
Arnhem 1926

De Volharder
Secretariaat: 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem

Volharding Doet Zegevieren

1
N

ieuwe sc
he

id
sr

echters!
N

ieuwesc
id

sr
ters!

Seizoen ‘13-’14

volharder-oktober-13.indd   2 30-09-13   09:30



Diabolo Total ICT Solutions

Sommige zaken mist u pas wanneer ze er niet meer zijn. Dat 
geldt ook voor Diabolo ICT. U merkt niet dat wij er zijn. Wel als 
we er niet zijn. In een mobiele wereld rekent u op Diabolo ICT. 

BeheersT
Beweging

de

026 3700082 | www.diabolo.nl 

2011 Preferred Partner
GOLD

Client Virtualization
Specialist



Clubblad de Volharder | 3

Sommige zaken mist u pas wanneer ze er niet meer zijn. Dat 
geldt ook voor Diabolo ICT. U merkt niet dat wij er zijn. Wel als 
we er niet zijn. In een mobiele wereld rekent u op Diabolo ICT. 

BeheersT
Beweging

de

026 3700082 | www.diabolo.nl 

2011 Preferred Partner
GOLD

Client Virtualization
Specialist

De Volharder
is het officiële clubblad van de 
voetbalvereniging VDZ uit Arnhem

Oplage 1162 stuks

Hoofdredactie en opmaak
Rudi Borkus

Redactie
Janine Boekelder
Irene Gudden
Ted de Kraker
Joost Overbeek
Frank Ritmeester
Irene Smeltink

Aan deze uitgave  
werken mee
Het bestuur van VDZ, de jeugd
commissie, het wedstrijdsecre
tariaat, VDZ Hogerop e.v.a.

Redactieadres
Thorbeckestraat 11
6828 TS Arnhem
0264422408

Productie
JP Offset Duiven

Verzending
Rob Brinkhoff (0263810575) 
i.s.m.  de redactie. Heeft u de 
Volharder niet ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar de redactie,  
Volharder@vdzarnhem.nl.

Inlevering kopij
Kopij kunt u deponeren in de 
kopijbox in de kantine van het 
clubhuis of per email zenden 
aan: Volharder@vdzarnhem.nl 

De redactie houdt zich het recht 
voor om ingezonden artikelen aan 
te passen of te weigeren. Plaatsing 
van ingezonden artikelen houdt niet 
in dat de redactie verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor de inhoud. 
Artikelen waarvan de auteur bij de 
redactie niet bekend is, worden niet 
geplaatst. Overname uit dit blad is 
alleen toegestaan met bronvermel
ding.

C o l o f o n Volharding Doet Zegevieren

23e jaargang nummer 1 oktober 2013

In dit nummer

GoedGekeurd bij koninklijk besluit d.d. 15 juni 1949 nr. 42
opGericht 26 auGustus 1926

www.vdz-arnhem.nl

Pupil van de Week Madelief Löwik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
VDZ C1 in de hoofdklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Van de redactie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Invoering SEPA en IBAN, van de penningmeester. . . . . . . . . .9
Nieuwe spelregels seizoen 20132014. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Paul Pegel, feuilleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Verzoek aan alle leden !!! van de ledenadministratie . . . . . . .15
Cartoon Jerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Verjaardagen, oktober, november, december. . . . . . . . . . . . .17
KNVB accommodatiecheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Algemene ledenvergadering, agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
De keuken  is verbouwd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Wie moedigt wie aan? Stijn Altena krijgt aanmoedingsprijs . .24
Pupil van de Week Joris Zoomers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Slaapmutsentoernooi, aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Veldman Sport, VDZ en zijn sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Vrouwen en meiden bij VDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Een klassieke derby: SML A3 – VDZ A3, verslag . . . . . . . . . .30
VDZ Hogerop Sponsornieuws, nieuwe hoofdsponsor . . . . . .30
De nieuwe keuken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Dit is een goed stel hoor, het seizoen van de E5 . . . . . . . . . .35
Henk, Marije en Leo Klein Teeselink, voetbalfamilie . . . . . . .37
VDZ Champions League, zondagmorgen F competitie . . . . .39
Aanvallen en verdedigen, column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
VDZ Hogerop sponsorlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Boeken (voet) bal, column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tegelpad i.p.v. modderpoel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
De organisatie van VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Duurzaam Verenigen bij VDZ, uitslag van de enquête. . . . . .48
Van de bestuurstafel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Train(st)ers en leid(st)ers  van  VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
VDZ Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
VDZ C7 gaat de onderlinge strijd aan . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
VDZ1: nieuw seizoen in 3D van start . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Irene en Rogier, Vrijwilligers van het Jaar . . . . . . . . . . . . . . .56
Scheidsrechtercursus, verslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
De Sluitpost Sarah Oguz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Jij doet toch ook mee? Grote Clubactie weer van start . . . . .62

Kopij Volharder
seizoen 2013/2014
Sluitingsdatum
nr. 2. 05112013
nr. 3 27012014
Nr. 4 31032014
Nr. 5 02062014



4 | Clubblad de Volharder

Apollo at home, reisadvies

Naam :  Madelief Löwik
Ik ben 8 jaar oud en speel in de F5 als aanvallende 
middenvelder. Ik was pupil van de wedstrijd VDZ 1 – 
SCP 1, uitslag 1-4 op zondag 8 september 2013.
Hoelang speel je al bij VDZ?  Twee jaar
Waarom koos je voor VDZ? Leuke club
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Toni, omdat hij zo snel is
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij is niet zo groot maar heel goed
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen
Wat wil je later worden? Politie
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Het doelpunt dat ik gemaakt heb bij de wedstrijd vandaag, 
bij de keeper van SCP.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik zit in groep 4 van de Josef Sarto school bij meester 
Max en juf Marloes. Ik vind voetballen bij VDZ erg leuk. Je 
kunt me herkennen aan mijn gouden haren!

