 
Tennistoernooi
 Op zaterdag 2 maart was het weer zover, het 

jaarlijkse Apollo at home en VDZ tennistoernooi.
We hadden iets minder deelnemers dan andere 
jaren, maar dat neemt niet weg dat iedereen met 
heel veel plezier heeft getennist.
Er zijn leuke partijen gespeeld en er is veel ge-
lachen. Tussendoor was er tijd voor een lekker 
hapje en drankje en na het toernooi nog een 
heerlijk buffet !

Zoals ieder jaar hadden wij ook aan het einde 
van het toernooi nog een aantal leuke prijsjes te 
verdelen.
 
Volgend jaar gaan we vooraf nog meer rucht-
baarheid aan het toernooi geven om zo met nog 
meer mensen te kunnen zijn.
 
Tot volgend jaar !

volharder-april'13.indd   9 06-04-13   21:17

Foto´s Ted de Kraker
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Ingezonden column
De kleedkamergangen zijn smal, een hoge wrijvingswarm
te, maar een kwartier na afloop van een wedstrijd moet het 
wel gedaan zijn. Zo niet bij het meidenvoetbal dit weekend. 
Meidenvoetbal Cjeugd!

We hadden verloren, maar met goed spel. We waren 
tevreden over ons zelf na een maandenlange winterslaap; 
vooral voor onze meiden. Geen rancune, niks van dat. 
Een sportieve wedstrijd, een zeurende tegenspeelster; dat 
calculeer je in. Maar kennelijk was er die zondagavond een 
week terug al een kiem gelegd. Ergens in mijn onderbe
wustzijn had ik hem opgeslagen. Ik had het kunnen weten.
Als grensrechter cq leider moest ik langs een haag van 
speelsters van de tegenpartij om bij de kleedkamer van 
onze meiden te komen, hen aansporen om toch vooral de 
shampoo nu uit te spoelen en de makeup voor in de auto 
te bewaren tijdens de terugweg.

Maar het doemde al op en de kiem die Lens die zondag
avond bij Studio Sport had gelegd kwam in mijn bewustzijn 
uit. Op mijn gebaar en vraag of ik er langs kon, bleef een 
vijandige muur van meiden staan en moest ik mij er langs 
wringen. Wat schouderduwen en tikken van voetbalschoe
nen tegen mijn enkels op zowel de heenweg als terugweg 
waren mijn deel. Ik voelde mij in een film die ik eigenlijk al 
voorzien had in mijn onderbewuste op die zondagavond 
van Studio Sport.

En wie is er nu bang voor meiden van 14? Uit een provin
ciedorp nota bene! Nee, ik was bang voor het “Blik op de 
weg” fenomeen. Die programma’s en beeldfragmenten 
waarin zo langzamerhand iedereen het Tokkiegedrag en 
het onfatsoen van de vorige aflevering kopieert als manier 

van egoexploitatie en zelfverheffing.
En natuurlijk was de bestuurskamer daarna, ook voor de 
leiders van de tegenpartij, het podium om dat nog eens op 
zijn Maaskants over te doen. Als volleerde, onbeschofte 
trainers was hun reactie alsof ze achter de perstafel zaten 
met de camera’s erbij.

Deescaleren. Ach, alles wat je tegen meiden van die 
leeftijd zegt of niet zegt, zorgt voor heksachtige reacties. 
Deescaleren in een bestuurskamer. Ach, alles wat je in 
een ontvangende bestuurskamer zegt, zorgt al gauw voor 
de meest ongastvrije en onfatsoenlijke reacties. Zij spelen 
immers thuis.

Drie punten armer, een lange weg terug, een halve 
competitie, dus thuis spelen we niet meer tegen deze 
tegenstander. Ons fatsoen thuis laten zien is ons ook 
ontnomen. Zij hadden gewonnen.

