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Het seizoen zit er op. Feestjes zijn gevierd, teleur
stellingen zijn (als het goed is) verwerkt en we 
kijken allemaal denk ik zo langzamerhand uit naar 

warm en zonnig weer. Voor zover we dat hier niet kunnen 
vinden zoeken we dat in de komende weken massaal op. 

Wat ging er dit seizoen goed? Veel, heel veel. Gezamen
lijk zijn we er in geslaagd nagenoeg rimpelloos wekelijks 
alle actieve leden te laten trainen en hun wedstrijden 
te laten spelen, toernooien en diverse activiteiten te 
organiseren die door de leden en gasten zeer werden 
gewaardeerd. Zelf heb ik genoten van de kerstavond, de 
sponsoravond en de gezelligheid langs de lijn, mijn kinde
ren van het slaapmutsen toernooi, de oliebollencup en de 
andere toernooien. 

Maar ook bestuurlijk is er het nodige bereikt. Inmiddels 
is veld 1 niet meer weg te denken. Binnenkort wordt er 
een begin gemaakt met de aanleg van parkeerplaatsen 
op veld 5. Ook hebben wij met elkaar binnen de vereni
ging grote stappen gezet om de overgang van de jeugd 
naar de senioren soepeler te laten verlopen. Het is mijn 
stellige overtuiging dat wij er met het nieuwe technische 
beleidsplan (en de daarbij betrokken personen) in de 

hand in gaan slagen om 
de jeugd (en kader) dat 
doorstroomt van de jeugd 
naar de senioren hun 
plek te laten vinden. De 
enorme inspanningen in 
de afgelopen jaren van 
de jeugd om spelers op 
te leiden, te motiveren 
en stimuleren het beste 
uit zich zelf te halen, zal 
ongetwijfeld zorgen voor 
een enorme kwaliteitsim
puls voor de senioren elftallen. 

Als voorzitter ben ik verder trots op alle teams, vrijwil
ligers, trainers, leiders, scheidsrechters, ouders en sup
porters die er samen wederom een geweldig seizoen van 
hebben gemaakt. Wat kon er dit seizoen beter? Ongetwij
feld veel maar voor nu is het goed.
En na de zomer? Dan hoop ik u allen weer langs de lijn 
en in de kantine te ontmoeten zodat ook volgend seizoen 
succesvol kan verlopen. Geniet van de vakantie en tot na 
de zomer.

Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Spannende ontknoping
VDZ E8 na spannende ontknoping verdiend kampioen
Zaterdag 25 mei kan de E8 de beker dan toch in ont-
vangst nemen. Wie had dat gedacht na een zinderen-
de ontknoping van de competitie, waarin de kopposi-
tie per week wisselt. De E8 blijkt het meest constant 
presterende team, maar veel scheelt het niet…

Na een tweede competitiehelft van 2012, waarin 
een duidelijk stijgende lijn te ontdekken was, 
begint de E8 in 2013  een klasse lager  aan de 

tweede helft van het seizoen. 
De eerste wedstrijden 

van 2013 worden met 
veel overwicht en 
met grote cijfers ge
wonnen. Na 8 van 

de 11 wedstrijden staat de E8 ongeslagen aan kop. Maar 
de belangrijkste titelkanshebbers treffen elkaar pas in de 
laatste wedstrijden. Ingrediënten voor een bloedstollende 
ontknoping in de laatste drie speelronden. 
In de 9e speelronde staat de inhaalwedstrijd tegen MASV 
op het programma. De E8 lijkt geïmponeerd door het 
hoge fysieke niveau en moet uiteindelijk ook het onderspit 
delven. 
Met één verlieswedstrijd is er nog geen man overboord, 
de E8 heeft nog steeds de beste papieren. Echter de con
currenten, AZ2000 en Spero, weten ook te winnen waar
door de druk toeneemt. In de 10e speelronde moet de E8 
aantreden tegen één van de concurrenten, AZ2000. De 
wedstrijd wordt op het scherpst van de snede gespeeld, 
waarin AZ2000 de iets bovenliggende partij is. Ook deze 
wedstrijd moet de E8 helaas verliezend afsluiten. Het VDZ E8 

kampioen



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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kampioenschap lijkt uit beeld. Maar de kampioenschaps
druk blijkt ook de tegenstander parten te spelen. AZ2000 
weet niet van Spero te winnen en verspeelt daarmee de 
koppositie. Daarmee komen Spero en VDZ met gelijke 
punten aan kop, met een beter doelsaldo voor de E8. Met 
nog een wedstrijd te gaan wordt het super spannend. 
Zaterdag 25 mei is het uur van de waarheid: erop of er
onder, alles of niets, sterven of eeuwige roem. De spelers 
stralen vertrouwen en ontspanning uit. De achterban is 
massaal uitgerukt – dank, legioen!   en staat om 10.15 
uur strak aan de achterlijn. 

VDZ neemt onmiddellijk het initiatief, met overtuiging 
wordt de bal rondgespeeld. Koen probeert een slalom, 
Gidion oogt balvast en Tobias schuift door naar het mid
denveld. Het veldoverwicht betaalt zich binnen 5 minuten 
uit: 01 door Rick, die zijn buitengewone vorm van de 
laatste weken bevestigt. Nog geen 2 minuten later deelt 
Koen de genadestoot uit, 02. Het mooiste doelpunt van 
de wedstrijd, na een Ribéryachtige solo van Koen, wordt 
om vage redenen afgekeurd. De 03 valt na goed doorzet
ten van wederom Koen in het strafschopgebied. Vlak voor 
rust komt  Pelle hard in aanraking met een tegenstander, 
hij moet duizelig van het veld.  
In de tweede helft gaat VDZ verder waar het gebleven is. 
RKHVV krijgt geen enkele kans. Keeper David staat zich 
duidelijk te vervelen op het doel, zelfs terugspeelballen 

zijn hem niet gegund. Marijn en Tobias schuiven steeds 
sneller door, Hugo dekt de ruimte, Renze beloopt het 
middenveld en Siep strooit nonchalant met steekpas
jes. Gidion speelt goed en staat voortdurend vrij, hij laat 
anderen beter spelen. Pelle komt er weer in en laat zien 
dat zijn hoofdblessure van korte duur was: 04. Rick zorgt 
voor de 05, de titel is binnen!
Meteen na de wedstrijd: het persmoment. Tientallen foto
grafen verdringen zich voor ons sterrenteam. Op de club 
gaat het feest los met friet, bitterballen en cola, voer voor 
kampioenen. Het applaus in de kantine voor onze ploeg is 
ovationeel, We are the Champions klinkt luid uit de spea
kers. De spelers kruipen zo dicht mogelijk op de blinkende 
Cup, vandaag is hij van ons. Buiten wederom fotografen, 
roem kost tijd, de spelers worden individueel met de beker 
vereeuwigd, een enkeling zoent het zilver.

Dank aan de ouders, opa’s en oma’s en andere fans die 
het team steunden. Ook dank aan onze vaste scheids en 
invalcoach Anton. En last but not least aan Juan, de trai
ner die week in week uit het team bijschaaft! Al met al een 
schitterend seizoen. E8, mooie gasten, bedankt voor het 
voetbalplezier en voor de goeie sfeer, ook in de moeizame 
maanden voor kerst, we zullen het nooit, nooit vergeten.

Jerome Jansen, Anton van der Panne en 
Ysbrand Graafsma, leiders E8
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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

Het seizoen is teneinde en de zomervakantie aan
gebroken. Ik weet niet hoe het met u is maar ik 
ben altijd weer blij als de zomerstop in gaat. Even 

niks, geen VDZ, geen Volharder, 
geen training, geen wedstrijden, 
lekker doen waar je zin in hebt. Ge
weldig. Maar nu eerst nog even deze 
Volharder de deur uit werken. 

Tot onze grote trots werd in het 
laatste nummer van Hard Gras een 
verhaal afgedrukt van onze oude 
columnist, de veel te vroeg over
leden Paul Teunissen. Zijn vrouw Marike had het stuk 
pasgeleden ingestuurd en het werd bijna per kerende 
post gepubliceerd. Een schitterend essay over voetbal en 
kunst. In dit nummer zult u daar niks van vinden maar ik 
wilde het toch niet onvermeld laten.

Wat vinden we dan wel in dit nummer. Diverse teams zijn 
kampioen, VDZ 2, VDZ E8, de dames van het derde, de 
mannen van de F12, de VDZ B1 en niet  te vergeten de 
meiden D1 die ook nog eens de beker pakten net als de 
MC8. 

IN MEMORIAM
Op 10 mei 2013 is, na een langdurig ziekbed, overleden             

Jan Wijbenga
Jan werd in 1987 als vader van zijn zoon direct lid van 
het jeugdbestuur van VDZ. Hij werd lid van diverse com
missies w.o. promotie, toernooien, jeugd coördinatie. 
Tevens trad hij op als scheidsrechter. Van 1988 tot 1994 
was Jan lid van het bestuur als secretaris. Ook bij de 
KNVB was hij actief voor de jeugd.
De familienaam Wijbenga zal nog lang bekend blijven 
binnen VDZ want zowel kinderen als kleinkinderen 
voetbal(d)(l)en bij onze vereniging.

Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen de 
kracht toe om het verlies van hun man, vader en opa te 
kunnen verwerken. 

Bestuur VDZ

IN MEMORIAM
Op 23 april 2013 overleed na een lange ziekteperi
ode onze vriend en collega  

Joop Tolhuisen
Joop (Jopie!) was jarenlang onze trouwe schoon
maker van de kleedkamers bij VDZ én de man die 
de grasvelden lijnde. Als er toernooien waren kwam 
hij zelfs ’s avonds – soms samen met zijn vrouw 
Anja – de kleedkamers weer gebruiksklaar maken 
voor de volgende dag.

Wij wensen Anja en de (klein)kinderen heel veel 
sterkte bij het verwerken van het verlies van hun 
man en vader.

De onderhoudsgroep van VDZ

Maar dat is niet het enige. Niemand zal het ontgaan zijn 
dat de meimaand toernooimaand is. Het Geert Egging, 
Henk Evers en het Burgers Zoo International Youth 

Tournament waren weer een groot 
succes en met het Helga de Lange 
damesmixtoernooi sloot de suc
cesvolle damesafdeling een mooi 
jaar af waarin ze weer flink groeide  
en vierde dat met een fijne barbe
cue voor alle meiden en dames.
De keuken wordt verbouwd, Mar
cel Broecks neemt afscheid van de 
mini’s, de VDZ Hogerop Sponsor

avond ging deze keer naar Papendal en het minitoernooi 
sloot ook dit jaar het seizoen af. Wat nog meer in dit num
mer staat kunt u zelf allemaal lezen.

De redactie dankt alle leden die hebben bijgedragen aan 
weer een mooi seizoen Volharder. We kunnen nog zoveel 
willen, zonder enthousiaste schrijvers (m/v) konden we 
nooit zo’n fijn blad uitbrengen. We wensen jullie een fijne 
vakantie en hopen jullie volgend jaar weer te zien op de 
groene velden!

Namens de redactie,
Rudi Borkus
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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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Trek je agenda!

Vrijwilligersregeling nieuwe 
seizoen start al in juni
REAGEER ALTIJD OP UW BRIEF!  
EENMAAL INGEPLAND = INGEPLAND!

Vanaf half  juni krijgen alle leden en ouders van 
jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen de 
vrijwilligersbrief met instructie. Omdat de persoon

lijke situatie of voorkeur van leden en ouders gewijzigd 
kunnen zijn, krijgt iedereen de mogelijkheid om zich 
opnieuw op te geven voor het vrijwilligerswerk. 

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

U kunt kiezen voor Bardiensten, Activiteiten en Onderhoud 
en Schoonmaak. Maar let op: voor activiteiten zijn komend 
seizoen maar 20 plaatsen beschikbaar! Voor onderhoud 
en schoonmaak maar 10! Wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Alle andere mensen worden ingedeeld voor 
bardiensten, daar zijn de meeste mensen nodig. 
Iedereen die niet voor 1 augustus reageert op de vrijwil
ligersbrief wordt ingedeeld voor bardiensten!

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

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

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

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

4. Vraag aan de leider een lijst met de namen en 
telefoonnummers van alle teamgenoten of mede ou
ders. Maak aan het begin van het seizoen onderling 
afspraken om elkaar te kunnen bellen voor vervan

ging voor als u toch verhinderd bent of in geval van 
calamiteiten. Dat is handig want u kunt uw vereni
gingswerk niet afzeggen! EENMAAL INGEPLAND = 
INGEPLAND!

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

6. Reageer als u vragen of opmerkingen heeft alleen 
naar bestuur@vdz-arnhem .nl . Het bestuur coördi
neert de vrijwilligersregeling en heeft als enige een 
compleet overzicht. Alleen als u rechtstreeks mailt, 
weet u dat uw boodschap aankomt.  

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

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

9. Geef wijzigingen in adres, telefoon of email direct 
door aan de leider en ledenadministratie (bestuur@
vdz-arnhem .nl). Dat voorkomt veel misverstanden.

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

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

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

Zoals bekend zijn donateurs, niet spelende leden en 
70plus leden vrijgesteld. Verder hoeft iedereen maar één 
keer verenigingswerk (3 x 3 uur) te verrichten, ook als 
men meerdere kinderen heeft die lid zijn van VDZ. Kader
leden (trainers, leiders, verzorgers, clubscheidsrechters, 
commissieleden) zijn voor deze regeling vrijgesteld, maar 
zijn natuurlijk ook leden die verenigingswerk verrichten, 
zoals bijvoorbeeld de keukenvrijwilligers. 
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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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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
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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
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“Wij spelen natuurlijk wel 433 !“, schreeuwt leider Henk 
nog, terwijl de spelers het veld oprennen.