Pupil van de Week

Foto Irene Gudden
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Als ik dit schrijf beginnen de bladeren te vallen en is 
de competitie voor de meeste teams al weer goed 
op gang gekomen. De eerste overwinningen zijn 

gevierd net zoals de eerste teleurstellingen al weer ver
werkt zijn. Het is mooi om te zien hoe groepen individuen 
langzaam in teams beginnen te veranderen.

Ook de transformatie van het fameuze veld 5 in een par
keerterrein begint langzaam gestalte te krijgen. Daarmee 
komt er een einde aan een van de grootste ergernissen 
van de bezoekers van ons mooie sportpark, het parkeer
probleem. 

Is de opstart zonder problemen verlopen? Nee en dat 
kan ook haast niet. Mensen moeten aan nieuwe trai
ningstijden, elkaar maar ook aan het gedeelde veld met 
de Falcons wennen. Dat is op zich logisch. Wat minder 
logisch is dat mensen zowel binnen de Falcons als ook 
binnen onze mooie vereniging soms wat moeite hebben 
zich aan afspraken te houden en juist dat zorgt voor veel 
irritatie en als we niet oppassen verzuurde relaties. Er 
is het bestuur veel aan gelegen dat te voorkomen. Dus 
beste VDZers houdt u aan de afspraken. Welke afspra
ken ik bedoel? Nou alle afspraken maar in het bijzonder 

de afspraak dat als je als 
team op een bepaalde tijd 
op een bepaald veld bent 
ingedeeld dat je dan niet 
eigenhandig besluit op 
een ander tijdstip en of op 
een ander veld te gaan 
trainen. Dus ook niet als 
veld 1 (Falcons) er op dat 
moment ongebruikt bij 
ligt. Afwijkingen van trai
ningstijden en of veld kun
nen alleen na overleg met 
de verantwoordelijke (Jan Schmitz). Ik op mijn beurt zal 
me er naar het bestuur van de Falcons sterk voor maken 
dat ook zij zich aan de gemaakte afspraken houden. 

Kortom niets staat  er aan in de weg dat het seizoen 
20132014 alweer een prachtig seizoen voor onze vereni
ging wordt. Rest mij u allen uit te nodigen voor de alge
mene ledenvergadering van 21 november aanstaande en 
de wens uit te spreken u langs de lijn of in de kantine te 
mogen ontmoeten

 Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Veld 5 Het mooiste veld van VDZ is definitief ten prooi gevallen aan 
de onweerstaanbare uitbreidingswoede van het Nederlandse 
wagenpark. Hier zie u de eerste werkzeemheden die moeten 
leiden tot een parkeerplaats voor Rijnstate en VDZ. Snik ......

Foto Ted de Kraker



Burgers’ Zoo

MET Z’N ALLEN
NAAR DE HAAIEN?

AUDITORIUM FOYER RESTAURANT ZALEN ZOO

Midden in het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo ligt het multifunctionele 
Safari Meeting Centre. Dit ultramoderne congrescentrum in originele 
Afrikaanse stijl heeft alles in huis voor zowel zakelijke als feestelijke 
gezelschappen van 10 tot 1000 personen. De uitzonderlijke locatie en 
indrukwekkende aankleding zorgen voor een uniek congres, personeelsuitje, 
vergadering of bedrijfsfeest. Bijvoorbeeld met een borrel in het haaien-
aquarium! Kijk voor alle mogelijkheden op www.safarimeetingcentre.nl

015-132 Adv SMC VDZ.indd   1 13-09-11   09:09
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Nadat VDZ C1 vorig een uitstekend seizoen had 
gedraaid waarin de bekerfinale werd gehaald en een 
2e plaats in de competitie waarbij het hele jaar twee 
wedstrijden werden verloren, helaas de bekerfinale en 
een wedstrijd in de competitie tegen NEC. De KNVB 
wist dit toch te belonen met een promotie naar de 
hoofdklasse.

In de voorbereiding werd er begonnen met 21 spelers, 
na de bekerwedstrijden werd deze groep terug
gebracht naar 13. Een hele moeilijke keuze omdat 

iedereen het heel goed gedaan had. We werden eerste 
in de beker nadat we gewonnen hadden van AVW’66 en 
Jonge Kracht. De derde wedstrijd was tegen SML C1, de 
bekerwinnaar van vorig jaar en spelend in de tweede divi
sie, twee klasse hoger dus. Het doelsaldo was gelijk maar 
wij hadden meer doelpunten gemaakt zodat wij aan een 
gelijkspel genoeg hadden. In een spannende wedstrijd 
kwamen wij op een 10 voorsprong, na een spannende 
tweede helft die heel lang duurde bleef het 10 voor VDZ 
dankzij het missen van de kansen die SML kreeg en 
omdat een terecht doelpunt van ons nog werd afgekeurd. 
Dit betekende dat VDZ doorgaat naar de volgende ronde 
en de winnaar van vorig jaar is uitgeschakeld.