Respect kopieer je dus niet; je krijgt weinig kans. Ook al 
ben je getraind om te vragen naar  of te vertellen over 
het positieve dat je verwacht. Een respectbandje tonen 
aan een fulminerende Maaskant? We zagen het toch, het 
werkte niet.
Al het onfatsoen wat je te wachten staat, je kunt het eigen
lijk al zien in de samenvattingen een week eerder. Door 
Lens zal ik een gang met uitgespeelde meidenvoetballers 
nooit meer als een onschuldige en voldaan uitgesporte 
groep meiden meer zien.
Onfatsoen, dat kopieert dus gewoon des te makkelijker.

Sjef Welling
Leidergrensrechter

Respect kopieer je niet, maar 
onfatsoen des te makkelijker

Apollo at home en VDZ 
Tennistoernooi
 Op zaterdag 2 maart was het weer zover, het 

jaarlijkse Apollo at home en VDZ tennistoernooi.
We hadden iets minder deelnemers dan andere 
jaren, maar dat neemt niet weg dat iedereen met 
heel veel plezier heeft getennist.
Er zijn leuke partijen gespeeld en er is veel ge-
lachen. Tussendoor was er tijd voor een lekker 
hapje en drankje en na het toernooi nog een 
heerlijk buffet !

Zoals ieder jaar hadden wij ook aan het einde 
van het toernooi nog een aantal leuke prijsjes te 
verdelen.
 
Volgend jaar gaan we vooraf nog meer rucht-
baarheid aan het toernooi geven om zo met nog 
meer mensen te kunnen zijn.
 
Tot volgend jaar !

volharder-april'13.indd   9 06-04-13   21:17



54 | Clubblad de Volharder

Zondag 9 juni 2013
Aanvangstijdstip afhankelijk van het aantal deelnemende teams. (waarschijnlijk 10.30 uur)

Het familietoernooi wordt verschoven van zondag 2 naar zondag 9 juni 2013.
Oorzaak: De vele afgelastingen de afgelopen weken, waardoor er nog competitiewedstrijden ge-
speeld moeten worden. Tevens hebben een aantal teams op 1 en 2 juni toernooien en vinden er nog nacompetities 
plaats.

Dit jaar wordt er wederom gespeeld in 2 categorieën, te weten: A en B. In alle deelnemende teams dienen minimaal 
twee personen voor te komen welke voorkomen op de huidige ledenlijst van VDZ. 

Categorie A: Senioren. (5 tegen 5)
Alle leeftijden zijn toegestaan.

Categorie B: Familieteams (6 tegen 6)
De samenstelling van de teams is gewijzigd in onderstaande voorwaarden, te weten:
Tijdens de wedstrijd moet de veldbezetting bestaan uit;
• 2 pupillen (leeftijdscategorie), 1 Cjunior of jonger of meisjes/dames.
• Maximaal 2 spelers ouder dan 16 jaar. Meisjes/dames uitgezonderd
(dispensaties kunnen door de toernooicommissie worden verleend. Dit moet tijdig worden aangevraagd)

Spelregels en programma worden tijdig toegezonden mits het email adres op het inschrijfformulier staat vermeld.

VDZ-minitoernooi 2013
Senioren 5 tegen 5

Familieteams 6 tegen 6

datumweek verzet

INSCHRIJFLIJSTEN VIND U OP DE BINNENDEUR 
VAN  DE KANTINE IN HET CLUBHUIS VAN VDZ 

Inschrijven onder vermelding van:
Naam team, naam contactpersoon, emailadres en telefoon
nummer.
Inschrijfkosten € 15 per team

overboeken naar H. Egging, rekeningnummer 15.23.63.661.  

Uiterste inschrijfdatum 20 mei 2013
Deelname gegarandeerd indien inschrijving en betaling voor 21 
mei a.s. hebben plaatsgevonden.

de 

inschrijving  

is geopend!

doe mee!
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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
9 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. 
 10 juni  Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop  

Agenda

06 mei 2013
04 juni 2013

05 mei 2013
03 juni 2013

25 april 2013
23 mei 2013                          

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

 Bestuursvergaderingen

18 april 2013 ALV voorjaar
14 mei 2013
11 juni 2013

 Jeugdcommissie

Technische jeugdcommissie  Kaartavonden

Algemeen

Wij beginnen in seizoen 20132014 een nieuw team:

Old stars VDZ Zaterdag 2!