“Wat zegt ie  nu weer?“, vraagt Vera beduusd aan Paultje 
Pegel. “Niet opletten Vera. Dat doet Henk altijd. Hij wil de 
oud hollandsche school spelen.“ antwoordt Paul. “Oud 
hollandschhhhhh wat…..?!” Vera struikelt bijna tijdens 
haar vraag. Paul vangt Vera nog net op. “Ach Vera, dat 
is zo een dingetje van onze leiders… een beetje typisch, 
inderdaad. Het zou voor hen goed zijn als zij ook eens 
FIFA 2013 op de playstation zouden spelen.“

“Inderdaad!“ , roept iemand hard echter hen. “Dan leren 
zij een beetje bij! Dat ouderwetse gedoe! Ik wordt er echt 
niet goed van!“ Dat is typisch Bert. Luid en duidelijk zijn 
mening zeggen. “Hoe moet ik nou als rechtsback in een 
keer rechtsbuiten spelen? Gek wordt ik van die gasten!“ 
Vera verschiet van kleur. “Ja, écht, kom nóu! Ik vind het 
gierig!“, nu is Bert echt goed op dreef. Hij loopt helemaal 
rood aan en dat komt niet door de warming up… 
 “Iedereen weet dat ik dat niet wil!  Ik wil gewoon het 
liefste achterin spelen! Ik wil bikkelen, ik wil strijden, ik wil 
vechten om elke bal en ik wil mijn directe tegenstander 
heléééééémaal gek maken! Hij moet er moedeloos van 
worden! Elke bal die hij krijgt ros ik zo Zypendaal in.  De 
hele wedstrijd in zijn nek lopen hijgen. Tegen hem aan 
kletsen en zeggen dat hij er niks van kan. Dat hij een 
pussy is en beter in de zandbak kan spelen! Totdat ie 
bijna huilend van het veld moet! Met alle geoorloofde 
middelen je directe tegenstander uitschakelen. Dát vind ik 
pas hárd!  Dát is voor mij voetbal!” 

Terwijl Bert dat zegt, krijgt hij een raar lachje valt Vera 
op. In gedachten verandert Vera Berts bijnaam van ‘rode 
Bert’ in ‘gekke Bert’… “ Nou nou nou Bertje, als ik je niet 
zou kennen, zou ik bang van jou worden. Ik weet dat jij 
niet van aanvallen houdt. Maar nu overdrijf je. En jij maakt 
Vera bang. Vooral als jij er zo raar bij grijnst.” Paul geeft 
Vera bij deze woorden een dikke knipoog. “Weet je Vera, 
Bert is de Pépe van ons team. Hij schopt naar alles wat er 
beweegt…”. “ Jaaaaa!!!”, roept Bert,” Dat vind ik hárd! Ik 
ben dé Pépe van Cranevelt!“ . Terwijl Bert het uitschreeuwt 
van geluk en blij is met deze bijnaam, schiet hij de bal 
loeihard tegen de reclameborden.

Op dat moment klinkt de fluit. “Jongens opstellen. De tos 
gaat beginnen!”. “Maaar?”,  zegt Vera. “Hoe zit dat nou? 
Waar moet ik lopen als Bert opkomt? En wanneer? Ik be
grijp er niks meer van…Paul, help me” . “Maak je niet druk 
Vera. Ik coach je wel. Gewoon lekker sprinten over links 
en wacht op mijn teken. Komt goed.” Zegt Paul lachend en 
geeft Vera een bemoedigend klopje op haar schouder. Op 
dat moment roepen de leiders Roland en Henk:
 “Paul,even hier komen! Schiet op joh!” . Druk gebaren 
makend staan beide leiders Paul te roepen. Henk en 
Roland die niks weten van FIFA 2013 op de playstation en 
een raar soort school willen spelen… Vera krijgt er buikpijn 
van…

PP en de voetbaltactiek van 1974 deel 2
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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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In september 2012 begon een team waarvan de 
meeste spelers elkaar al goed kenden aan de nieuwe 
competitie in de 3e klasse. Ontdaan van de naar de 

C junioren vertrokken spits Yasin en stopper Sebasti
aan, twee betrouwbare vaste waarden, was het duidelijk 
zoeken naar een nieuw evenwicht. De nieuwe jongens 
Casper, Job vd Bent en Lars konden dit niet zo maar 
even opvangen en de tegenstand in deze klasse was 
geducht. Alex wilde ondanks zijn goede prestaties als 
rechtsback toch liever de goal in en was aanvankelijk nog 
zoekende naar de vorm van de betrouwbare sluitpost die 
hij zo graag wilde zijn. Woest kon hij worden als er een 
bal langs of over hem vloog die naar zijn mening in zijn 
handen had moeten belanden. Gegroeid is hij en hoe, 
daarover later meer.

Tijmen, onze betrouwbare keeper uit het vorige seizoen, 
wilde liever voetballen en eiste vrij snel positie van cen
trale middenvelder op die hij  door zijn  inzicht en goede 
duelkracht niet meer afstond. Verdedigingsduo Brent en 
Gijs besloot gewoon lekker door te gaan waar ze al prima 
mee bezig waren  en Toon en Bradley probeerden als 
vleugelbacks de aanvalsstormen te weerstaan. Spits Tijn 
deed zijn best de moeilijke weg naar het doel te vinden, 
geflankeerd door vleugelspitsen Joost en Maarten, soms 
afgewisseld door Casper of Lars. 

Toch bleven trainers Frank en Bert en coaches Jaime en 
ondergetekende, evenals supporterende ouders, het idee 
houden dat er best een stapje extra gezet mocht worden, 
wat serieuzer getraind kon worden en er meer uit te halen 
was dan wat we nu wekelijks te aanschouwen kregen.  Na 
vele stevige nederlagen en de daarmee gepaard gaande 
frustraties mochten we het vervolgens in de 4e klasse pro
beren.  Direct was te zien dat we hier de tegenstanders 
kregen die van een vergelijkbaar niveau waren, er werd 
nipt verloren, gelijkgespeeld maar ook gewoon gewonnen.

Fantastisch was te zien wat dit met de teamsfeer, de 
moraal  en ook het humeur van de begeleiders en sup
porters deed. Bewaarden de heren voorheen hun energie 
voor de grappen en grollen na afloop in de kleedkamer en 
onder de douche, nu werden de krachten eerst en vooral 

aangesproken op de grasmat met zoals gezegd resultaat. 
We eindigden ons seizoen dan ook als 4e en mochten als 
toetje nog voor het Geert Egging toernooi aantreden (hoe 
het hen daar verging leest u elders in deze Volharder, 
red .)

Binnen één seizoen van klein Duimpje tot Reus  (nee 
niet die  van Dortmund), heren, ik vind het knap. Tijn is 
geëindigd als competitie topscorer met Joost als 2e die 
revanche nam als toernooi topscorer. Linksachter Toon 
is het vaakst uitgeroepen tot “man of the match” en wist 
in de laatste wedstrijd nota bene als spits nog twee keer 
bijna te scoren. Mannen, we hebben genoten, een mooie 
vakantie toegewenst en we zullen zien in welke samen
stelling we volgend seizoen mogen aantreden. Bradley 
en Lars succes gewenst in het laatste jaar D, de rest gaat 
gewoon verder knallen bij de C junioren (wat worden ze 
groot hè).

Luc Britstra

VDZ D5
Van Klein Duimpje tot Reus
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Sam*dexy

Rijschool René Beumer

Goed nadenken over je onderneming is essentieel! 
De organisatie als ‘merk’ neerzetten, van top tot teen herkenbaar zijn, van brochure tot de 

ondertekening van een e-mail. Heeft jouw organisatie behoefte aan een professioneel klein 

bureau waarmee je samen kunt werken aan je merk, zowel in strategie als in creatie? 

Samdexy communicatie door creatie.

Ga naar samdexy.nl Bellen of mailen kan ook: 026 363 72 17 info@samdexy.nl

Straal je uit wat je bent?

Rijschool René Beumer
Bontekoestraat 44
6826 SX Arnhem
 06-43908816 

 Voor Motor- en Autorijles  I
N

F
O

www.renebeumer.nl
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Schoonmaakbedrijf Hofs

Sport Gifts

Meubelstoffeerderij Géro

M e u b e l s t o f f e e rd e r i j
Meubelstoffeerderij Géro stoffeert al uw kostbare en favoriete meubelen. Zowel moderne meubelen als klassieke antieke 
meubelen. Tot onze specialiteit behoort ook het meubilair van uw boot, vakantiewoning of caravan. Daarnaast zijn wij 
ook actief in projectstoffering.  Van meubilair tot interieur; van huis tot kantoor, u kunt bij ons terecht. Meer informatie:

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Waterstraat 16,   postbus 31,    6573AC    Beek-Ubbergen   Tel. 024-6841128

Bovenbeekstraat 15
Arnhem - Centrum
026 3892248

Voetbalschoenen van o.a. Nike, Adidas, Puma, Calcio, 
Mizuno en Hummel voor meerdere typen ondergrond

Uitgebreide Juniorcollectie

Nieuw is het bedrukken 
van de voetbalschoenen
met naam en nummer

N
I E

U
W

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, 
hulp in huishouden (ook met pgb), schoonmaak kan-
toren, complexen van VVE,  schoonmaakwerkzaam-
heden op scholen, sportaccomodaties en dokters- of 
tandartspraktijken. Voor meer info en diensten van 
SB Hofs mail, bel of check onze site.

Raymond Hofs en Patricia Tolhuisen, Arnhem
T: 06-30419995 E:info@sbhofs.nl

w
w

w.sb
h

o
fs.n

l
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Alessandro Stronati  28
Marcus van der Bent  29
Meis Mulder  29
GianCarlo Polman  29
Eline Sterk  29
Philip van der Elst  30
Job Erftemeijer  30
Bas Harmelink  30
Erik Lambrechts  30
Jacob Das  31
Stijn van Gent  31
Oscar Mulder  31
Douwe Nieuwenburg  31
Ivan van Vreeswijk  31

September
Maarten Giezen  1
Victor Bone  2
Koen Cloudt  2
Meike Freutel  2
Arthur van der Windt  2
Otger van den Aker  3
Tobias Barten  3
Mees Holthausen  3
Merit Janssen  3
Jelte de Kraker  3
Marleen Lubberdink  3
Marijn v.d. Meer  3
Stijn Harbers  4
Pepijn Poulussen  4
Niklas van Wolven  4
Felipe Numan  5
Ben Penninks  5
Sterre Bijlsma  6
Flinn Hallen  6

Peter Heijnen  6
Julia van Os  6
Benno Ponds  6
Johan v. Swaaij  6
Max Zwartendijk  6
Mara Couwenbergh  7
Roel v.d. Leij  7
Frank Ritmeester  7
Gionaro Tatipikalawan  7
Lars Wieggers  7
Vasco Driessen  8
Thijs Messing  8
Daaf Splint  8
Marino v.d. Zande  8
Robin Bulbul  9
Stef Haarler  9
Boris de Kok  9
Frank Rasing  9
Tom Rudolphie  9
Monique Gores  10
Thomas Kampen  10
Tijs ter Grote  11
Tim Hakkent  11
Danique Hoogstraten  11
Jacqueline Meijer 11
Thijs Joosten  12
Din Penterman  12
Koos Prevaes  12
Abel Kuipers  13
Emma Nijkamp  13
Robin Vankan  13
Wouter Versluijs  13
Erwin Brakenhoff  14
Stijn van der Elst  14
Wim Polman  14

Wieteke Roos  14
Kuba Sano  14
Esmee Bone  15
Jip Brakenhoff  15
Chiel Folman  15
Simon Zwartkruis  15
Nicole Buurman  16
Jurjen de Graas  16
Wouter Steenstra  16
Bart Zwartkruis  16
Remco Bijlsma  17
Tyrese van der Ent  17
Inger Lise vd Graaf  17
Yvonne Kropfeld  17
Owen Peters  17
Ad Schiffelers  17
David Scholten  17
Sil Kerkhof  18
Wim Leenders  18
Ronald van Lith  18
Yme van Lith  18
Herman v.d. Meulen  18
Joep Rooijakkers  18
Manytsia Hartemink  19
Joost Britstra  20
Julius van Drunen  20
Sam Kroon  20
Berend van der Laan  20
Deniz Musayev  20
John Steinvoort  20
Storm Vreijling  20
Nico Dales  21
Levy van Dijk  21
Mica Haveman  21
Cecil VerheijWillen  21

David v.d. Windt  21
Bradley Becker  22
Dennis Geerts  22
Roberto Mkrtumian  22
Matthijs Wiegerinck  22
Sophia Wijnmaalen  22
Daan Hamstra  23
Daan Lankheet  23
Ronny Rouwenhorst  23
Joris Leferink  24
Floris te Paske  24
Joshua van der Poll  24
Hugo Vermeulen  24
Martin Brouwer  25
Han van Burken  25
Piet van Wiggen  25
Louis Burgers  26
Mijke Klein Teeselink  26
Matteo van Oorschot  26
Enzo den Ouden  26
Martijn van de Braak  27
Nicky van Empel  27
Ruben Ensink  27
Abel Michel  27
Thomas van Oorschot  27
Jose Polman  27
Naud van den Ham  28
Carla Jacobs  28
Juul Küpers  28
Joep Chaigneau  29
Elayah Darim  29
Michael van Schieveen  29
René Wentink  29
Karin Minnema  30
Pim Walter  30

VDZ-netwerk voor ZZP-ers en 
ondernemers van start
Op LinkedIn is een nieuw netwerk van start gegaan met de naam ‘ZZPnetwerkVDZ’. Dit netwerk 

is bestemd voor zelfstandig ondernemers (zonder en met personeel) die op enigerlei wijze 
verbonden zijn met VDZ. Dat kunnen leden zijn, maar ook oudleden, ouders van jeugdleden, leiders/
trainers of sponsors.

Voldoe je hieraan?  Meld je dan aan op LinkedIn voor de groep ZZPnetwerkVDZ.

De komende periode gaan we dit ondernemersnetwerk op praktische wijze uitbouwen en kijken hoe 
we elkaar in ondernemersland kunnen versterken.  Want waarom ver zoeken als de oplossing dichtbij 
te vinden is? En is de slogan ‘volharding doet zegevieren’ ook niet van toepassing op ZZPers en 
ondernemers?  Tot ziens op LinkedIn
 
Sjors van Leeuwen
Beheerder ZZPnetwerkVDZ
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

WWW.jAnvAnLEur.nL

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het onder-
houd van uw buitenboel. We werken zowel voor bedrijven 
als voor particulieren; op basis van een onderhoudscontract 
of voor losse werkzaamheden. 
We werken alleen met de beste materialen. Daarom geven 
we 10 jaar garantie op alle door ons aangebrachte dakbe-
dekkingsconstructies.