In de competitie begonnen we uit tegen VIOD uit Doetin
chem, altijd wel een goede ploeg. Wij waren in het begin 
duidelijk sterker echter na een kwartier vielen er binnen 
3 minuten 2 doelpunten uit corners aan de andere kant. 
Hierna bleven we doorvoetballen en kwamen voor de rust 
weer op 22. Na de rust ging Viod wat anders spelen en 
hadden we het wat moeilijker, ze maakten dan ook 32 
maar kwamen wij goed terug door nog de 33 te maken. 
Het eerste punt was binnen. 
De volgende wedstrijd was tegen CSV Apeldoorn. We 
werden direct onder druk gezet en kwamen niet aan op
bouwen toe, voordat we het in de gaten hadden was het 
03 voor de gasten. Hierna gingen we wat beter spelen 
en bij de rust was het 14. In de tweede helft waren wij 
duidelijk de betere ploeg maar helaas konden we de kan
sen niet verzilveren mede door het goede keeperswerk 
van de keeper van CSV.
De derde wedstrijd was tegen Westervoort C1 waar 
Maarten Cornelissen die vorig jaar nog stage bij ons 
gelopen had trainer is. Vanaf het begin aan was duide
lijk dat wij de betere ploeg waren alleen misten wij veel 
kansen zodat het bij de rust pas 10 was. In de tweede 
helft bleven we echter doordrukken en uiteindelijk was de 
stand 40 voordat Westervoort in de laatste minuut iets 
terug kon doen. De eindstand was dus 41 voor VDZ een 
overwinning die in de kantine met Maarten nog lang is 
nabesproken. Gezien de resultaten van de andere wed
strijden moet VDZ in het linkerrijtje kunnen eindigen. 

Albert van Daalen

VDZ C1 in de 
hoofdklasse

Staand vlnr Oscar Meijer, Che Kiliç, Bento Westra, Daan Hutten, Meritciano Pieter, Rens Snel, Nicolas Bernard, Julian Hell  en 
Albert van Daalen.  Zittend vlnr Niek Meijer, Javelley Barbolina, Daniel Hammink, Kwint Ceelen, Jord Nekkers, Max Flierman
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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

Voor u ligt weer het eerste nummer van het nieuwe 
seizoen. Zoals u ziet is het weer een goed gevuld 
nummer geworden. Er gebeurd dan ook van 

allles bij VDZ. Als eerste wil ik de nieuwe keuken 
noemen. Met vereende krachten hebben 
allerlei vrijwilligers een grote 
inspanning geleverd om 
deze klus te klaren en dat 
het gelukt is hebt u 
reeds kunnen zien 
(en proeven). Een  
goed en professioneel 
keukenblok, ruimte om 
te werken en een grote 
balie om alles uit te kunnen 
geven. Hiermee kunnen we weer jaren vooruit. In 
deze Volharder wordt daar uitgebreid aandacht besteed.

Ik kwam afgelopen zondag op Cranevelt en meende 
dat ik me in de dag had vergist. Om kwart over negen ‘s 
morgens stond de hele parkeerplaats al bijna vol en dar

telden tientallen jeugdspelertjes rond op het complex. Het 
bleek toch zondag te zijn en ik was getuige van de aftrap 

van de nieuwe F Champions League. 
Een beetje uit nood geboren door 

de groei van de vereniging 
waardoor de laagste F teams 

een beetje in de verdrukking 
kwamen maar desalnie
temin een mooi initiatief 
waardoor de F jes toch 
aan hun wedstrijdritme 

kunnen komen.

Verder staat er natuurlijk nog veel meer in deze Volhar
der, ik noem maar even verslagen over de seizoensstart 
van VDZ1 en de C1, de presentatie van de nieuwe hoofd
sponsor, Stijn Altena kreeg een aanmoedigingsprijs en 
Irene Smeltink en Rogier Walter werden Vrijwilligers van 
het jaar. U kunt dat allemaal lezen in dit nummer.
We wensen u veel leesplezier,

Namens de redactie
Rudi Borkus

Per 2014 dienen wij klaar te zijn voor SEPA. Dat is 
namelijk het moment dat Nederland overgaat op 
het nieuwe betalingssysteem IBAN en er geen 

verschil meer zal zijn tussen binnenlandse en grensover
schrijdende betalingen en incasso’s in Europa. Ook voor 
VDZ verandert daardoor administratief een en ander:

VDZ int de contributie en andere uit het lidmaatschap 
voortvloeiende verplichtingen automatisch via incasso’s. 
Met de invoering van SEPA is het verplicht om bij elk lid 
een “machtigings ID” vast te leggen in de administratie. 
Het machtigings ID wordt bij inning vermeld op uw bank
afschrift. Binnenkort ontvangt u een brief met daarop uw 
machtigings ID. bewaart u deze goed.

De procedure voor nieuwe leden gaat veranderen. Een 
aspirant lid vult eerst een aanmeldingsformulier in en 

... van de penningmeester

Invoering SEPA en IBAN
krijgt vervolgens een machtigingsformulier (met daarop 
een machtigings ID) toegezonden. Pas na het onderte
kenen en inleveren van het machtigingsformulier kan het 
lidmaatschap in definitief worden omgezet.

VDZ gaat u facturen van de te innen bedragen per email 
toezenden. Zodat u precies weet wat er van uw bank
rekening afgeschreven wordt. Het is in uw belang er 
voor te zorgen dat wij beschikken over een juist actueel 
emailadres.
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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

Tijdstraf 10 minuten in plaats van gele kaart

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafrege-
ling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is 
verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.

1.   Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die 
uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. 
Tot de categorie A behoren: 
Mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e 

klasse,  Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m 
de reserve 3e klasse, Vrouwen veldvoetbal Women’s 
BeNe League t/m 3e klasse, 
A, B, C junioren eredivisie t/m de 1e klasse. 
D pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse.

2.   Een tijdstraf duurt 10 minuten. LET OP:Voor alle 
pupillen, met uitzondering van de D categorie A (geen 
tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten!

3.    Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere 
gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat 
er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

4.   Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, 
is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook 
de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie 
tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een 
teken van de scheidsrechter de speler het speelveld 
weer betreden.

5.   Een speler moet zich op het moment dat hij een 
tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch 
binnen de omrastering van het speelveld, in een door 
de scheidsrechter aan te geven gebied.