Wij spelen op zaterdagmiddag en spelen onze wedstrijden zo rond 16.00 uur.

De Old Stars VDZ zaterdag 2! bestaat uit een mix van talenten (alleen Ties Berenklauw), oud 1ste elftal spelers waar
onder: Boekhorst, Hull, Heinen, Klompie, Emeis, Huggers, van Campen, Albricht, Sali, Berends, Wolf, Seinen en nog 
veel meer goede en ‘oud’ voetballers zoals Eric Fransen, Roel Godijn, Bas Schrijner en onze tipi wan Jon Wittendorp. 
Daarnaast komen er weer oud jongens terug op het vertrouwde nest zoals Broecks (nee niet Marcel), goalgetter Damen 
en van der Beek, Boertje gaat ook weer een poging wagen om de slidings eruit te gooien…en niet te vergeten onze 
Fawaka boys en oud profs Opuku en Ali Ibrahim.
Maar we missen een keeper die het leuk lijkt om af en toe een keer op het doel te staan, we hebben B.Valen en  
J. Kortenkaas die af en toe willen keepen. 

Nieuwsgierig en Interesse? Stuur een mail naar: sjmschrijner@gmail.com
Groet, Freek, Bas en Jon

Oproep voor een keeper!!

datumweek verzet
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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

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
www.klusfactor.nl 30

CafeBar Heeren van Aemstel 31
Keurslager Putman 34
Primera 36
Restaurant Trix De Mentenberg 38
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
Mondygiënistenpraktijk Arnhem 58
Rung Thais Restaurant 58
Flynth 63
Willemsen Makelaars 64

Scheids  
gezocht!
Wil jij ons uit de brand helpen op de zondagen om 11:00 of 13:00? Of op de 
zaterdag de jeugd een fijne wedstrijd bezorgen? Wil je je vrijwilligersregeling zo 
flexibel mogelijk invullen? 

Meld je dan snel aan via scheidsrechterszakenvdz@hotmail.com of via 0615201594  
t.a.v. Maarten Cornelissen. Indelingen alleen in overleg waar jij kan! 
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Zaterdag 9 maart ontving mevrouw Pauline Krikke, 
burgemeester van Arnhem, de nationaal verkrijg
bare jubileumpostzegels van Burgers’ Zoo tussen 

de giraffen van het Arnhemse dierenpark. De postzegels 
verschijnen ter gelegenheid van het 100jarige jubileum 
van Burgers’ Zoo en werden door Margot (10 jaar), Ilse (9 
jaar) en Reinier (7 jaar) van Hooff, achterachterkleinkin
deren van oprichter Johan Burgers, aan de burgemeester 
overhandigd.

De eerste VDZ sponsor 
 met een eigen postzegel!

De Volharder was uitgenodigd om samen met de lan
delijke pers kennis te nemen van deze happening. De 
fotoshoot was echter letterlijk in het water gevallen, het 
regende pijpenstelen. De foto’s werden dan ook binnen 
gemaakt in plaats van op de savanne. De giraffen leken 
daardoor nog imposanter. 
Het thema van de tien verschillende jubileumpostzegels 
is ‘Moeder en jong’. Het Arnhemse dierenpark heeft 
gekozen voor de chimpansee, goudwanggibbon, groene 
leguaan, Grant’s zebra, hyacintara, juweelkardinaalbaars, 
breedlipneushoorn, Rothschildgiraffe, Sri Lanka panter en 
zwartvoetpinguïn. Met al deze bedreigde diersoorten heeft 
Burgers’ Zoo namelijk bijzondere fokresultaten behaald in 
de geschiedenis van het 100jarige dierenpark. 