Onze jarenlange ervaring geeft u het vertrouwen dat uw 
bedrijfspand of woning bij ons in goede handen is.

Vraag vrijblijvend een offerte

www.pruijnschilderwerken.nl

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

    Rudolf 06-288461     Dolf 06-22948152

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

erkend

A.P.K. 
keuringsstation

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

Dolf en ruDolf Pruijn schilDerwerken
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Kleine benen van het F3 maken grote stappen

Groeibriljantjes
Het seizoen zit erop en wij kunnen zeggen dat we een 
mooi seizoen hebben gehad met het F3. Als beschei-
den kleine kereltjes (eerste jaar F) stapten 9 manne-
tjes in augustus 2012 voor het eerst samen de wei in. 
Nu kunnen we zeggen dat er een geweldig team staat, 
dat niet meer bang is voor grote knapen en prachtig 
combinatievoetbal op de mat legt. De cijfers laten 
een mooie vijfde plaats zien in 
de tweede klasse en een derde 
plaats op het eigen Henk Evers 
toernooi. Stuk voor stuk hebben 
de jongens een groei laten zien, 
maar de grootste winst is dat er 
een team heeft gestaan dit jaar. 
Daar zijn wij trots op en hopen 
dat ze volgend jaar in de F1 en F2 
verder zullen groeien.

Met Tom hadden we dit jaar 
een geweldige keeper; 
groot en moedig. Sterk in 

de een tegen een acties, die nu kan 
gaan werken aan het voetenwerk; 
dan is hij echt onpasseerbaar. 
Nick was onze belangrijkste en 
meest solide verdediger, die als het 
niet mooi kon de bal gewoon over 
de zijlijn legde; geen risico’s dus. 
Tijn is de stofzuiger van het elftal; 
onvermoeibaar gaten dichtlopend 
en nooit opgevend en met een 
gevaarlijke indraaiende corner. 
Rens is een prachtige dribbelaar 
op links, waardoor hij zichzelf regel
matig in scoringspositie heeft gezet, 
waarna hij met rechts verwoestend uit kon halen. 
Reinier is een echte boxtobox voetballer met ook een 
mooi schot, waardoor hij regelmatig de bal naar de andere 
kant van het veld kon verplaatsen. Nu alleen geen hakjes 
meer voor het eigen goal! 
Jasper had veel pech met blessures dit jaar, waardoor hij 
voorzichtiger moest voetballen en daar was hij erg ver
drietig om. Jasper is een winnaar, met een geweldig mooi 
schot, goede dribbel en overzicht. 
Op de rechterkant stond dribbelkoning Joep, die ook nog 
een geweldig neusje voor de goal heeft, waardoor hij weer 

topscorer werd. Met het hoofd omhoog zou hij nog meer 
rendement kunnen halen uit zijn acties. 
Storm stond meestal op links, waar hij stijf vanaf de lijn 
speelde. Hierdoor werd hij vaak over het hoofd gezien 
door de tegenstander. Door zijn geringe lengte vaak 
onderschat, maar uit zijn kleine beentjes weet hij een 
machtig schot te persen. 

Als diepe spits  hadden we Jort geposteerd. Altijd 
aanspeelbaar voor zijn medespelers om de kaats aan te 
gaan, de bal vast te houden of om zelf weg te draaien bij 
de laatste man. Ook hij is niet groot van postuur, maar 
sleurde voorin om slim ruimte te maken voor de opko
mende middenvelders. 

Kortom een geweldig seizoen en wij zijn erg trots op deze 
kleine mannen!

Maurice en John
Coachingteam F3
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JP Offset
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“Wat een schattige zwijntjes deze keer!” merkt onze 
aanvoerder ietwat schamper op als de tegenstander het 
veld betreedt. Het grootste mannetje van de wrattenzwij
nen snuift onheilspellend bij het horen van deze woorden. 
En inderdaad: nog geen tien minuten na de aftrap gaat 
onze aanvoerder kermend naar de grond na een grove 
charge van het wrattenzwijn. Bij nadere inspectie door 
onze verzorger blijken beide scheenbeschermers van 
onze sterspeler moeiteloos doorboord te zijn door de 
vlijmscherpe slagtanden. De slagtanden slijpen namelijk 
continu langs andere tanden in het gebit, waardoor ze 
letterlijk zo scherp als scheermesjes zijn. Zelfs een leeuw 
loopt liever een blokje om op zoek naar een makkelijkere 
prooi! Onze aanvoerder heeft zijn hoogmoed helaas duur 
moeten bekopen en hinkelt uitgeschakeld het veld af. 

De zwijnen blijken op intelligente wijze te opereren als 
compact spelende familiegroepen binnen het elftal, 
waarbij vader en moeder de jongen met veel passie 
beschermen tegen dreigende aanvallen. Met hun fysiek 
sterke lichaam schermen ze hun jongen behendig af en 
creëren daardoor ruimte tussen onze linies. Al snel gaat 
het van kwaad tot erger. Gebruikmakend van de chaos in 
ons team na het uitvallen van de spelverdeler, scoren de 
wrattenzwijnen twee doelpunten uit snel genomen vrije 
trappen. De voorzetten belanden bij de oudere dieren, die 
een venijnige tackel op de bal inzetten. Het afzwaaiende 

speeltuig ploft tot tweemaal toe recht voor de poten van 
de sprintende jonge wrattenzwijnen met twee doelpunten 
als gevolg!
Verwoed gaan we in de tegenaanval. Het passeren van 
de achterhoede blijkt echter een haast onmogelijke opga
ve te zijn. Zodra wij aan een solo willen beginnen, laten de 
zwijntjes zich bliksemsnel zij aan zij op de knieën van hun 
voorpoten zakken. We verliezen al snel de wedstrijdbal 
inclusief de nodige reserveballen die met een zacht gesis 
leeg lopen op de punten van de slagtanden. Typisch zo’n 
tegenstander die zich na een kleine voorsprong op laffe 
wijze volledig ingraaft op de eigen helft, maar hoe kraken 
we deze ijzersterke verdediging?
Dit keer komt de rechtsback echter met een briljant idee. 
Nadat hij in de rust vijf minuten druk gebarend met onze 
reservespelers heeft staan smoezen, loopt hij met een 
zelfvoldane glimlach de kleedkamer in. Bij terugkomst op 
het veld ontdekken we op de speelhelft van de tegenstan
der een haastig gegraven modderpoel. Op de bodem van 
de ondiepe kuil is de inhoud van een zak aardappels ver
spreid. Luid knorrend en smakkend vallen de wrattenzwij
nen aan op deze delicatesse, waarbij ze zich tevreden in 
de modder onderdompelen. De bal is plotseling volstrekt 

niet meer interessant en wie de 
winnaar van deze wedstrijd wordt, 
laat zich eenvoudig raden!

aanvallen en 
verdedigen

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

door Bas Lukkenaar
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(De laatste) 
kaartavonden

Wij bedanken alle deelnemers voor hun komst en de gezelligheid in de afgelopen jaren. Ook een extra bedankje 
voor de dames Mieke van der Mee en Jeanet van der Zande voor het elke keer weer inkopen van de prijzen. 
Tenslotte ook de barmedewerkers bedankt voor de bediening. 
Wellicht tot een volgende keer.

Henk Matser

De VDZ kaartavond op donderdag 23 mei 2013 was (voorlopig) de laatste  bij VDZ. We stoppen met het 
organiseren ervan om diverse redenen waarvan de belangrijkste zijn: steeds minder opkomst en steeds meer 
voetbalwedstrijden/trainingen op de donderdagavond, waardoor het onrustiger is wordt. Wellicht dat de eerste 
reden een gevolg is van de tweede De vereniging wordt steeds groter; inmiddels hebben we meer dan 1350 
leden en uiteraard gaat het in eerste instantie om voetbal en pas daarna om alles er om heen. Een wijs besluit 
derhalve, denken we.
Dan nu de uitslagen.

23 mei 2013
Jokeren
1.  Elly van der Leij 38 pt
2.  Hanny Peters 39 pt
3.  Lidy Stienstra 53 pt

Klaverjassen
1.  Bert van Daalen  5.014 pt
2.  Johan de Lange  5.009 pt
3.  Bets Valen  4.973 pt

Eindstanden seizoen 2012-2013
Jokeren
1.  Ellen van den Bos  449 pt
2.  Elly van der Leij  547 pt 
3.  Henny Singendonk  556 pt

Klaverjassen
1.  Henk Matser  36.692 pt
2.  Johan de Lange  35.987 pt 
3.  Diny Marschalk  35.557 pt 

talenten als Chimo, Koen, Sjors en Najib brachten bij op 
en het is duidelijk dat je voor de titel speelt.

Met hoogtepunten als de traditionele bokbierdag in 
Zutphen, een tennisclinic van meester David met een 
aansluitende Bierproeverij, geregeld door een van de 
betere slijterijen van Arnhem en omstreken: Slijterij van 
Pernis,  werd er een geoliede oorlogsmachine gecreëerd 
die voor elkaar door het vuur ging. Waarbij gezelligheid, 
vriendschap en de altijd aanwezige mentale ondersteu
ning van onze trouwe supporters Rob,  Jan, Nico en Bep 
de sleutel tot succes bleek, succes dat nog wel even op 

Onder de bezielende leiding van succestrainer 
Pierre en de nodige mentale ondersteuning van 
onze kampioensleiders Rinze en Henk, hebben 

we met VDZ 2 een ontzettend mooi seizoen in stijl afge
sloten. Met een uitgebalanceerde selectie, waarin Tom 
ons af en toe met een fantastische redding op de been 
hield met voor hem een bijna ondoordringbare verde
diging met toppers als Dennis / rooie rotzak voor intimi,  
Lucas, Jarno en Stef alias het geheime wapen en de altijd 
onberispelijk vlaggende Piet onze verdediging voor veel 
tegenstanders een ondoordringbare vesting bleek. Tel 
hier nog eens de kwaliteitsinjectie die de aanstormende 

VDZ 2 kampioen
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de laatste speeldag verzilverd 
moest worden omdat we tradi
tiegetrouw tegen de mindere 
tegenstander de laatste weken 
punten lieten liggen. 
Zonder grote namen als onze 
sterkhouder op het midden
veld Paul alias Mega Mindy, 
onze wervelvind Jasper, onze 
onvermoeibare Bambi (Stefan) 
en het brein dat ook wel eens 
verviel in de rol van Portugese 
zwerfhond, Ruud moest Spero 
op laatste speeldag verslagen 
worden om de titel te pakken 
en na 2 jaar van afwezig
heid eindelijk weer terug te keren naar de res. 1e klasse.  
Onder leiding van het trio Tjalle, Dominique en Bob werd 
de een na de andere aanvalsgolf op het doel van Spero 
losgelaten. Met als hoogtepunt de achteraf beslissende 
10 van niemand minder dan Harry Nak (Niels) die zo 
in zijn laatste wedstrijd toch een keer beslissend kon 
zijn. Gelukkig konden we in het laatste kwartier toen de 
krachten weg vloeide en de spanning toenam, de man die 
in de wandelgangen getipt wordt voor de gouden schoen, 
inbrengen en zoals wel vaker dit seizoen trok  Flip ook 
deze wedstrijd voor ons over de streep, waarmee het 
kampioenschap een feit was.

Met een flinke beloning van het bestuur kon het feest 
beginnen en werd er genoten van de nodige biertjes op 
het terras bij VDZ. Waarna een ereronde door het centrum 
van Arnhem niet kon uitblijven. Waar de sterspelers onder 
luide aanmoediging van de verschillende terras gangers 
een voor een de beker mochten tonen en bij verschillende 
kroegen verwelkomd werden met een warm onthaal, wat 
resulteerde in de betere dansmoves op onvergetelijke 
klassiekers als Casanova.

Kortom een fantastisch seizoen maar helaas komt aan 
alle mooie dingen een eind. Na dit seizoen nemen we na
melijk niet alleen afscheid van onze succestrainer Pierre 
maar ook van ons geheime wapen, die de vraag achter
laat wie er nu overal op moet klimmen om de mooiste at
tributen te bemachtigen, onze Harry Nak, is er een tweede 
elftal denkbaar zonder sleepbewegingen en stiftjes? En 
onze rots in de branding (Lucas) die niet alleen in het veld 

maar ook daarbuiten zichzelf van onschatbare waarde 
toonde.  Gelukkig kunnen we in ieder geval op onze 
afsluitende barbecue nog eenmaal van dit fantastische trio 
genieten.  Nu op naar ons volgende teamuitje, weekendje 
Warschau waar het kampioenschap ongetwijfeld nog een 
weekendlang gevierd gaat worden.

Johan van Swaaij

Boven : Het elftal gaat uit zijn dak
Midden : Niels Emeis met de kampioensbeker
Onder : Het bleef nog lang onrustig in de stad
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TIEN organisatieadvies

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

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz
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De dag begon bewolkt en aan de frisse kant maar 
in de loop van de morgen brak de zon vol door 
en werden we getracteerd op een prachtige 

toernooidag. Zowel het minitoernooi (vier poules van vijf 
of zes ploegen) als het familietoernooi (drie poules van vijf 
teams) waren goed bezet en de organisatie had de zaken 
strak in de hand. Hulde daarvoor. Geen wanklank klonk 
er in het toernooi waarbij de WEspect bandjes en regels 
overal aanwezig waren. Prachtig, zo’n toernooi waarbij 
wedstrijdjes zonder scheidsrechters sportief uitgespeeld 
werden en de teams onderling wel uitmaakten wat wel of 
geen overtreding was. Top.
Meedoen is belangrijker dan winnen maar toch moet even 
vermeldt dat Grazer AK won bij het minitoernooi en ...... 
won het familietoernooi.
Maar er waren nog meer (en belangrijker) winnaars. De 
uitslag van de verkiezing voor de Vrijwilligers van het 
Jaar werd bekend gemaakt. Rogier Walter werd als o.a. 
lagere elftallen coordinator, organisatie van het Roel van 
der Leij toernooi en nog veel meer Vrijwilliger van het Jaar 
bij de senioren. Irene Smeltink won die prijs bij de jeugd. 
Ook al is zij natuurlijk ook in de Dames(commissie) en in 
de Volharder actief heeft ze  toch ook een groot aandeel 
in de florerende meisjesafdeling als trainer en leider. De 
aanmoedigingsprijs ging uit naar Stijn Altena vanwege 
zijn grote inzet bij het jeugdvoetbal van VDZ. Allemaal 
gefeliciteerd.
De biertap draaide overuren en de keuken (met een 
dependance in de partytent) had een topdag. 
Alle mensen die verantwoordelijk waren voor dit festijn 
hartelijk bedankt. Ik zal geen namen noemen, de kans dat 
we iemand vergeten is daarvoor te groot. Nu effe een fijne 
zomer en we zien elkaar weer half augustus!!