6.   De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de 
scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.

7.   De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wed

Nieuwe spelregels 
seizoen 2013-2014
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strijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij 
moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt 
een speler een tweede waarschuwing dan volgt de 
rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft 
onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

8.   Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedu
rende zijn tijdstraf niet worden vervangen.

9.   Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is 
opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan 
een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook 
geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de 
genomen beslissingen.

10  Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschu
wing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.

11  Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan 
moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger 
innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler 
zal door het aantrekken van afwijkende kleding als 
doelman herkenbaar moeten zijn.

12  Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan 
volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het 
resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft 
dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog 
niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de 
rest kwijtgescholden.

13   Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan 
volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij 
het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit 
betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld 
dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende 
speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan 
het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat 
de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler 
niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere 
speler zijn tijdstraf uit te zitten.

14  Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen 
onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. 
Het betreffende team is dan schuldig aan het staken 
van de wedstrijd.

Controle pasjes

Vanaf 1 september 
Verplichte visuele controle voor senioren categorie A.
Vanaf 1 november 
Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal categorie A. 
Vanaf 1 januari 2014 
Verplichte visuele controle voor senioren categorie B. 
Vanaf 1 maart 2014 
Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal categorie B. 
(zowel de heren/jongens en dames/meisjes competities.)

1   De aanvoerder/leider zorgt dat hij in het bezit is/komt 
van de spelerspassen van het betreffende elftal/team.

2   Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide 
aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de wedstrijd 
melden de aanvoerders zich met de passen bij de 
scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden het verzoek de 
controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband 
met de voorbereiding (warmingup) van de scheids
rechter.

3   De leider / aanvoerder van het elftal/team overhandigt 
de spelerspassen van zijn elftal/team aan de scheids
rechter.

4   De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aan
voerders, spelers en leiders van beide elftallen/teams 
de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de 
hand van de spelerspassen.

5   De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het (digitale)
wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers 
in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd 
zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele 
controle heeft plaatsgevonden. Deze visuele controle 
wordt uitgevoerd op het veld, direct voorafgaand aan 
de wedstrijd. De aanvoerder/leider is verantwoordelijk 
voor een goed verloop van de controle en assisteert 
de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers 
worden in de visuele controle meegenomen.

6   De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, 
door tussenkomst van de aanvoerders, gelegenheid 
de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afge
sloten plaats te kunnen opbergen. Bijvoorbeeld in de 
bestuurskamer of als waardevolle zaken in bewaring 
te geven. De aanvoerders regelen dit zodra de visuele 
controle heeft plaatsgevonden. Bevindt het speel
veld zich op grotere afstand van de bestuurskamer, 
dan wordt ter plaatse voor een praktische oplossing 
gekozen door bijvoorbeeld de passen bij de leiders in 
bewaring te geven.

7   Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen, mag 
hij niet deelnemen aan de wedstrijd.
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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
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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
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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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“ Nu switchen! Positie wisselen!” , roepen de leiders Henk 
en Roland luid in koor!

Nu gaat het gebeuren… rechtsback Henkie wordt links
buiten en linksbuiten Vera neemt de rechtsback positie 
over van Henkie. “Als dat maar goed gaat?” denkt Paultje 
Pegel. Hij ziet zijn medespelers als gekken in een krui
sende beweging dwars over het veld rennen naar elkaars 
plaatsen. Dit alles nét in een aanval over rechts…

Op het middenveld aangekomen; ineens een luide klap; 
Kadenkkkkkkkkkkkkkkk! Een botsing tussen Henkie en 
Vera en de aanvoerder van de tegenpartij Driel… “ Aii, Aii, 
dat zal pijn doen! “, Denkt Henk.
De aanval gaat door…
Drie spelers liggen op de grond…
Kermend van de pijn… 
Er zit nog wel beweging in… 
Iedereen leeft…
Gelukkig…
De scheids laat daardoor het spel doorgaan… 
De bal vliegt richting rechtervleugel…
Paul Pegel geeft in een keer vóór…
De keeper springt gehinderd door de spits Melle…
Hij stompt de bal weg…
Precies…
Voor de voeten van…. 
Ja…. Hoe kan dat nou?
Henkie?
Wat doet Henkie daar…?
Hij lag toch zonet nog…? 

Een beetje beduusd van na de zware botsing…
De bal rolt voor zijn voeten. Hij moet als een soort bulldo
zer op de automatische piloot gewoon doorgelopen zijn. 
Met rood doorlopen ogen en blik op oneindig zet hij zijn 
wreef tegen de bal. Of komt de bal toevallig op zijn voet? 
Zeker is wel dat de bal in een mooie boog richting lat 
vliegt. De keeper ligt nog op de grond. Hij kijkt omhoog. 
Iedereen staat stil en volgt ademloos de mooie boog van 
de bal.

De boog wordt langer en langer… 
Er lijkt geen einde aan te komen. De keeper probeert in 
een wanhoopspoging op te staan te rennen en te springen 
in een beweging. Natuurlijk lukt dit niet. Hij struikelt en 
valt. Staat weer op en kruipt en rol door. De keeper ziet 
nog, net als iedereen, hoe de bal via de onderkant van de 
lat… voor de lijn stuitert en dan tergend langzaam door 
het tegeneffect… langzaam over de lijn rolt. Goal!

“ Geniaal! “ en “ Fantastisch!” hoort Paultje Pegel de 
leiders Henk en Roland in koor roepen. Terwijl zij dansen 
en elkaar hard op de schouders slaan.

“ Dus dit is totaalvoetbal?” zegt Paul tegen Vera, als zij 
samen naar de doelpuntenmaker rennen.

Deel IV in volgende Volharder.