VDZ’er én PR manager 
van Burgers Bas Luk-
kenaar poseert trots 
met het ontwerp van de 
nieuwe post’zoo’gels
Foto Theo Kruse

Burgemeester Krikke krijgt het ontwerp uit handen van de 
directeur van PostNL. De achterachterkleinkinderen van 
oprichter Johan Burgers kijken toe

Burgers’ Zoo koninklijk
VDZ sponsor Burgers’ Zoo in Arnhem 
mag zich koninklijk noemen. Maandag 
25 maart kreeg de 100 jarige de oorkonde die hoort 
bij het predikaat ‘Koninklijk’. Het Arnhemse park is 
de derde koninklijke dierentuin in Nederland naast 
Artis en Blijdorp.  De directieleden en medewerkers 
van Burgers’ Zoo zijn bijzonder trots dat deze grote 
eer het Arnhemse dierenpark ten deel is gevallen. 
Namens alle VDZ’ers: GEFELICITEERD!

Foto Rudi Borkus
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

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

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Breitnerstraat 24 
6813 HR Arnhem 
(t) 026 4421770 
info@mondgezond.nl 
www.mondgezond.nl

hoek Breitnerstraat/
Jozef Israëlslaan (Hoogkamp)
hoek Breitnerstraat/
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Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Breitnerstraat 24 
6813 HR Arnhem 
(t) 026 4421770 
info@mondgezond.nl 
www.mondgezond.nl

hoek Breitnerstraat/
Jozef Israëlslaan (Hoogkamp)
hoek Breitnerstraat/

volharder-april'13.indd   4 06-04-13   21:15

Mondhygiënistenprak-
tijk Arnhem, VDZ en zijn 
sponsors

Wat is je naam en de bedrijfsnaam waar-
mee jullie VDZ sponsoren?
Mijn naam is Karin Mertens, het bedrijf waarmee 
wij VDZ sponsoren is de Mondhygiënistenprak-
tijk Arnhem.
Wat sponsoren jullie bij VDZ?
Wij sponsoren VDZ met een reclamebord en een 
advertentie in de Volharder.
Kun je iets over de organisatie vertellen?
Sinds november 2000 is de mondhygiënisten-
praktijk gevestigd aan de Breitnerstraat 24 in Arn-
hem. De praktijk heeft drie behandelkamers. We 
zijn met zeven mondhygiënisten, waarvan drie 
maten en er zijn drie assistenten. Een gezellige 
club van tien vrouw dus. Je hebt geen verwijzing 
van de tandarts meer nodig tegenwoordig; sinds 
mei 2006 is de mondhygiënist direct toeganke-
lijk. Wel werken we nauw met veel tandartsen 
samen natuurlijk.
Wat was de reden om juist VDZ te 
sponsoren?
Wij sponsoren VDZ omdat het een mooie club 
is, dichtbij de praktijk en omdat bij de mondhy-
giënistenpraktijk een aantal ‘VDZ-moeders’ met 
kinderen van de C- tot de F-jes en een heuse 
‘voetbalvrouw’ werken.
We zijn dan ook regelmatig langs de velden of 
aan de bar te vinden!

Wat is je favoriete voetbalclub en waarom?
Mijn favoriete voetbalclub is natuurlijk VDZ. Maar 
door de enthousiaste verhalen van m’n jongens, 
begin ik langzamerhand ook steeds meer Vitesse-
fan te worden. Ik kijk zelfs Studio Sport tegen-
woordig!!
Welke wedstrijd zou je nog wel eens willen 
(laten) overdoen en waarom?
De gewonnen bekerwedstrijd van zoon Lex en 
z’n team (C1) tegen FC Twente, dit seizoen, was 
een thriller. Fantastische en bloedspannende 
wedstrijd.
En vorig jaar waren we met de jongens bij een 
wedstrijd van FC. Barcelona in Camp Nou. Ook 
niet mis. Als dat betekend dat we weer naar 
Spanje gaan, mogen ze die van mij ook best nog 
eens over doen!