Rudi Borkus

Inclusief verkiezing vrijwilligers van het Jaar

Minitoernooi 2013
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Het kampioenschap
Halverwege het seizoen was het al duidelijk dat de MD1 
dit jaar een ploeg was om rekening mee te houden. In 
de najaarcompetitie werden ze netjes tweede, achter 
Eldenia D1. En ook in de voorjaarcompetitie zat Eldenia 
weer in de competitie. Alle inzet was erop gericht om van 
hen te winnen. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat we weer 
achter Eldenia zouden eindigen. We zijn dan wel jonger 
en daardoor misschien fysiek wat minder stevig aan de 
bal, maar we zijn een team dat steeds beter ging kijken en 
slim kan voetballen. Dit in tegenstelling tot Eldenia en een 
veel andere ploegen waar de grotere meiden de ballen 
blind naar voren schieten en waar een grote snelle dame 
de ballen er in loopt. 

Met vijf Espeelsters in de vaste selectie was dat voor 
ons geen optie en bovendien zit in die vorm van voetbal
len geen ontwikkeling naar de toekomst. Het hele team 
heeft het hele jaar hard gewerkt om als een eenheid te 
spelen met het hoofd omhoog en door slimmer te zijn 
dan de tegenstander. En dat is meer dan goed gelukt. 
Wat een ontwikkeling hebben ze allemaal doorgemaakt. 
Sommige meiden speelden op nieuwe plekken, waar ze 
geleerd hebben om samen te spelen, het spel te bepalen 

en altijd proberen voetballend de dingen op te lossen. Op 
die manier en met de juiste inzet, kon het eigenlijk niet 
anders dan dat MD1 weer bovenaan mee zou doen in de 
competitie. 

Met ‘dank’ aan de lange winter, een nipt verlies tegen 
Eldenia en een gelijkspel stonden we na drie wedstrijden 
met minder wedstrijden dan de tegenstanders  op de 
derde plek. Dat dit een vertekend beeld was wisten wij 
wel, maar de tegenstander soms niet. Toen de vorst uit 
de grond was, konden we echt gaan voetballen en bleek 
iedere tegenstander een makkelijke prooi. De tweede 
wedstrijd tegen Eldenia –met vier dispensatie Cspeel
sters was een uitdaging, maar werd met goed voetbal 
gewonnen. En vanaf toen was het vooral een kwestie van 
geen punten verliezen en het doelsaldo ophogen. In de 
laatste wedstrijd op 30 mei in Weurt, was één doelpunt 
genoeg voor het kampioenschap. Het werden er echter 
zes! Ruim genoeg om kampioen te worden  met 31 
punten uit 12 wedstrijden, 71 doelpunten voor en 9 tegen. 
Cijfers die laten zien MD1 een superelftal was, dat met 
goed en verzorgd voetbal veel beter was dan de rest. 

De beker
En dat dit niet alleen geldt voor de regio 

ArnhemNijmegen, bleek uit de KNVB
beker meisjes Dpupillen. Hierin 

werd de voorronde gemak
kelijk doorlopen. In de 

kwartfinale kwamen 
we Eldenia MD1 
weer tegen. Dat we 
hiervan ook konden 
winnen, wisten we 
al en het lukte ook. 
De halve finale werd 

Meisjes D1 winnen de dubbel!
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Meisjes D1 winnen de dubbel!

spannender. We moesten uit tegen DVV uit Duiven. 
De leiders hadden de tegenstander vooraf bekeken 
bij de kwartfinale van DVV tegen AZSV en wisten 
dat het een voetballende ploeg was. Deze halve 
finale was voor de meiden en alle supporters erg 
spannend, maar ook hier werd door goed voet
bal verdiend gewonnen. Op 25 mei was de finale 
gespeeld tegen LSV, uit de buurt van Enschede. 
Bij ABS in Bathmen werd de match gespeeld. De 
tegenstander had eveneens een grote supporters
schare meegenomen. Ze hadden zelfs vuurwerk 
bij zich. Alle 22 meiden in het veld hadden er 
zin in en het fanatisme droop van hun spel af. 
De wedstrijd was ontzettend spannend, maar 
goed combinatiespel en hard werken stonden 
we in de rust met 20 voor, met prachtige en 
verdiende doelpunten van Anna Hightower en 
Eva Harbers. In de tweede helft konden we niet 
voorkomen dat de tegenstander ook nog eens 
scoorde. Vooral de laatste vijf minuten waren 
erg spannend; voor de meiden zelf, maar ook 

voor de supporters. Na het laatste fluitsignaal volgde 
een enorme ontlading, met daarna een super feestelijke 
huldiging.
Met het binnenhalen van de dubbel, hebben de meiden 
iets gedaan waar de club, de ouders, de trainers en 
leiders, maar vooral zijzelf ontzettend trots op mogen zijn. 
Ze hebben het meisjesvoetbal bij VDZ nog meer op de 
kaart gezet dan dat het al stond. Hulde!

De leiders van MD1

Kampioeneeuhh
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Woensdag 29 mei jongsleden was de jaarlijkse 
sponsoravond van de businessclub VDZ Hogerop. 
Het decor van deze avond was het spiksplinternieuwe 
trainings-  en opleidingscentrum  van  Vitesse op 
Nationaal Sportcentrum Papendal. Vanaf half zeven 
werden de gasten vriendelijk ontvangen en stond er 
een heerlijk buffet klaar om de inwendige mens van 
wat extra energie te voorzien. Rond half acht opende 
Evert van Amerongen, voorzitter van VDZ Hogerop, 
de avond met een korte speech en een warm welkom 
voor de -wederom in grote getalen aanwezige- spon-
soren. 

Als eerste spreker stond Peter Gansler, commer
cieel directeur van Vitesse, op de agenda. Ook 
Peter Gansler verwelkomde de gasten met zelfs 

een paar woorden Nederlands; Volharding doet Zegevie
ren kwam er foutloos uit. De Amerikaan vertelde vol trots 
over het nieuwe trainings en opleidingscentrum dat aan 
de Papendallaan de afgelopen jaren gebouwd is. Ook de 
enorme stappen die er op sportief vlak gemaakt zijn en 
de vorderingen die er de komende tijd nog moeten gaan 
plaatsvinden, kwamen aan de orde. Er is tevredenheid 
over het halen van Europees voetbal, maar op com
mercieel gebied is er nog veel te winnen. Dat gaat zeker 
gebeuren de komende tijd. 

Edo Geesink, de architect van het gebouw, was de 
volgende spreker. Met een prachtige presentatie en op 
een bevlogen manier, boeide hij de zaal met zijn betoog. 
Ook hij vertelde vol trots over het fantastische, bijna on
Nederlandse gebouw dat gebouwd is.  De eerste plannen 
stammen uit 1997 toen Vitesse hem belde dat er echt iets 

VDZ Hogerop Sponsoravond 2013

Sportcentrum Papendal

Peter Gansler Edo Geesink
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VDZ
HOGEROP

Nieuwe hoofdsponsor 

bvr accountants en belastingadviseurs
Ons kantoor is een voornamelijk regionaal werkend accountants en belastingadvieskan
toor in Duiven. Ons kantoor verricht naast de traditionele accountancy en belastingadvieswerkzaamheden ook 
veel andere advieswerkzaamheden op terreinen die grenzen aan deze traditionele werkzaamheden. Hierbij kunt u 
denken aan advisering op het gebied van bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging, administratieve organisatie, fiscale 
en financiële planning etc. Voor zover onze cliënten dienstverlening van ons vragen dat niet in eigen huis beschik
baar is, huren wij de benodigde expertise naar behoefte in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ons uitgebreide 
kennisnetwerk.

Naast de reeds genoemde (zakelijke) inspanningen van 
ons kantoor, komt u ons in en rond Duiven ook tegen bij 
tal van activiteiten, sponsoren wij en zijn wij actief betrok
ken bij diverse lokale instellingen. Bij de communicatie 
met onze cliënten maken wij mede gebruik van kwartaal
periodieken met informatie van een algemeen of signa
lerend karakter op onze vakgebieden. Daarnaast bieden 
wij onze cliënten de mogelijkheid zich aan te melden voor 
gratis etips. Dit zijn korte fiscale tips over specifieke, 
vaak actuele onderwerpen. Daarnaast brengen wij regel
matig vaktechnische brochures uit.

Bezoekadres:   Marketing 37c, 6921 RE Duiven

WWW.BVRADVIES.NL

moest gebeuren, want het toenmalige trainingscomplex 
de Slenk kon echt niet meer. Na een rondgang langs de 
Nederlands trainingscentra, diende de Hertgang van PSV 
als voorbeeld. Door de komst van Merab Jordania naar  
Arnhem, veranderde alles. Niet het toch wat kneute
rige PSV complex de Hertgang, maar het prestigieuze 
opleidingscentrum van Chelsea werd het grote voorbeeld. 
Uiteraard wel aangepast aan de Nederlandse eisen en 
wensen. Zo wilde John van den Brom graag een indoor 
trainingszaal (later weer omgebouwd tot rustruimte voor 
de spelers op voorspraak van trainer Fred Rutten).

Het leukste moment van de avond was toch wel het rond
kijken in de diverse ruimtes van het gebouw. De relaxruim
te van de spelers, de diverse kleedkamers, de imposante 
keuken, de enorme wasmachines, het multifunctionele 
revalidatie bad, de sauna,  de ultramoderne fitnessruimte, 
de van alle gemakken voorziene perszaal, de nostalgi
sche entree en de Georgische Eik die direct bij de ingang 
staat. Een indrukwekkende rondgang met aansluiten een 
fotomoment op de tribune langs het hoofdveld. 

Voordat de avond werd afgesloten met een borrel en een 
hapje, waren er nog twee verrassingen. Edwin van Asten 
van FLYNTH kreeg een mooie ingelijste foto van het twee

de elftal dat afgelopen 
seizoen promoveerde. 
Hij zegde spontaan toe de 
wedstrijdbal te sponseren bij de 
wedstrijd VDZ 2 – Jonge Kracht 2. 

De uitsmijter kwam, zoals het hoort, als 
laatste….. het bekend maken van de nieuwe 
hoofdsponsor. Nadat Willemsen Makelaars had 
aangegeven een stapje terug te willen doen, zijn 
we met de commissieleden op zoek gegaan naar een 
vervanger. We zijn zeer gelukkig dat deze missie is ge
slaagd. De komende drie seizoenen is BVR Accountants 
en Belastingadviseurs uit Duiven hoofdsponsor van VDZ.  
Robert Berkhout en Paul van Rijn, de beide eigenaren, 
zijn beide sportieve voetballiefhebbers en hun filosofie en 
strategie past uitstekend bij voetbalvereniging VDZ. 
Na ondertekening van het contract kregen beide heren 
een rood VDZ shirt met het logo van BVR en de namen 
Berkhout en van Rijn erop. Binnenkort zullen de diverse 
sponsoruitingen rond de velden en in ons clubhuis te zien 
zijn. We gaan uit van een prettige en vruchtbare samen
werking de komende jaren.

Tekst Jan Tenback
Foto’s Ted de Kraker

Paul van Rijn (l) en Robert Berkhout poseren trots als nieuwe 
hoofdsponsor van VDZ. In Volharder nr. 1 van het nieuwe 

seizoen  kunt u een uitgebreid interview met hen lezen
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De VDZ jeugdtoernooien
Geert Egging en Henk Evers

goed ingeschoten negende 

penalty en werd binnen en-

kele seconde daarna bedol-

ven onder alles wat met VDZ 

D5 te maken had. Vervolgens 

ging hij op leidersschouders 

over het veld en mochten we 

even later onder veel gejuich 

de beker in ontvangst nemen.  

Joost werd toernooi top-

scorer. Mannen we hebben 

genoten, een mooie vakantie 

toegewenst en we zullen 

zien in welke samenstelling 

we volgend seizoen mogen 

aantreden.

Door Luc Britstra

Het toetje op een goed sei-

zoen van de D5 was het Geert 

Eggingtoernooi. Twee zware 

poules met 8 teams in totaal 

en vele spelers die de dag er-

voor uitgeput waren terugge-

komen van hun brugklas Ar-

dennenkamp temperden onze 

verwachtingen enigszins, al 

leken de ex-survivalkids er op 

zaterdagochtend toch al weer 

fris bij te staan. Na drie knap-

pe pouleoverwinningen van 

3-2 op VVO D3, 2-0 op VDZ D6 

en 9-0 op SML D5 stonden 

we dus ineens in de finale 

tegen Renswoude D3. Zoals 

ook vermaarde profploegen 

overkomt speelden we in de 

finale niet ons beste voetbal 

en kwamen met een 0-0 eind-

stand niet heel slecht weg. 

Penalties dus en na treffers 

en missers aan beide kanten 

werd het om en om schieten. 

Ook wisten de ploegen elkaar 

prachtig in evenwicht te 

houden, treffer na treffer en 

misser na misser totdat………

de inmiddels tot topkeeper 

uitgegroeide Alex besloot een 

einde aan dit zenuwslopende 

spektakelstuk te maken. Hij 

gooide zijn lichaam voor de 

Geert 
Egging

toernooi

Geert 
Egging

toernooi

Geert 
Egging

toernooi

Geert 
Egging

toernooi

goed ingeschoten negende 

penalty en werd binnen en-

kele seconde daarna bedol-

Het toetje op een goed sei- ook vermaarde profploegen 

overkomt speelden we in de 

VDZ D5 wint het 

Geert Egging toernooi
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Jeugd-
toernooien 
bij VDZ!