PP en de voetbaltactiek van 1974 deel 3
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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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Cartoon 
Jerk

Wijzigingen in persoonsgegevens?
Hierbij wil ik alle leden verzoeken om wijzigingen m.b.t. hun huisadres, email adres, vast of mobiel 
telefoonnummer, bank of girorekeningnummer aan de ledenadministratie door te geven. U kunt dit 
mailen naar ledenadministratie@vdzarnhem.nl 
of schriftelijk versturen naar 
VDZ, postbus 864, 6800 AW Arnhem 
of in mijn postbakje op het secretariaat leggen.

GelrePas 2013?
Heeft u of uw kind een GelrePas 2013 en wilt u hier gebruik van 
maken bij VDZ, stuur dan z.s.m. een kopie op naar de 
ledenadministratie zodat wij hier rekening mee kunnen houden! 

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Jacqueline Meijer, 0610661682

ledenadministratie@vdzarnhem.nl 

Van de ledenadministratie:

Verzoek aan alle leden !!!
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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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Paul van der Held 27
Ewoudt Nekkers 27
Mustafa Oguz 27
Thom Tijmense 27
Marijn Greuters 28
Lauren de Vries 28
Vincent Deliege 28
Luciënne van de Kraats 29
Thijs Lambrechts 29
Niels van Santen 29
Tijmen Smal 29
Silke van Solinge 29
Rowdy Aartsen 30
Tom Klein Beekman 30
Joost Marée 30

December
Arno Berkhout 1
Jacques Cornelissen 1
Ilias Esmeijer 1
Willem Rooding 1
Lucas Ruijsink 1
Susan Verheij 1
John Verpoort 1
Hans van Es 2
Arno Jansen 2
Kees van Kampen 2
Kubra Kurt 2
Julian Markus 2
Koosje Stahlie 2

Arno ten Dolle 3
Bing Kronenburg 3
Marco Vultink 3
Jonah Waterman 3
Raynor Keuben 4
Yoeri Ziel 4
Floris van den Bogaart 5
Mart Leenaarts 5
Kerliai Letwory 5
Coen Sanders 5
Peter Hoving 6
Jacco Markus 6
Michiel Kempkens 7
Hans Jacobs 8
Stijn Maas 8
Olle van der Mark 8
Willem Meijer 8
Ben van Beveren 9
Olaf van Beveren 9
Raijnell Keizer 9
Timo Nadorp 9
Gustav Ochmann 9
Ruben van Cooten 10
Martine Harsema 10
Joop Hengeveld 10
Rens Schoenmaker 10
Yaquin Krafft 11
Jada Teunissen 11
Edwin Marck 12
Hans Vermij 12

Don van Dijk 13
Maarten Molenaar 13
Thomas de Winther 13
Madee Compagne 14
Erwin Maas 14
Helmer Rozema 14
Miko Volman 14
Wil Bruijnesteijn 15
Maurice Burgers 15
Rick Derksen 15
Femke Hengst 15
Dennis v.d. Elst 16
Ilona van der Sluis 16
Willem Schreuder 17
Yip Zoomers 17
Paul Meulenbroek 18
Niels Bouwman 19
Julius Morselt 19
Thomas Franzen 20
Maarten Holtus 20
Gérard van Lunenburg 20
Piet Maljaars 20
Jamie Hightower 21
Jeroen Koudijs 21
Bram Langelaar 21
Joost Paulissen 21
Pim Theusink 21
Lars Volman 21
Nena Volman 21
Stijn van der Weerd 21

Marijn Aartsen 22
Brent Bleekman 22
Fabian Kersten 22
Floris Elings 23
Lucas Gengler 23
Carola Keesom 23
Rik vd Oosterkamp 23
Ralph Decker 24
Bor van Eijk 24
Daan Hutten 24
Thomas v Witteloostuyn 24
Esther Harbers 25
Pieter van Leeuwen 25
Suzanne van Aggelen 26
Bub Boelens 26
Martin Koenen 27
Hannah de Vries 27
Harry de Dobbelaere 28
Reinier Laseur 28
Lex den Outer 28
Lorenzo Stronati 29
Frank Tomassen 29
Maarten Visser 29
Homayun Alizay 30
Rob Brinkhoff 30
Joris van der Elst 30
Tjerk Elzinga 30
Jurgen Elfrink 31
Peter Seinen 31

Pluim voor de schoonmaak- en onderhoudsploeg

KNVB accommodatiecheck
Elke vijf jaar checkt de KNVB alle accomodaties 

van de bij haar aangesloten clubs. Dit jaar was 
VDZ aan de beurt. De conclusies van het rapport 

willen we u niet onthouden. Niet dat deze onverdeeld 
enthousiast zijn want de eerste zin daarvan luidt: 
“Kleedkamers 1 t/m 4 en 9-10 (onder tribune) zijn zo 
gedateerd dat er ernstig aan de bruikbaarheid voor deze 
tijd moet worden getwijfeld”.
Een positievere opmerking was de volgende:
“VDZ heeft zojuist 6 nieuwe kleedkamers gebouwd van 
kwalitatief hoog niveau.”
Maar dan komt het: 
“Compliment moet worden gemaakt voor de wijze en het 
hoge niveau van de schoonmaak. Het valt niet mee om in 
een aantal kleedkamers dat zo gedaateerd is een hoog 
hygienisch niveau te waarborgen, en dat doet men hier 
op regelmatige basis. Chapeau!”

Een groot compliment dus voor de schoonmaak en 
onderhoudsploeg van VDZ die er elke week weer ervoor 
zorgen dat het er allemaal zo piekfijn mogelijk uitziet. On
zichtbaar werk dat op deze manier toch voor het voetlicht 
wordt gehaald.

Rudi Borkus
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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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Algemene ledenvergadering

Volharding  Doet  Zegevieren
 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de (half)jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering (ALV), te houden op donderdag 21 
november 2013 in ons clubhuis.