VDZ en zijn sponsors 
MONDHYGIËNISTEN 
PRAKTIJK ARNHEM

De sponsor

VDZ en zijn sponsors 

t
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Naam: Ties Peters
Ik ben 9 jaar oud en speel in E13 als keeper en spits. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – 
Vorden 1, op zondag 3 maart 2013, de uitslag was 
2 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat ik het een leuke club vind
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tom Witjes
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat hij goed kan schieten
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Ja, tennis
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen ik in de kruising schoot
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over je-
zelf? Ik vond het heel leuk om met Dorus en Cees panna 
voor je pannekoek te organiseren

Naam: Dorus Maasland
Ik ben 9 jaar oud en speel in E11 als alles. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – WVV 
34, op zondag 3 februari 2013, de uitslag was 1 – 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 5 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het dichtbij is
Op welke positie speel je het liefst? rechtsvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tom Witjes, omdat hij een goede keeper is
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Lionel Messi, omdat hij gewoon de beste is
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? 
Gitaar spelen en gamen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Een wedstrijd uit de F6
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Het is een superclub!!
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Dorus staat hier op de foto met 
wisselspeler Julian Markus (A1), 
foto Henk Matser

Ties Peters met keeper Tom Witjes 
foto Irene Gudden
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Vader 

en 

zoons

Vraag Philip van der Elst Dennis van der Elst Appie (Albert) van der Elst
Wat is je leeftijd? 9 12 46

Hoelang ben je al lid 
van VDZ?

4 jaar 6 jaar 6 jaar

Wat doe je bij VDZ? Keeper E3 Speler D2 Leider zondag 3, D2, E3, Coordina
tor D, Activiteitencommissie jeugd, 
en af en toe fluiten/vlaggen

Wat doe je naast VDZ? Met de meiden uit de klas 
spelen

Tennissen en PS3 Thuis bij het gezin en werken bij 
TNTERN

Wat is je mooiste 
sportmoment?

Als keeper vanuit de zestien 
een goal maken met uittrap

Omhaal van Zlatan Ibra
himovics bij Zweden

Olympisch kampioen hockeyvrou
wen

Wat zijn de "sterke" 
punten van je broer/
vader/zoons?

Dennis kan goed vanaf de 
zijkant de bal in de kruising 
schieten. Blij dat papa bij 
VDZ is en niet bij SML

Philip kan goed keepen, 
Papa doet veel bij VDZ

Vind het leuk dat de jongens altijd 
met veel plezier en inzet voetballen

Het mooiste stadion 
ter wereld

Gelredome Camp Nou De Kuip

Waar denk je aan bij 
VDZ?

Leuke fijne voetbalclub Aan Davy Pröpper Dat ik het leuk vind dat er steeds 
meer damesteams komen

Wat wil je nog meer 
kwijt?

Vitesse wordt kampioen Vitesse wordt kampioen Dat ik Frieda wil bedanken dat ik zo
veel uurtjes bij VDZ mag zijn. Schat, 
je bent een kanjer en ik hou van je.
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De Sluitpost, Frédéric Meulenbroek

DE SLUITPOST
Frédéric 
Meulenbroek 
keeper van het E1

Ik ben  begonnen met voetballen op 
mijn vijfde jaar. Eerst bij Marcel 
Broecks bij de F-Mini´s,  daarna 2 
seizoenen in de F7 en de F5. 
In de F5 (en ook in de F3) wilde ik 
regelmatig keepen tijdens de trainingen 
en ook in de wedstrijden. Uiteindelijk 
wilde ik alleen nog maar keepen en heb 
ik daar ook echt voor gekozen in de E6.
Vanaf dat moment ben ik keeperstrai-
ningen  gaan volgen bij Will 
Bruynesteyn en later ook Stef Kool.  
Dat is soms in weer en wind (en 
modder!), maar ik heb er alleen maar 
meer plezier in. Op dit moment sta ik 
onder lat van de E1.
Mijn sterke punten zijn uitkomen, 
snelle spelhervattingen en mijn 
uittrap. Ik ben één van de weinige 
keepers bij VDZ die de dropkick 
gebruikt als uittrap. De bal gaat snel 
en direct naar voren. Dit kost soms 
veel moeite voor (mede)spelers om 
de aanname te controleren. 
Ik hoop nog veel te kunnen leren 
bij VDZ als voetballer, maar zeker 
als keeper..
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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!”
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Willemsen Makelaars