Angstgegner). Ook in deze pot bleek het jagen op de bal en prima combinatievoetbal goed voor de overwinning. C6 kwam niet in haar spel en na een mooie aanval from-melde Felix de bal fraai in de korte hoek voorbij keeper Sascha (op wie C5 tijdens het seizoen vaak een beroep kon doen als bikkelende veldspe-ler!). Ongeslagen winnaar in de C5/C6-poule was het dik-verdiende eindresultaat van een top-toernooidag (mede mogelijk gemaakt door Pieter als inval-keep)!!! 
Door Boudewijn, leider C5 

Het afgelopen (voorjaars)sei-zoen was voor C5 een zware beproeving. Veel indrukwek-kende 2e-jaars tegenstanders, een merkwaardig 2e-helft-syndroom (diepe dip na rust, ook bij overwinningen), vette pech, en soms een net iets te relaxte houding op het veld. Keeper Storm kreeg het be-hoorlijk voor zijn kiezen, bleef zijn stinkende best doen en ranselde heel wat ballen de goal uit. De moed opgeven dat deed trouwens geen en-kele speler, ook bij forse ach-terstand bleef C5 dit seizoen gaan voor een beter eindre-

sultaat. Tijdens het VDZ-Geert Egging-toernooi toonde de ploeg haar ware gezicht; de mouwen werden opgestroopt en de tegenstanders kregen geen meter ruimte. De eerste wedstrijd tegen Eldenia ging gelijk op, een doffe dreun van David zorgde voor de drie punten, daarna was Wageningen aan de beurt (opgerold met 7-0). SML werd ook weinig tijd tot nadenken gegund en met 3-0 verslagen. Voor de eerste plek moest C5 het daarna opnemen tegen onze eigen C6 (dikke vrien-den, maar ook een beetje een 

Henk 
Evers

toernooi

Henk 
Evers

toernooi

Het afgelopen (voorjaars)sei-zoen was voor C5 een zware 
sultaat. Tijdens het VDZ-Geert 

VDZ C5 toont ware gezicht op het Geert Egging toernooi



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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VDZ F12 
kampioen
Onze op één na laatste wedstrijd van deze 

voorjaarscompetitie. We hebben nog één punt 
nodig om kampioen te worden! We spelen tegen 

Veluwezoom F1 die die op de tweede plek staan.  Speci
aal hiervoor hadden we allemaal familie 
en bekenden uitgenodigd om te komen 
kijken en aan te moedigen. Jan Schmitz 
had het programma dusdanig weten 
aan te passen, dat we op het hoofdveld 
konden spelen.  Bedankt, Jan!   
Vooraf hadden we afspraken gemaakt 
hoe we wilden spelen en we begonnen 
aanvallend. Veluwezoom bood goed 
tegenstand, dus het duurde even voordat 
we het eerste schot op doel hadden. De 
keeper van Veluwezoom bleek een echte 
“sta  in de weg” gedurende de eerste 
helft; hij had veel goede reddingen. Na een paar corners 
voor ons, kwam er een uitbraak van Veluwezoom, maar 
deze werd zoals zo vaak onschadelijk gemaakt door 
Max de Haan die direct op Siep speelt. Siep loopt zich 
vast, maar uit de kluts komt de bal voor de voeten van 
Gijs van Lunenburg die heel snel schiet. De bal rolt onder 
de half gevallen keeper door in het doel;  10.
VDZ F12 gaat lekker door, aanval na aanval met doel
pogingen van Siep, Philip, Frits en Gijs. Die laatste twee 
hadden nog een geweldige actie; samen speelden ze in 
één aanval wel vier keer over. Een corner van Gijs, de bal 
caramboleert voor de voeten van Siep die uithaalt; 20. 

De 2e helft gaf een iets ander beeld. 
Frits keepte en Velu

wezoom speelde iets aanvallender. Na 
een corner kwam een uitval van ons 
met een schitterende pass van Binc op 
Philip, die met een subtiele trap met 
buitenkant voet de bal meegaf bij Gijs 
van Lunenburg in de loop. Die kon zo 
doorlopen en plaatste rustig in de verre 
hoek; 30.  Het spel verplaatste zich 
een beetje naar ons doel, maar Gijs de 

Gorter en Max Koetsier verdedigden goed.  Max de Haan 
was volgens afspraak na de derde goal een beetje naar 
voren geschoven. Bij een aanval van ons over rechts, 
komt de bal via Max Pausma, Siep en Philip bij Max de 
Haan. Zijn prachtige schot met de wreef levert een oor
verdovend gejuich op vanaf de kant; 40. Dit kan en mag 
nu niet meer fout gaan, zeker niet als Philip even later zijn 
doelpunt meepakt. Op aangeven van Gijs scoort hij met 
een mooi schot de 50. 
Het was een hele goede wedstrijd met een prachtig feest 
na afloop. De beelden staan op onze site 
www . vdz-arnhem .nl/f12 .

Gérard Lunenburg

Zaterdag 27 april 2013
VDZ  F12 -  Veluwezoom  F1



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

.... even naar
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Burgers Zoo Youth 
Tournament

Op 25 en 26 mei organiseerde VDZ voor de zesde 
maal in successie een internationale toernooi 
en was sportpark 't Cranevelt het decor van het 
Burgers' Zoo Tournament. Zo'n 40 teams, in de 
leeftijden 9 tot en met 15 jaar, zowel jongens en 
meisjes, streden om de fel gegeerde be-
kers. Engeland was vertegenwoordigt 
met 10 teams. Niet zoveel als vorig 
jaar, maar daar zal de crisis onge-
twijfeld debet aan zijn geweest. Dit 
werd ruimschoots gecompenseerd 
door diverse teams uit de (verre) 
omstreken, uit de omgeving van 
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. 
Dit keer vielen vooral de E-pupillen 
in de prijzen. Niet alleen was er voor elke 
speler een medaille en voor de nummers 1, 2 
en 3 een beker, alle E-teams kregen  van de ja-
rige jeugdsponsor Burgers' Zoo gratis toegang 
tot de dierentuin. VDZ E1 werd overigens zonder 
puntverlies kampioen in de poule. Bij de D- en C-
jeugd gingen de hoofdprijzen respectievelijk naar 
Portsmouth D1 en Hartlepool Schools C1. Maar 
de grote winnaar was toch het meegekomen 
publiek. Hartverwarmende en kleurrijke beelden 
op zes voetbalvelden, waar zo'n 400 jongens en 
meisjes hun longen uit hun lijf liepen en trainers 

uit hun lijf schreeuwden. De soms iets te fantieke 
inzet werd prima gecorrigeerd door de goede 
scheidsrechters  En, heel belangrijk: we hadden 
overwegend droog weer. De weergoden waren 
ons goed gezind, terwijl de voorspellingen toch 

uiterst somber waren. Gelukkig kon de toer-
nooicommissie gebruik maken van het 

veld van onze buurman de Falcons. 
Het was wel even wennen aan de af-
wijkende belijning, maar veel com-
plimenten over de kwaliteit van de 
grasmat. Ook kon nog gebruik ge-

maakt worden van veld 5, volgens in-
siders het mooist gelegen voetbalveld 

van Arnhem en omgeving.
Kortom, de organisatie van het Burgers' Zoo 

Tournament kijkt met plezier terug op een ge-
slaagd toernooi. Maar zonder inzet van de vele 
vrijwilligers zou zo'n evenement niet tot een suc-
ces gebracht kunnen worden. Hulde daarvoor! 
Met enige weemoed werd bij prijsuitreiking af-
scheid genomen van Elly Altena. Na 6 jaar als 
drijvende kracht binnen de toernooicommissie 
neemt zij afscheid. Onder dankzegging voor haar 
inbreng meteen maar bij deze van de gelegen-
heid gebruik makend om kandidaten op te roepen 
haar vacante plaats over te nemen.
 

Burgers’ Zoo 
Youth Tournament

Foto´s Ted de Kraker



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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Schalkhaar 1 juni 2013. Aan de succesvolle reeks van 
de meiden van de MC1 komt maar geen einde. Op het 
kunstgrasveld van het schitterende sportpark De Hor-
sterhoek in Schalkhaar werden de dames van ATC ’65 
uit Hengelo (OV) met 3-1 verslagen. De prijzenplank 
in de kantine van VDZ wordt steeds voller, maar deze 
KNVB beker is er één die telt en respect afdwingt in 
heel Gelderland én Overijssel.

Het zag er trouwens niet naar uit dat de spelers 
van de MC1 een makkelijke middag zouden krij
gen. Het begon met een overtreding van de Arn

hemse defensie nog ruim buiten de zestien. Vrije trap. De 
centrale verdediger van ATC ’65 beende rustig naar voren, 
nam de bal in haar handen en legde hem klaar. Een muur
tje van roodzwarten werd neergezet. Maar ze stiftte de 
bal verrassend met een boogje over de verbaasde muur, 
precies in de voeten van de rechtsbuiten en die schoot 
hard en zuiver raak. VDZ was gewaarschuwd. Alle mee
gereisde fans keken geschrokken naar coach Johannes. 
Hij stond er vol vertrouwen bij. Vooraf had hij al gezegd: 
“Ik geloof erin” en dat geloof was er nog steeds. Dat bleek 
terecht want bij de eerstvolgende aanval van VDZ stond 
Meike Freutel  op de goede plek in het strafschopgebied. 
Ze plukte de bal na een voorzet van links uit de lucht en 

“Schiet! Schiet dan 
   toch. Waarom wacht ze?”

Meiden MC1 wint KNVB- 
beker (District Oost)



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Het seizoen van VDZ in cijfers

VDZ C1 is het beste team 
van 2012/2013 gewor
den. Ook al zijn ze geen 

kampioen geworden toch hebben 
ze qua percentage het best 
gepresteerd. Runnerup VDZ B1 
deed het iets minder maar won 
wel de competitie. En als nummer 
drie de MD1, die ook nog eens de 
beker wonnen, een superseizoen. 
VDZ 2 zondag is het beste seni
orenteam. 
Zoals je in deze Volharder kunt 
lezen zijn er dit jaar flink wat kam
pioenen, toch was dit een minder 
jaar t.o.v. het vorig seizoen (41 
tegen 49%). Iets om aan te wer
ken komend seizoen!
De complete lijst vindt u op de 
VDZ website. 
Met dank aan Jeroen Polman.

No.
Plaats 
comp. Elftal G W GL V P DPV DPT

Doel 
saldo

1 2 VDZ C1 22 19 2 1 59 97 18 79
2 1 VDZ B1 20 17 1 2 52 90 23 67
3 2+1 VDZ MD1 21 17 2 2 53 115 17 98
4 5+1 VDZ F12 19 14 1 4 43 116 38 78
5 1 VDZ 2 20 13 4 3 43 40 20 20
6 1+8 VDZ F4 21 13 3 5 42 156 63 93
7 2+4 VDZ MB1D 22 14 2 6 44 101 37 64
8 5+3 VDZ C6 22 13 1 8 40 101 54 47
9 4 VDZ E1 22 13 1 8 40 101 61 40
10 3+3 VDZ VE1 25 14 3 8 45 64 33 31
11 9+2 VDZ F6 24 13 2 9 41 114 80 34
12 5+7 VDZ E10 22 12 1 9 37 149 98 51
13 4+6 VDZ F7 22 12 1 9 37 124 76 48
14 7+3 VDZ F8 22 12 1 9 37 79 42 37
15 6 VDZ D1 22 10 6 6 36 60 39 21
16 10+1 VDZ VR3 18 9 1 8 28 65 54 11
17 5 VDZ VR1 20 9 4 7 31 42 39 3
18 6+6 VDZ C7 21 10 2 9 32 65 86 -21
19 5 VDZ A1 20 9 3 8 30 55 44 11
20 10+1 VDZ E8 21 10 1 10 31 102 93 9
21 6 VDZ C2 20 9 2 9 29 54 42 12
22 5+6 VDZ D3 21 9 3 9 30 68 86 -18
23 6+5 VDZ F3 22 10 1 11 31 57 72 -15
24 5+7 VDZ C3D 21 8 5 8 29 54 60 -6
25 5+8 VDZ A3 21 9 2 10 29 73 83 -10
26 9+5 VDZ B3 22 9 3 10 30 71 69 2
27 7 VDZ 1 22 7 8 7 29 38 41 -3
28 6+7 VDZ F1 23 8 6 9 30 51 64 -13
29 3+11 VDZ C8M 21 9 0 12 27 31 70 -39
30 3+5 VDZ MD2 18 7 2 9 23 25 61 -36
31 7+7 VDZ D6 22 8 4 10 28 78 85 -7
32 12+2 VDZ E9 22 8 4 10 28 74 109 -35
33 6 VDZ B2 20 7 4 9 25 41 37 4
34 7 VDZ 6 20 8 1 11 25 48 55 -7
35 3+12 VDZ E6 22 8 3 11 27 76 91 -15
36 3+12 VDZ E5 21 8 0 13 24 40 100 -60
37 8+5 VDZ ME1 16 5 2 9 17 40 67 -27
38 11+4 VDZ D5 21 7 1 13 22 46 115 -69
39 10 VDZ 3 22 5 8 9 23 41 58 -17
40 9+8 VDZ C5 22 7 2 13 23 76 99 -23
41 9+4 VDZ MC1D 20 5 5 10 20 52 52 0
42 11+3 VDZ VR2 20 6 2 12 20 37 61 -24
43 5+12 VDZ E3 22 7 1 14 22 81 125 -44
44 7+10 VDZ F5 22 7 1 14 22 71 126 -55
45 12+3 VDZ E7 21 7 0 14 21 84 167 -83
46 9+10 VDZ E2 23 6 3 14 21 74 103 -29
47 12+6 VDZ F11 21 5 4 12 19 66 84 -18

verschalkte de boomlange keeper van ATC’65 met een 
geplaatst schot. De stand was weer gelijk getrokken. Het 
doelpunt werd uitbundig gevierd  in én langs het veld. De 
spanning was weer terug. Dit was een echte finale. 