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

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 21 november 2013 aanvang 20.00 uur

Concept AGENDA

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Ingekomen post en mededelingen

3.  Vaststelling van de notulen van de op 18 april 2013 gehouden Algemene Ledenvergadering

4. Jaarverslag van de secretaris, jeugdcommissie en VDZ Hogerop.
    
5.  Jaarverslag van de penningmeester, deze ligt vanaf zaterdag 9 november a.s. ter inzage in 

het clubhuis. 
 
6a. Verslag van de kascontrolecommissie.
6b. Benoeming kascontrolecommissie 2013/2014

7. Voortgang Beleidsplan 20102014

8. Jubilarissen

9. Rondvraag en sluiting

De definitieve agenda zal begin november op de site staan
Het Bestuur
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JP Offset
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Het was binnen de vereniging al jaren bekend dat onze 
keuken niet voldeed aan de eisen van deze tijd. Maar 
ja, was er wel zekerheid dat er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar waren voor de bezetting bij toernooien en com
petitiedagen? Welnu, na inventarisatie bleek dat dit probleem 
opgelost was; net voldoende mensen voor de bezetting.

Toen kwam de volgende fase. Het team, bestaande uit Ellen 
van Beek, Anneke van Swaaij, Bas Koeman, Henk Koudijs 
en Alex Brinkhoff, ging aan de slag om een plan te maken, 
zowel in bouwkundig opzicht, qua inrichting en ook financieel. 
Uiteraard werden daarbij deskundige VDZers ingeschakeld. 
Het totale plaatje is in een voorstel aan het bestuur gepresen
teerd en door hen goedgekeurd. Financieel was er weliswaar 
nog een probleem, maar het team zag daar wel een oplossing 
voor. Een éénmalige sponsoractie die uitstekend verliep. 
Tijdens de zomermaanden is de renovatie uitgevoerd onder 
regie en met veel eigen inzet van het keukenteam, onder

De keuken is gefinancierd met geld van de club, een grote donatie 
van de Club van 100 en daarbij nog een hele lijst van sponsoren 
via een sponsoractie van Henk Matser (zie de lijst namen rechts) 

    De keuken  is verbouwd!
steund door de onderhoudsploeg. Op 22 augustus 
j.l. was de officiële opening die onder belangstelling 
van veel betrokken genodigden plaats vond. Iedereen 
vond het eindresultaat geweldig en het ziet er naar 
uit dat de keukenvrijwilligers met veel plezier in deze 
moderne faciliteit gaan werken. Bijgaande foto’s 
geven een indruk van de werkzaamheden.
Nogmaals enorme dank aan het keukenteam. Een 
klasse project en een prima samenwerking met alle 
betrokkenen. Om trots op te zijn!

HM
NB Overigens zou het team graag nog meer 
keukenprins(ess)en begroeten. Belangstelling?  
Meld je aan bij Ellen van Beek.

Op de middenpagina van deze 
Volharder ziet u het eindresul-
taat van alle inspanningen.
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Bij het uitreiken van de oorkondes voor de vrijwil-
liger van het jaar is vlak voor de vakantie ook een 
aanmoedigingsprijs uitgereikt. Het bestuur wil graag 
de oudere jeugdleden en selectiespelers betrekken 
bij de activiteiten van VDZ. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
als scheidsrechter, trainer of coach. Dat versterkt de 
band met de vereniging en met de junioren van VDZ.

De VDZ aanmoedigingsprijs is afgelopen seizoen 
uitgereikt aan Stijn Altena (19). Wie is deze junior en 
waarom heeft juist hij die prijs mogen ontvangen?

Stijn was 7 jaar toen hij welkom werd geheten bij de 
VDZ familie. Inmiddels is dit zijn laatste jaar in de 
jeugd, voordat hij de overstap maakt naar de seni

oren. Sinds vier jaar is Altena actief als trainer; beginnend 
bij de F2 en nu de succesvolle trainer/coach van de D3. 
De jonge trainer zet zijn team aan het werk en vertelt dat 
hij natuurlijk de spelers beter wil leren voetballen, maar 
het belangrijkste: plezier.  “Uiteindelijk is dat wel waarom 
iedereen voetbalt, toch?!”

Stijn vertelt enthousiast door over het vak als trainer: ‘Je 
moet oog hebben voor je spelers en ze allemaal even
veel aandacht geven.  Een goede trainer zorgt voor een 
goede sfeer in het team, maar hij moet natuurlijk ook de 
spelers beter leren voetballen. Daarom is het denk ik 
belangrijk dat een trainer kan analyseren wat een speler 
goed beheerst en wat hij nog kan verbeteren. Daar kan hij 
vervolgens zijn trainingen op aanpassen”.  Tot zover, de 
wijze woorden van een ambitieuze jeugdtrainer.

Trainer Stijn Altena ontvangt aanmoedigingsprijs

Wie moedigt wie aan?

Stijn geeft aan dat hij het leuk vindt, dat er bij VDZ steeds 
meer jongeren actief worden binnen de club. Ze geven 
training als stage voor hun opleiding of kiezen er bewust 
voor om een team te trainen of te fluiten omdat ze het 
gewoon leuk vinden!
‘Vorige week bijvoorbeeld werd een wedstrijd van de D3, 
die ik nu train, gefloten door een jongen die ik vorig jaar 
training heb gegeven en die nu zelf in de C speelt. Leuk 
om te zien! Het is ook goed voor jeugdspelers; ze raken 
zich meer bewust van het gedrag binnen en buiten het 
veld en realiseren dat ook zij niet alles zien in de rol als 
scheidsrechter.’