Tot aan de rust was MC1 de bovenliggende partij. De ver
dediging stond als een huis, het middenveld behield het 
overzicht en lanceerde met soms fraaie steekpasses de 
snelle aanvallers. Kansrijke acties volgden in en rond het 
strafschopgebied van de tegenstander, maar het net werd 
niet meer geraakt. Het moest dus gebeuren in de tweede 
helft. En dat gebeurde ook. Bij alweer zo’n snelle uitbraak 
van VDZ kreeg midvoor Femke van der Meulen de bal. 
Na wat soepele kapbewegingen had ze de verdediging 
weer eens van zich afgeschud en stond oog in oog met 
de keeper en wachtte. Langs het veld werd gescandeerd: 
“Schiet! Schiet dan toch. Waarom wacht ze?” Daarna 
volgde een streep, zo hard en vol op de slof genomen 
dat ie bijna over het doel scheerde. Maar gelukkig raakte 
de bal de onderkant van de lat en caramboleerde in het 
doel: 21! Het was verdiend gezien het spelbeeld, behoor 

je dan te zeggen. Nu was het wachten op de genadeklap. 
Maar de spelers van VDZ lieten de teugels vieren. En 
de dames van ATC konden voor het eerst ongestoord 
combineren. Maar dat leidde niet tot echte kansen. Tja en 
dan is er een voetbalwijsheid die luidt: ‘… dan valt de goal 
aan de andere kant’. Bleek ook weer waar. Vleugelspits  
Meike Freutel  was de baas op de rechterflank, al de hele 
wedstrijd. Ze omspeelde opnieuw haar tegenstander, keek 
met een schuin oog naar de doelman en knalde de bal in 
de verre hoek. 31! 
Hoe mooi kan een finale zijn. Dit mochten ze niet meer 
uit handen geven. De fans uit Arnhem dansten zich weer 
warm langs de kant en ook bij het Overijsselse ATC wisten 
ze het. Dit team uit de Gelderse hoofdstad was veel te 
sterk. De scheidsrechter blies af en iedereen met een 
roodzwart hart viel elkaar in de armen. De derde beker in 
drie maanden (!) tijd was binnen. Maar één ding is zeker: 
hoewel ze allemaal schitteren gaat deze machtige KNVB 
beker voor altijd in de boeken. 
Hulde MC1 en proficiat coach Johannes Beumkes en 
begeleider Ton Kroon! 

Paul Arends
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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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Afscheid van een fenomeen, 
Beckham stopt met voetballen
Waarom was David Beckham zo goed?

Sir David Beckham had geen groot loopvermogen. Hij had geen blocktackle. Geen sliding en 
hij stond niet bekend om zijn grote duelkracht. Hij kon niet supergoed koppen. Hij was niet erg 
snel. Met zijn linkervoet deed hij bijna niks, hij kon wel met links schieten alleen als het móest! 
Hij was geen grote leider in het veld, geen speler die de lijnen uitzet, de klassieke  Spielma
cher – ook wel nummer 10 genoemd – was hij ook niet. Veel scoren deed hij ook al niet. Zijn 
doelpunten aantal spreekt niet tot de verbeelding. Beckham scoorde in zijn 397 wedstrijden 
voor United 86 keer. Pele scoorde in zijn loopbaan meer dan 1000 goals. Beckham scoorde 
in 397 wedstrijden voor United 86 keer. Als internationaal scoorde hij in 107 interlands 17 
keer. Veel spelers scoorden veel meer dan Beckham.

Als je dit zo leest, dan denk je ongemerkt, wat is dat voor een prutser? Dit kan toch geen uit
zonderlijk goed voetballer zijn? En toch is dat zo. Wat kon hij dan wel goed?  David Beckham 
had een fantastische traptechniek. Zijn vrije trappen, spelvoortzettingen en lange passes 
waren van wereld klasse.

Er was maar één plek in het elftal waar hij goed tot zijn recht kwam en daar heeft hij ook zijn 
hele carrière gespeeld. Op rechtshalf. Of te wel de nummer 7. Zijn coach Alex Ferguson wist 
dat en David Beckham ook. Achter Beckham moest een stevige back staan, bijvoorbeeld 
Neville bij United. Voor hem een snelle rechtsbuiten en in de spits een goede aanvaller die 
zijn voorzetten en passes van rechts goed kon verwerken: Ruud van Nistelrooy.
Gelukkig wist David Beckham dat ook. Hij heeft nooit de ambitie gehad om op het veld een 
andere rol aan te nemen. Beckham koos consequent voor die rol. Hij bleef bij zijn keuze. Dat 
was zijn grote kracht. Beckham wist precies waar hij goed in was en waarin niet. Hierdoor 
was hij in elk team van grote waarde en een geliefde medespeler. Hij was ook een zeer nette 
speler, geen “ matennaaier “ en geen gele en rode kaarten verzamelaar.

Hij werd mede zo beroemd door zijn society huwelijk met een van de Spice Girls, Victoria. 
Een Engels meidenpopgroepje uit de jaren ’90. Dit huwelijk haalde alle RTLBoulevards van 
deze wereld. Zijn 30 miljoen transfer in 2013 naar Real haalde het wereldnieuws. Zijn vertrek 
naar de Los Angeles Galaxy in Hollywood, voor 250 miljoen in 5 jaar ging ook niet geruisloos 
voorbij. Dit jaar werd hij met Paris Saint Germain kampioen van Frankrijk. Zijn 
salaris schonk hij aan een goed doel. Hij wilde nog een jaar op niveau voetbal
len. ‘En in een mooie stad, in Parijs. Zijn laatste jaar.

In zijn laatste Champioens League wedstrijd in de kwartfinale 
tegen Barca, liet hij weer zijn klasse zien. Beckham verstuur
de geen enkele foute pass en zorgde voor gevaar door zijn 
lange bal. Helaas kwam er geen vrije schop rond het strafschop 
gebied. Die vrije schop had ik Beckham nog wel gegund.
Want daarom zal hij altijd wel herinnerd worden. Zijn fabelachtige 
traptechniek en zijn fantastische directe vrije schop. Controleer maar 
op YouTube.

De Pingelaar

colum
n
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Het gras is groen, de zon schijnt volop, dertig lamme
tjes in de wei en in het midden loopt de schapenhoe
der van de groep, oftewel de heer Marcel Broecks. 

Al 16 jaar is Marcel de hoeder van deze lammetjes, zoals 
hij zegt: ‘De Piemen van VDZ’.  In 1997 begon Broecks als 
trainer van de mini’s op woensdagmiddag. Hij werkte destijds 
bij de SNSbank en de woensdagmiddag was zijn vrije mid
dag. Waar kan je deze uren het beste doorbrengen... juist, 
bij VDZ!
Onze vrijwilliger werkte niet alleen, want Marcel had zijn 
eigen secretaresse. Met trots vertelt hij over Marian Snel, Ja
cinta Molijn en Christie Walravens. In de begin periode waren 
er nog 10 mini’s in de groep en inmiddels lopen er 10 Messi 
shirts, 10 Ronaldo shirts en 10 veel te grote van Persie shirts 
rond. Dertig kinderen, zowel jongens als meisjes, die een 
uur lang rondrennen in de ballenbak. Broecks geeft aan dat 
elk kind een eigen bal moet hebben tijdens de training: ‘En 
vergeet niet kinderen, de bal moet als een magneetje dicht 

VDZ en zijn vrijwilligers
Marcel Broecks zegt 
piemen vaarwel

Mijn jongens voetballen in de jeugd. Superleuk!
Ik heb eigenlijk niks te mekkeren over VDZ; 
fijne club, leuke mensen. Ik heb echter wel 
een vraag. Over iets waar de club niks aan kan 
doen, geloof ik. ‘t Is meer de KNVB. De vraag 
is, waarom de jongens maar zo kort voetballen. 
Een enorme winterstop en als ze uiteindelijk 
weer gaan ballen, is het al weer bijna afgelopen. 
Eind mei. In maart werden er nog wedstrijden 
afgelast! Waarom houden ze er zo vroeg mee 
op? Lekker voetbalweertje, nog een maand, dan 

is het vakantie!
Meestal krijg je verhalen over ‘het gras’. Is het 
gras er voor het voetbal, of andersom. Of het 
heeft te maken met de ‘echte’ competities. Of 
vorig jaar zelfs met Oranje. Wat een onzin.
Nu ja, misschien is het wel geen onzin en zit 
er een groter plan achter. Als dat zo is, wil 
iemand me dat dan uitleggen!?
En anders, gewoon lekker in de buurt. Tegen 
Eendracht, ESA en SML, daar hebben we de 
KNVB toch niet bij nodig?!

INGEZONDEN

bij je voet blijven, ik doe het nog één keer voor’. En 
daar gaat Broecks; ongekende moves, zijn balbeheer
sing, technisch onderlegd, de gedrevenheid en de rust 
die hij uitstraalt.
Dit was zijn laatste optreden op woensdagmiddag 
voor de mini’s, want onze Marcel Broecks stopt! Je 
was 16 jaar lang het gezicht van de mini’s van VDZ, 
de basis werd op de woensdagmiddag gelegd. Enorm 
veel dank en respect voor jou als vrijwilliger.

Irene Smeltink

Foto´s Ted de Kraker
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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 Lucelle van Hövell)
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 1-6-2013)
Spelende seniorenleden  € 236,
Junioren (13 t/m 18 jaar) € 204,
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar)  € 180,
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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In deze “van de bestuurstafel” een nieuw plan, na-
melijk de verbouwing van de keuken en de stand van 
zaken van een aantal lopende ontwikkelingen. 

Verbouwing van de keuken
De barkeukencommissie heeft in de bestuursvergade
ring van  april het bestuur een plan gepresenteerd voor 
verbouwing van de verouderde keuken. Het bestuur was 
gelijk enthousiast over de bouwplannen, maar moest 
natuurlijk afwegen of dit financieel mogelijk is. Laten de 
begroting en de liquiditeit van de vereniging dit toe? In 
de maand daarop is er door de barcommissie nog eens 
goed gekeken naar het totaalplaatje inclusief installatie en 
zelfwerkzaamheden. Nadat door de penningmeester was 
vastgesteld dat de mogelijkheden er zijn heeft het bestuur 
in de vergadering van mei in beginsel ingestemd met het 
plan en daarvoor 18.000 euro ter beschikking gesteld, in
clusief nog te overleggen bijdrage VDZ Club van 100. Dat 
betekent wel dat er nog enige creativiteit nodig is om het 
rond te krijgen. Zaken zoals extra sponsoractiviteiten, wel
licht een iets sobere oplossing en onderhandelingen met 
de leveranciers. Zoals het er nu uitziet gaat dat lukken. In 
het clubhuis hebt u waarschijnlijk al bouwtekeningen zien 
hangen. Hopelijk gaat dit alles deze zomer plaatsvinden. 
We krijgen daarmee een professionele keuken, met een 
mooi  balie en, wellicht nog belangrijker, een die voldoet 
aan de actuele hygiëneeisen. Met dank aan alle betrok
ken leden!

Terugkijken op de ALV van april 2013 en de daar ge-
presenteerde beleidsplannen
In de goedbezochte algemene ledenvergadering is de 
begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Het bestuur, de 
commissies en alle vrijwilligers kunnen weer een seizoen 
aan de slag. De contributieverhoging blijft beperkt tot 2% 
conform eerder afspraken.
De meeste belangstelling was voor presentaties die 
daarop volgden: De stand van zaken bij de jeugd, het 
technisch beleidsplan van de dames en natuurlijk de 
technische commissie herensenioren (TCH).
Het belangrijkste aandachtspunten bij de jeugd zijn het 
opleiden van scheidsrechters en het toegangsbeleid van 
nieuwe leden. Er is een limiet gesteld aan het aantal 
jeugdleden per jaargang. Daarboven geldt een wachtlijst. 
Aandachtspunt is het feit dat meisjes zich op latere leeftijd 
aanmelden en zo achter het net zouden kunnen vissen. 
De damescommissie en de jeugdcommissie houden 
hierover overleg.

De damescommissie heeft zijn concept beleidsplan gepre
senteerd. Dit plan sluit naadloos aan bij het beleidsplan 
van VDZ. De dames zijn geen club in een club, maar 
maken gewoon onderdeel uit van de vereniging VDZ. Er is 
aandacht voor zowel prestatief als recreatief voetbal. Het 
is duidelijk dat ook bij de damesafdeling de organisatie nu 
goed staat. De verwachting is dat het bestuur het beleids
plan dames nog dit jaar kan vaststellen.
De plannen voor een technische commissie herensenioren, 
die onder leiding van Sjors van Leeuwen tot stand zijn ge
komen beschrijven het technisch beleid van de komende 
jaren voor de heren senioren. Het plan bevat afspraken 
rond de herenselecties en overgang van de Ajunioren 
naar de selecties en lagere elftallen. Tevens worden de 
rollen en verantwoordelijkheden inclusief de bijbehorende 
organisaties duidelijk beschreven. In de ALV bleek steun 
voor de inhoud van het plan maar er waren ook veel 
vragen en zorgen over de uitvoering. Het bestuur heeft 
besloten het beleidsplan te gaan uitvoeren, de vinger aan 
de pols te houden en over een jaar een evaluatie uit te 
voeren. Het bestuur rekent erop dat alle ook kritische be
trokkenen dit plan een eerlijke kans geven.

Vragenlijst Duurzame vereniging
De afgelopen periode heeft u, indien uw mailadres bij VDZ 
bekend was, de kans gekregen een vragenlijst in te vullen 
over de duurzaamheid van VDZ. Wat vindt u belangrijk, 
wat zou VDZ moeten doen? Met de resultaten daarvan 
gaan Pieter Middeldorp en Lucas Hullegie aan de slag. 
Dit moet leiden tot concrete voorstellen en vervolgstap
pen. Er waren ook zeven leden, die hebben aangegeven 
actief mee te willen doen en denken. Het is duidelijk een 
onderwerp dat leeft onder de leden. 

Van de bestuurstafel
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Van de keukentafel

Overige bestuurszaken
De plannen voor de parkeervoorziening op veld 5 begin
nen vorm te krijgen. Het is nodig om te werken met 
uitrijkaarten. Dit vergt nog nadere uitwerking, want gebrui
kers van park ’t Cranevelt mogen gratis parkeren in het 
weekend en woensdagmiddag. Zodra dit bekend is zullen 
wij u nader informeren.

Het seizoen zit er op. Wij hebben een aantal mooie resul
taten gehaald dit seizoen. U leest daarover elders in deze 
Volharder. Wij wensen u een heel fijne vakantie toe en 
zien u weer volgend seizoen. 
De eerste officiële activiteit is het Commandeurtoernooi 
op zondag 25 augustus. 

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Het gaat nu echt gebeuren! 
Na o.a. de vernieuwde toilettengroep en prachtige kleed
kamers wordt nu ook de keuken vergroot en gemoder
niseerd. Het bestuur heeft groen licht gegeven en een 
mooi bedrag beschikbaar gesteld.  We komen echter nog 
wat geld tekort en zijn op verschillende manieren bezig 
om extra geld in te zamelen.  Dit gebeurt o.a. door het 
benaderen en werven van sponsoren, en door de verkoop 
van speciaal voor de gelegenheid gemaakte knipkaarten 
ter waarde van €5, , €10,  en €20, . Door het kopen van 
deze knipkaarten sponsor je niet alleen een bedrag voor 
de nieuwe keuken, maar krijg je tegelijkertijd een lekkere 
snack of schaal hapjes om te nuttigen na een wedstrijd.
In het weekend van 16 en 17 juni wordt door een aantal 
vrijwilligers van het keukenteam een start gemaakt met 
het leeghalen en slopen van de oude keuken. Samen 
met een aantal professionals (allemaal betrokken bij de 
club als lid, sponsor of leverancier) zal er gedurende de 
zomervakantie doorgewerkt worden, zodat 
we hopelijk aan het begin van het 

nieuwe voetbalseizoen jullie vol 
trots onze nieuwe keuken kunnen 
tonen.

Wij kunnen trouwens nog steeds mensen gebruiken die 
een paar keer per jaar 3 uurtjes keukendienst mee willen 
draaien in de weekenden en zeg nou zelf: “Wie zou er 
nou niet in zo’n prachtige keuken willen werken!”
Voor vragen of voor aanmeldingen kunt u terecht bij:
Alex Brinkhoff, Alexbrinkhoff@concepts .nl  en/of
Ellen van Beek, Ellenvanbeek@concepts .nl en/of
Henk Koudijs, Koudijs .ha@planet .nl

Het Keukenteam
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VeRDeR in VoRM, spoRtMassage en peRsonal tRaining

Cafetaria Bar ´t Hoekje

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

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

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

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

jouw 
reclame 
hier?
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én VDZ voetballers ontmoeten jonge tapir!

VDZ sponsort beeld Zoo
Op een van de eerste zonnige dagen 
trekken enkele VDZ voetballertjes 
naar Burgers’ Zoo met een missie, 
nog niet wetende welke ontmoeting 
hun te wachten staat. Het doel van de 
ontmoeting is om aan directeur Alex 
van Hooff (vader van Reinier van de 
F3) namens de VDZ jeugd een cheque 
te overhandigen. Deze cheque is een 
bijdrage aan het verjaardagscadeau 
voor Burgers’ Zoo.

Omdat Burgers’ Zoo 100 jaar 
bestaat heeft VDZ als cadeau 
voor elk jeugdlid 100 eurocent. 

Met 696 jeugdleden is dit natuurlijk een 
mooi bedrag. Iedereen die Burgers’ Zoo 
een cadeau wil aanbieden voor hun hon
derdjarig bestaan kan dit doen door een 
bijdrage te geven voor het mooie beeld 
van een giraffe, neushoorn en gorilla. 
Dit beeld staat inmiddels voor de ingang 
van Burgers’ Zoo. En mooi is het!

Na de overhandiging van de cheque 
komt Alex met een verrassing. Er is een 
nieuwe tapir geboren, een wat? En die 
willen we natuurlijk wel even zien. Als 
we bij de tapirs zijn aangekomen komen 
er opeens ook twee verzorgers met 
appels aan. De bedoeling is dat onze 
VDZ’ers de jonge tapir gaan aaien en 
een appel gaan geven. Zo gezegd, zo 
gedaan maar spannend was het wel.

Kortom weer een prachtig bezoek aan 
onze jarige hoofdsponsor Burgers’ Zoo. 
Een hoofdsponsor om trots op te zijn!
Alex en Bas (de bestse voetballer van 
VDZ 8) hartelijk dank voor deze mooie 
verrassing!

Met sportieve groet,
Ronald Brakenhoff

Voorzitter VDZ Jeugd

Foto´s Ted de Kraker
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De kampioenswedstrijd VDZ B1 - Hatert B1

Eindelijk was het zover de wedstrijd waar reik-
halzend naar uitgekeken was en die de zinde-
rende apotheose moest worden van het seizoen. 
Het scenario was fantastisch, de nummers 1 en 
2 van de competitie op de laatste speeldag te-
gen elkaar waarbij onze B1 één punt voorstond 
op Hatert uit Nijmegen. Al weken waren we met 
de wedstrijd bezig, de speelstijl van Hatert was 

geanalyseerd (waarvoor dank Harry Slütter), 
er was geoefend tegen sterke tegenstanders  
(VDZ A1), koppen waren kaalgeschoren, de 
koningenacht werd gebruikt voor teambuilding, 
posters werden verspreid en zelfs de vakantie 
van trainer Soufian Arjoch moest een week naar 
voren worden verschoven. Gelukkig was Albert 
van Daalen bereid Mathis Barten eerder van va-
kantie op te halen uit Frankrijk zodat we op Jair 
na, die plotseling een voetblessure had voltallig, 
aan de wedstrijd konden beginnen.
Zowel Hatert B1 als VDZ B1 hadden in de tweede 
helft van de competitie niet meer verloren en 
kwamen blakend van het zelfvertrouwen de 
kleedkamers uit. Toch werd er wel even ge-
schrokken van het publiek wat in grote getale op 
was komen draven. Na het voorstellen aan de 
toeschouwers kon er worden afgetrapt op het 
hoofdveld met een heerlijk zonnetje.
Er werd gedreven en fanatiek gevoetbald en er 
kwamen kansen voor beide teams. Met name 
Hatert had in de beginfase op voorsprong kun-
nen komen met 2 kopkansen en een van richting 
veranderde vrije trap op de paal. Het geluk zat in 
in het begin mee en halverwege de eerste helft 
kon uit een prachtige voorzet van Stan van der 
Meulen, Jorn Donders de 1-0 binnenkoppen. 
Hatert was aangeslagen en er volgde een paar 
opstootjes waarin 2 spelers van Hatert bestraft 
werden met geel. Zonder verdere kleerscheuren 
werd de rust bereikt.

kampioens-

wedstrijd!

VDZ B1 - Hatert B1



Clubblad de Volharder | 53

Eindelijk was het zover de wedstrijd waar reik-
halzend naar uitgekeken was en die de zinde-
rende apotheose moest worden van het seizoen. 
Het scenario was fantastisch, de nummers 1 en 
2 van de competitie op de laatste speeldag te-
gen elkaar waarbij onze B1 één punt voorstond 
op Hatert uit Nijmegen. Al weken waren we met 
de wedstrijd bezig, de speelstijl van Hatert was 

geanalyseerd (waarvoor dank Harry Slütter), 
er was geoefend tegen sterke tegenstanders  
(VDZ A1), koppen waren kaalgeschoren, de 
koningenacht werd gebruikt voor teambuilding, 
posters werden verspreid en zelfs de vakantie 
van trainer Soufian Arjoch moest een week naar 
voren worden verschoven. Gelukkig was Albert 
van Daalen bereid Mathis Barten eerder van va-
kantie op te halen uit Frankrijk zodat we op Jair 
na, die plotseling een voetblessure had voltallig, 
aan de wedstrijd konden beginnen.
Zowel Hatert B1 als VDZ B1 hadden in de tweede 
helft van de competitie niet meer verloren en 
kwamen blakend van het zelfvertrouwen de 
kleedkamers uit. Toch werd er wel even ge-
schrokken van het publiek wat in grote getale op 
was komen draven. Na het voorstellen aan de 
toeschouwers kon er worden afgetrapt op het 
hoofdveld met een heerlijk zonnetje.
Er werd gedreven en fanatiek gevoetbald en er 
kwamen kansen voor beide teams. Met name 
Hatert had in de beginfase op voorsprong kun-
nen komen met 2 kopkansen en een van richting 
veranderde vrije trap op de paal. Het geluk zat in 
in het begin mee en halverwege de eerste helft 
kon uit een prachtige voorzet van Stan van der 
Meulen, Jorn Donders de 1-0 binnenkoppen. 
Hatert was aangeslagen en er volgde een paar 
opstootjes waarin 2 spelers van Hatert bestraft 
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kampioens-

wedstrijd!

VDZ B1 - Hatert B1
In de tweede helft hadden we ons ingesteld op 
een stormloop van Hatert. Dat gebeurde ook 
maar dit konden we vrij gemakkelijk voetballend 
oplossen. Combinerend was VDZ B1 sterker, de 
vrije man werd steeds gevonden en de ruimtes 
op het veld werden goed benut. Opnieuw was 
het Jorn die scoorde uit een klutsbal. Op dat 
moment knakte er iets bij Hatert het heilige ge-
loof leek te verdwijnen en dat was goed te zien 
op het veld. Opnieuw 2 gele kaarten voor over-
tredingen en gemopper in het veld maakte het 
spel van de gasten er niet beter op. Met 2 verse 
krachten Thijs en Hennes was het zaak de wed-
strijd uit te spelen. Hatert ging meer naar voren 
spelen en er kwam meer ruimte voor onze 
snelle aanvallers. Keeper Auke Seinen hield ons 
met een paar reddingen op de been. Opeens 
was het de door vele blessures geplaagde Hen-
nis Schaminee die met een bekeken schot de 
genadeslag toediende. Een prachtig moment 
voor hem wat Hennis als teamplayer dik en dik 
verdiende. De wedstrijd was gelopen. Jair gaf 
aan ook nog even te kunnen invallen. \
De jongens die in laatste minuut op het dak van 
de kantine waren gaan staan om het vuurwerk 
af te steken gingen de laatste 10 seconden 
aftellen. Hilarisch genoeg blies de scheidsrech-
ter precies op de laatste tel ..... alleen voor een 
vrije trap. Enkele minuten later was het echt af 
gelopen en kon er feest gevierd gaan worden. 
Albert reikte de beker uit aan aanvoerder Stijn 

Chaigneau de champagne werd geopend en de 
felicitaties konden volgen.
Na het douchen werd het feest voortgezet, 
trainer Peter Seinen had voor iedereen een 
persoonlijk woordje, medailles en kampioen-
shirts werden uitgereikt, Sinterklaas kwam 
opnieuw langs, er was een optreden van Jeroen 
Hazes en de tondeuse kwam weer uit de kast. 
De dodenherdenking werd gerespecteerd maar 
hierna werd het feest in de stad voortgezet en 
wist iedereen op en rondom de Korenmarkt dat 
VDZ B1 kampioen is geworden en volgend jaar 
promoveert naar de hoofdklasse.

Complimenten voor dit hechte team, wat heb-
ben jullie er een prachtig seizoen van gemaakt. 
Er was respect en er werd gewerkt voor elkaar 
met een prachtig resultaat, kampioen worden 
en promoveren naar de hoofdklasse.
Een dankwoord gaat ook uit naar de vaste 
invallers uit de C1, Melvin, Ruben en Julian. We 
konden altijd een beroep op jullie doen. Klasse. 
Ook een dankwoord aan alle ouders die ons als 
dit nodig was altijd steunden en bereid waren 
hand en spandiensten te verrichten, Jeroen 
Westen die in de beslissende wedstrijd wilde 
vlaggen en Joep Chaigneau, Kees Jansen en 
Frank Ritmeester voor de fotografie.
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1. Wat is uw eigen naam en de bedrijfsnaam waarmee u 

VDZ sponsort

Mijn naam is Bas Broekhuizen en onze bedrijfs-
naam is OLB Arnhem house of special sports.
2. Wat sponsort u bij VDZ?

Wij zijn sponsor van de pupil van de week. 
Daarnaast kleden wij de crew van de kantine aan. 
We zijn lid van VDZ hogerop. Tevens zijn wij de 
toeleverancier wat betreft alle voetbalartikelen 
van VDZ. 
3. Vertel in minimaal 10 regels iets over uw organisatie

Ons bedrijf is opgericht in 1916. Onze winkel  is 
gespecialiseerd in wedstrijdsporten. (teamspor-
ten). Budo(vechtsporten) Fitness, Darts en schaat-
sen.  Daarin speelt onze voetbalassortiment  een 
centrale rol.
Ons bedrijf bestaat uit 3 onderdelen. Winkel, 
Groothandel en Internetverkoop. Naast de par-
ticuliere verkoop in de winkel levert OLB Arn-
hem  in de groothandel aan vereniging, scholen 
en instellingen(overheid) en bedrijven. Deze 
instantie voorzien wij sporten spelmaterialen en 
teamwear (met of zonder bedrukking).
Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?

Onze sponsoring gaat al terug naar heel lang 

geleden. OLB Arnhem is al meer dan 40 jaar 
sponsor van VDZ. Dat is ons altijd zeer goed be-
vallen. De vereniging is goed georganiseerd en 
zijn altijd de afspraken netjes nagekomen. 
4. Welke overeenkomst is ertussen VDZ en uw eigen 

organisatie?

Onze overeenkomst met VDZ is dat wij ook altijd 
naar de lange termijn kijken. Daarnaast is een 
goede organisatie belangrijk en doen wat je zegt. 
Daarnaast is de sfeer binnen de club VDZ erg 
goed. Dat is ook iets wat wij nastreven in bedrijf.  
5. Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?

Vitesse. Als klein jongetje van 12 jaar ging ik voor 
het eerst met mijn vader naar een wedstrijd van 
Vitesse en Feijenoord op Monikkenhuizen. Sinds 
die tijd ben ik fan van Vitesse. Het is altijd gezellig 
om naar Vitesse toe te gaan. Je komt er altijd veel 
bekende tegen.
6. Welke wedstrijd zou u nog wel eens willen (laten) overdoen 

en waarom?

De halve finale bekerwedstrijd tussen Vitesse 
en Roda JC in het Gelredome. Helaas verloren 
wij deze wedstrijd. Anders had Vitesse de finale 
gespeeld in de Kuip tegen NEC.  Dat zou een 
historische wedstrijd zijn geweest.