Voor wat betreft zijn toekomst bij VDZ,  is Stijn nog 
onzeker. Deze jonge en ambitieuze jongen studeert in 
Nijmegen en wil misschien richting de Waal verhuizen. 
Graag wil Altena bij VDZ blijven voetballen, maar ondanks 
zijn enthousiasme, weet hij niet of hij zijn rol als trainer 
kan blijven uitoefenen.

Namens VDZ: Stijn Altena, je bent een voorbeeld voor de 
jeugd als trainer en coach. Je weet de voetballertjes voor 
je te winnen en ze plezier te laten maken op een regen
achtige maandagavond of een zonovergoten zaterdag. 
We blijven je volgen dit seizoen en hopen meer van dit 
soort karakter meiden/jongens te spotten!

IS

De motivatie op de bijbehorende oorkonde 
van het VDZ bestuur was als volgt:

Stijn is een lichtend voorbeeld van ons stre-
ven om de jeugdleden zelf actief te krijgen 
voor VDZ. Stijn is trainer van de D2 en bege-
leidt dit team op zaterdag als hij zelf niet hoeft 
te spelen. Ook is hij geregeld grensrechter 
of soms zelfs scheidsrechter. Het bestuur en 
VDZ is hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Fo
to 

Te
d d
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Pupil van de Week

Voor  Alle E-Teams en meiden D3/E
Wanneer Don 17 okt t/m vrij  18 okt
Opgeven Bij de leider van je team

Mis het leukste toernooi van het jaar niet en geef je zo snel mogelijk op.

Groetjes,                        
De jeugdactiviteitencommissie

Geef je ook 
op!!Slaapmutsen

toernooi

Naam :  Joris Zoomers
Ik ben 7 jaar oud en speel in de F7 als verdediger.
Ik was pupil van de wedstrijd VDZ 1 – SV Hatert  
uitslag 1-4 op zondag 8 september 2013.
Hoelang speel je al bij VDZ? 2 Jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
Was dicht bij en mijn broer voetbalt hier ook
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?  
Tony Soli, want hij kan snel rennen
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Ronaldo, want hij maakt veel goals
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Atletiek, spelen met de Wii 
Wat wil je later worden? Dierenverzorger
Wat vind je het leukste wat je hebt meegemaaktbij VDZ?  
Dat ik twee weken geleden een mooie goal heb gemaakt
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Toen we met 161 hebben gewonnen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Ik heb een leuk team

Foto Irene Gudden
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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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Veldman Sport, 
VDZ en zijn 
sponsors

VDZ en zijn sponsors 

De sponsor

Wat is uw naam en de bedrijfsnaam waar-
mee u VDZ sponsort? Bert Jan Kelder en Den-
nis Vriezekolk. Eigenaren van Veldman Sport.

Wat sponsort u bij VDZ? Wij sponsoren VDZ 
jaarlijks met een bedrag. Deze kunnen ze gebrui-
ken voor materialen en of kleding. 

Vertel in 10 regels iets over uw organi-
satie. Veldman Sport bestaat al sinds 1953. 
Destijds opende Jan Veldman de zaak aan de 
Rozendaalselaan. De afgelopen jaren hebben wij 
geprobeerd Veldman Sport op de kaart te zetten 
als een trouwe sportspeciaalzaak met een dorps 
karakter. Veldman Sport is volledig zelfstandig. 
We kunnen hierdoor helemaal onze eigen koers 
bepalen en de producten verkopen waarin wij 
geloven.  Naast de winkel hebben wij onze eigen 
textieldrukkerij. Veel teams bij VDZ lopen in de 
kleding die allemaal zijn bedrukt op het “zolder-
tje’’ van Veldman Sport.

Wat was de reden om juist VDZ te sponso-
ren? VDZ is een grote en trouwe club. We zien 
veel leden bij ons in de winkel. De band met de 
vereniging is uitstekend en we werken al een 
lange tijd samen.  Daarnaast profileert  VDZ zich 

goed naar buiten toe. Een club waar je als sport-
zaak graag onderdeel van wilt uitmaken.

Welke overeenkomst is er tussen VDZ en 
uw organisatie? Veldman Sport is een bedrijf 
dat door twee personen word geleid. We weten 
elkaars kwaliteiten goed te gebruiken. Een oude 
voetbalklassieker is ‘’samen is niet alleen’’ en dat 
geldt voor Veldman Sport en zeker ook voor VDZ.  
Samen de schouders eronder zetten om een doel 
te bereiken. 

Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom? 
Bert Jan: Ajax. Dennis:  PSV. Samen: Go Ahead 
Eagles. Hierover worden wij het nooit eens. We 
werken samen. We maken plezier. Elke dag is het 
een feestje om naar het werk te gaan. Behalve op 
maandag. Dan is een van ons tweeën vaak wat 
minder blij. Hebben PSV en Ajax allebei gewon-
nen dan gaat het wel over de manier waarop 
gewonnen is. Gelukkig hebben we ook nog een 
gezamenlijke liefde voor Go Ahead Eagles. 

Welke wedstrijd zou u nog wel een keer 
willen (laten) overdoen en waarom?
De WK finale tegen Spanje!

volharder-oktober-13.indd   4 30-09-13   09:30



Willemsen Makelaars
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Namens de technische staf/damescommissie van 
het vrouwen en meidenvoetbal mogen wij, René 
Petersen en Paul Meulenbroek (en nog een 

aantal mensen o.a. Felipe Numan, Hans Hofmeester etc, 
etc.) onze voetbalideeën “loslaten” op een groep binnen 
VDZ die enorm aan het groeien is. Zowel in kwaliteit als 
kwantiteit. Nu lijkt het dat voor een aantal mensen die niet 
zo bekend zijn met vrouwen en meidenvoetbal, het wel 
even wennen is dat ook vrouwen kunnen voetballen. Wij 
kunnen deze mensen gerust stellen: vrouwen kunnen ook 
voetballen.  En ja, ook elf tegen elf, op hetzelfde grote 
veld als de heren trachten te doen (en ook zelfs soms op 
het hoofdveld).