VDZ en zijn sponsors 
OLB ARNHEM

De sponsor

website vernieuwd

Vanaf maandag 13 mei is de huidige VDZ website vervangen door een 
nieuwe beperktere site. De vorige site was technisch dusdanig verou
derd dat de internetprovider deze, om veiligheidsredenen, niet meer 

kan en wil ondersteunen. Een update naar de laatste versie was dusdanig veel 
werk dat we (Jeroen Westen, Pieter Middeldorp, Sjors Meekels en Erwin Bra
kenhoff) hebben besloten om met een nieuw modern systeem te gaan werken.
Dit systeem biedt ons in de toekomst meer mogelijkheden.
 
Door de tijdsdruk is het helaas onmogelijk om een complete nieuwe site te re
aliseren. We kiezen er voor om op korte termijn de belangrijkste items over te 
nemen, rekening houdend met de komende activiteiten bij VDZ. Vervolgens zal 
de site worden uitgebreid, zodat we hopelijk begin aankomend seizoen weer 
dezelfde functionaliteit hebben als voorheen.
 
Omdat het bepalen van de belangrijkste items een subjectieve actie is, willen 
we jou vragen om ook goed naar deze nieuwe site te kijken en punten die op 
korte termijn moeten worden aangepast/toegevoegd direct aan de webmaster 
door te geven via webmaster@vdzarnhem.nl.

  Pupil van de week
Naam: Jelle Tomassen
Ik ben 6 jaar oud en speel in F13 als rechtsback. Ik was pupil van de 
week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Pax 1, op zondag 28 april 2013, de uitslag 
was 1 – 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Januari 2012
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat mij opa hier gevoetbald heeft en de broer van opa het niet leuk vindt 
als ik ergens anders zou spelen
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Bony van Vitesse, omdat hij veel scoort
Wat is je favoriete club? Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby’s? Zwemmen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? Scoren
Wat was je beste wedstrijd of actie?  In de wedstrijd tegen Arnhemia gaf ik 
Sander Verburg een voorzet en toen scoorde hij!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? Ik vond het leuk 
dat ik reservespeler was bij het eerste in de wedstrijd tegen Pax.

Foto Irene Gudden
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In een duel met tweedeklasser ESA moest uitgemaakt 
worden wie er in de finale van de Arnhem Cup mocht aan
treden. Er werd al gesproken over een wedstrijd tegen het 
grote Vitesse, spelers dagdroomden over duels met Bony 
en Van Ginkel maar u raad het al… het werd een fiasco. 
Ons inspiratieloze zomeravondvoetbal was niet opgewas
sen tegen tikitakaESA. Verliezen van dit team is geen 
schande. De manier waarop was echter VDZ onwaardig. 
Excuses, uithuilen en opnieuw beginnen.

Zijn er dan geen positieve ontwikkelingen geweest dit 
seizoen? Jawel! Nielskoning van de sleepEmeis, Stef

boomknuffelaarVan Campen en 
Samaltijd freshvan den Hoven 
gaan ons helaas verlaten maar 
diverse talentvolle jeugdspelers 
staan al klaar om hun plek in te 
nemen. Dit seizoen hebben maar 
liefst zes A1spelers hun debuut 
gemaakt in het eerste elftal en 
laten zien dat ze op termijn uit 
kunnen groeien tot belangrijke 
spelers. Daarnaast heeft het 2e 
elftal een topprestatie geleverd 
door te promoveren naar de 1e 
klasse. We kijken ernaar uit om na 
de zomerstop te gaan werken aan 
een sterke selectie.

 Namens de spelers van VDZ 
1 wil ik iedereen bedanken die 
betrokken is geweest bij ons elftal. 
Een speciaal woord van dank 
gaat uit naar onze hoofdsponsor 
Willemsen Makelaars voor de 
steun die wij in de afgelopen jaren 

hebben ontvangen. Mede door 
deze steun hebben wij twee jaar geleden promotie naar 
de derde klasse kunnen afdwingen. De komende drie 
seizoenen gaan we voor sportief succes met de naam 
Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs 
op de borst.
We kijken uit naar het nieuwe seizoen!

Sander van der Drift, speler 1e elftal

In de winterstop zag het er prachtig uit. We hadden 
een goede reeks wedstrijden achter de rug en waren 
slechts enkele punten verwijderd van de eerste plaats 

op de ranglijst. De spelers, de technische staf en zelfs de 
altijd kritische vijfde colonne keken uit naar de ontknoping 
van het seizoen. 10 competitiewedstrijden later en 22 
verliespunten verder zijn we een illusie armer. Met een 
incomplete spelersgroep zijn we op een teleurstellende 7e 

plaats geëindigd in de derde klasse C.

De Arnhem Cup gaf ons de mogelijkheid om het seizoen 
toch nog van enige glans te voorzien. Na een gunstige 

loting en ruime overwinningen op laagvliegers Presikhaaf 
en Arnhemia traden we in de kwartfinale aan tegen twee
deklasser Jonge Kracht. De beleving en strijd waaraan 
het dit seizoen nog weleens ontbrak was aanwezig. Mede 
dankzij 2 doelpunten van topscorer Pieter Middeldorp, 8 
voltreffers in de penaltyreeks en een prachtige safe van 
Tom Rudolphie werd de halve finale bereikt.

een seizoen zonder 
echte hoogtepuntenVDZ1 

Foto Irene Gudden
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Speler/trainer/coach stopt 
op hoogtepunt

Wat een mooi seizoen! Als leider, trainer en speler van 
dames 3 was afgelopen seizoen bewogen en druk. Er 
moest, onder andere door veel blessureleed, heel veel 
geregeld. Dat was mij overigens nooit gelukt zonder 
de steun van het gehele team, in bijzonder aanvoerder 
Annelies, Sabine, Ellen, Mariska en Nanette;) En ook 
veel hulp van buiten het team, Menno en Rick, van de 
meisjes Melissa, Renee, Zoé, Fleur en anderen, maar 
vooral ook Irene met wie ik veelvuldig en tot laat in de 
avonden steeds weer kon regelen dat dames 3 com
pleet kon spelen... En hoe?! Voor het eerst in jaren 
(eigenlijk echt voor het eerst;) een kampioenschap te 
pakken. Ok, van de 2e helft maar toch, kampioen is 
kampioen. Onze laatste seizoenhelft was spannend, 
en goed. En dat maakte al het geregel de moeite 
waard. Ik wil daarom iedereen ontzettend bedanken 
voor de inzet, het doorzettingsvermogen en enthou
siasme! Ik ben heel blij dat ik mijn laatste seizoen bij 
Vdz op deze manier heb kunnen afsluiten. Ik zal het 
allemaal ontzettend gaan missen. En dan vooral mijn 
teamies! Succes volgend seizoen! 

Xx Celina

Wie had dat gedacht? Dames 3: het team waarin de 
nieuwelingen beginnen, het team dat zelf voor trainers 
zorgt, het team dat zichzelf traint als het voorgaande 
niet lukt, het team waarvan in februari niet zeker was 
of het de competitie wel kon afronden in verband met 
de vele blessures. Dit team is kampioen geworden!

Door de vele geblesseerden zagen wij ons genood
zaakt om met aanvulling van spelers van andere 
teams de competitie te vervolgen. Dit ging niet 

onverdienstelijk. We wonnen de ene wedstrijd na de ande
re. Uitslagen als 7 – 0 en 10 – 1 waren geen uitzondering 
meer. Slechts één team was ons te sterk: SV Loil Dames 1. 
Wij eindigden samen met hen op de 1e plaats. Hoewel ons 
doelsaldo veel hoger was dan dat van hen, volgde toch 
een beslissingswedstrijd om de kampioen te bepalen.

Zaterdag 25 mei om 18.30 u was het zover. Na een uitge
breide maaltijd in de kantine (soep en broodjes) waren we 
klaar om te strijden voor de titel. Het was te merken dat 
iedereen op het veld gespannen was. Gezichten stonden 
strak en iedereen was gefocust. De spanning dreigde ons 
echter te overmannen. Wij speelden niet ons spel en SV 

Loil begon sterk. Er waren kansen over en weer, maar SV 
Loil scoorde vanuit een corner. We gingen met 0 – 1 de 
rust in.
Na een peptalk van coach Jeroen Westen, gingen we met 
lood in onze schoenen het veld weer op. Niet iedereen 
was even overtuigd van nog een mogelijke overwinning. 
Toch vonden we de kracht van ons team terug, wisten 

VDZ Dames 3 kampioenVDZ Dames 3 kampioen
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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



Clubblad de Volharder | 59

ons spel te hervatten en al gauw bleken wij sterker dan 
de spanning en sterker dan SV Loil. We scoorden! We 
voelden dat de strijd nog niet gestreden was en we gaven 
SV Loil nauwelijks nog kans op onze helft. Al gauw werd 
de 2 – 1 gescoord. Loil raakte ontmoedigd en verloor de 
strijdlust. Wij daarentegen kregen de smaak te pakken en 
wilden meer en meer. We hielden niet meer op. De stand 
na de 90e minuut: 5 – 1.

Een overduidelijke overwinning van een opgelucht en blij 
Dames 3. Nadat de kantine speciaal voor ons nog even 
open bleef zodat we onze overwinning konden vieren, 
hebben we het feestje voortgezet in de stad.
Wij zijn niet vergeten dat veel meiden ons geholpen heb
ben dit resultaat te bereiken. Wij willen jullie daarom van 
harte bedanken dat jullie met ons hebben gespeeld en 
met ons hebben gewonnen!

Annelies Tim

Op zondag 2 juni was het hoofdveld van VDZ gevuld met 
vele paardenstaarten. Alle voetballende meiden en dames 
binnen VDZ waren uitgenodigd voor het Helga de Lange 
toernooi. Maar liefst 100 meiden waren aanwezig op deze 
stralende dag. Een toernooi waarbij de teams per ronde wil
lekeurig van samenstelling wisselden. 
Een geslaagde middag, mede door onze enthousiaste 
voetbalsters en begeleid(st)ers. Terwijl de dames als laatste 
langs het BBQ buffet liepen, renden de jongsten alweer op 
het hoofdveld met ballen en waterflessen. Een mooie afslui
ter van een zeer geslaagd seizoen.

Helga de Lange toernooi



Ben je op zoek naar
> Een huis dichtbij het centrum en Alteveer/’t Cranevelt? 
> Een huis met geschiedenis?
> Een huis dat je kunt verbouwen en inrichten zoals jij het wilt?
> Een huis met een verbouwingsbudget van rond de ton?

Denk dan eens aan een kluswoning in Sint Marten. Dat is een casco 
huis dat je zelf kunt indelen, renoveren en afbouwen.  
Je koopt het voor een relatief lage prijs en knapt het op tot je  
eigen kluspaleis. Je profiteert van het verlaagde btw-tarief van 6%. 
Financiering is mede mogelijk met garantstelling door derden, 
bijvoorbeeld ouders. En hoe meer je zelf doet, hoe betaalbaarder 
het wordt!

 faceBook.com/klusfactor    @klusfactor

Wat en Waar?
De kluspaleizen zijn ruim en hebben een eigen tuin.  
Ze staan aan de Nijhoffstraat en de Hommelseweg in  
Sint Marten. Dat is een gezellige Arnhemse stadswijk tussen 
de binnenstad, het Sonsbeekpark en het Modekwartier. 

kijk op WWW.klusfactor.nl voor meer info!
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De VDZ Keepersdag 
Deze keer in de sluitpost, niet één keeper maar een hele 
boel. 28 mei was er op VDZ een keepersdag .... waarom 
zou je er dan eentje uitlichten?!

Foto´s Ted de Kraker
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Cafe-baR HeeRen Van aeMstel
www.heerenvanaemstel.nl
Kortestraat 17 Arnhem
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Keeperstrainer 
neemt afscheid

Na vijf jaar trainerschap bij VDZ, is er een einde 
aan de samenwerking gekomen. Na eerst twee 
jaar trainer van het B1 en de A1, volgden er drie 
jaren van keeperstrainer. In die drie jaren zijn de 
keepers die ik heb getraind, stuk voor stuk ge-
groeid. Niet alleen lichamelijk, maar vooral op het 
gebied van keepen. Drie jaar geleden is een start 
gemaakt met de keeperstraining. Inmiddels is dit 
uitgegroeid tot keeperstrainingen aan meerdere 
doelgroepen. Met de komst van Wil Bruynesteyn 
en Erwin  Brakenhoff waren er afgelopen jaar drie 
trainers beschikbaar voor de jeugd. Zelf kreeg ik 
daarbij ondersteuning van Jelmer van Witteloos-
tuijn in het kader van zijn stage bij het CIOS. 

Door Edwin Brakenhof is een keepersbeleids-
plan gemaakt en onlangs is er nog een kee-
persmiddag georganiseerd. Kortom, de keepers 
nemen –terecht- een belangrijke plaats in bij 
VDZ. Waar nog wel aan gewerkt moet worden, 
is de vertaling van het beleidsplan naar de 
praktijk. Zelf heb ik de nodige adviezen gegeven 
en ik hoop van harte dat hieraan gehoor wordt 
gegeven, met als enig doel het niveau van de 
keepers op een nog hoger peil te brengen.

VDZ verkeert in een gelukkige omstandigheid 
dat er meerder goede keepers zijn. Belangrijk 
hierbij is, dat niet alleen de B1, C1 , D1 en E1 
keepers alle aandacht krijgen, maar ook de 
andere keepers. Door het meetrainen en af en 
toe meespelen met hogere teams, komt er meer 
onderlinge concurrentie en gaat het niveau 
omhoog. Een belangrijk sleutelwoord hierbij is 
COMMUNICATIE. Leg uit aan keepers waarom 
hij wel/niet speelt. En ook de trainers van de 
elftallen moet uitgelegd worden wat het kee-
persbeleid bij VDZ is.

De laatste training die ik heb gegeven, is afge-
sloten met een penalty competitie. De gedood-
verfde penaltyspecialist Marcel Broecks moest 
uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Philip 
Bouman. In de onderlinge reeks tussen de kee-
pers kwam David van der Windt als winnaar van 
de penaltybokaal naar voren.

Ik wens de keepers het allerbeste en veel succes 
met hun verdere carrière. VDZ heb ik ervaren 
als een prettige vereniging en met plezier kijk ik 
terug op een paar mooie jaren.

Stef Kool

Afscheid van een keeperstrainer



Flynth

Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

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

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

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

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

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

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

“Ontspanning

   als inspiratie
    bron!”



Willemsen Makelaars