Wij, en al die dames, zijn ook heel ambitieus om er zowel 
voetbaltechnisch als organisatorisch een essentieel on
derdeel van VDZ te laten worden. Een onderdeel van VDZ 
die misschien ook voor de toekomst in de regio een nog 
grotere positieve uitstraling heeft.
Er zijn nu al drie vrouwenteams 
en acht meiden teams. Van deze 
meidenteams spelen er twee in een 
jongenscompetitie (dit in het kader 
van de opleiding, We willen hier 
zeker ook refereren aan de meiden
teams, die vorig seizoen de KNVB 
districtsbeker hebben gewonnen). 

Qua opleiding heeft het de voorkeur 
om meisjes zolang mogelijk in een 
jongensteam te laten spelen, waarbij 
dan natuurlijk dezelfde normen 
en eisen gesteld worden als aan 
jongens die van dezelfde lichting 

zijn. Een leuk voorbeeld is hierbij dat er één meisje in de 
jongens D1 voetbalt. Een andere voorkeur is om meiden
teams in jongenscompetities te laten voetballen.

De ambitie is ook om met de vrouwen aantrekkelijk voet
bal te spelen, waarbij ook het publiek goed voetbal ziet en 
ook de volgende wedstrijd weer enthousiast komt kijken. 
Daar trainen de dames hard voor, in alle drie de teams en 
met veel plezier. Verder zijn we bezig om met een aantal 
clubs uit het district Oost een “onder 21” competitie op te 
zetten. Dit om de talenten van VDZ nog meer voetbaluit
dagingen aan te bieden en om de doorstroming naar de 
vrouwenselecties enigszins te vergemakkelijken.

Met een heleboel mensen zijn we druk doende om de 
snelst groeiende sport in Nederland, het vrouwen en 
meidenvoetbal, ook bij VDZ zijn positie in te laten nemen. 
Net zoals dat gebeurd is bij een aantal grote BVO’s (en 

waarbij zelfs een BVO uit een grote stad 
in Gelderland een beleid voor aan het 
maken is).
Alle mensen die hierbij betrokken zijn, 
de damescommissie, alle trainers en 
jeugdtrainers, alle leiders en natuurlijk alle 
speelsters hebben ieder een aandeel om 
er een mooie toekomst voor het vrouwen/
meiden voetbal bij VDZ van te maken.

René Petersen en Paul Meulenbroek

Aan allen die VDZ een warm hart toedragen en in het 
bijzonder het vrouwen/meiden voetbal binnen VDZ

Vrouwen en meiden bij VDZ

Ook nieuwkomer Cato Fokke (MD2) genoot 
van haar eerste doelpunt tegen de dames van 
RKVVL-Polaris

De MD2 pupil Michelle 
Boudens tijdens de 
openingswedstrijd 
van Dames 1 tegen 
BSC
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Afgelopen zaterdag 28 september om 16.15 uur, 
werd er op een mooie zonnige herfstmiddag de 
klassieke derby SMLVDZ gespeeld. De meeste 

spelers kennen elkaar al jarenlang. Spelen sinds de Fjes 
regelmatig tegen elkaar en zitten bij elkaar op school of 
zelfs in de klas. 
Weken wordt er al naar dit duel toe geleefd. Diegene die 
verliest, zal dit lang moeten horen. De ouders komen 
elkaar ook al sinds jaren op beide sportparken tegen.
Een duel waarvan de uitslag net zo goed andersom had 
kunnen zijn.
Een sportieve pot voetbal van twee aanvallend ingestelde 
teams, die beide willen voetballen en mooi opbouwen 

Een klassieke derby:  
SML A3 – VDZ A3

vanuit de verdediging. Mooie duels op het middenveld, 
vooral tussen onze Melle en de fysiek sterke spits van 
SML, de lange donkere Marc. 
Veel acties voor beide goals. Mooi voor het vele publiek.
Dit maakt het voetbalspel zo aantrekkelijk.
De uiteindelijke uitslag had net zo goed andersom kunnen 
zijn. Of 33, of 30 of  03 ?
Het maakt eigenlijk niet uit. Een waardige winnaar én een 
waardige verliezer. Het was in ieder geval géén 00.
Kijk naar de foto en herken aan de gezichten wie de win
naar is. Iedereen dus? Zo moeten klassieke derbys zijn!
Volgende keer revanche…

Frank Ritmeester

Sponsornieuws
Zondag 8 september 2013 is het voetbalseizoen 

2013 – 2014 voor de diverse voetbalteams van 
onze vereniging weer begonnen. Om 11.00 uur 

trapte het tweede team af en behaalde in een zinderende 
wedstrijd tegen Spero uit Elst een knap gelijkspel, na 
negentig minuten was de stand 3 – 3. 

Willemsen Makelaars is drie jaar hoofdsponsor van VDZ geweest.  
Henk Willemsen (rechts) wordt daarvoor bedankt door Evert van 
Amerongen.

Foto Frank Ritmeester
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VDZ
HOGErOP

Nieuwe hoofdsponsor
Om 14.00 uur was het dan de beurt aan het eerste elftal. 
Voorafgaand aan deze wedstrijd werden als eerste Henk 
Willemsen van Willemsen Makelaars in het zonnetje gezet 
en bedankt voor het hoofdsponsorschap de afgelopen 
seizoenen. Daarna  mochten Paul van Rijn en Robert 
Berkhout van BVR accountants en belastingadviseurs uit 
Duiven naar voren komen. Paul en Robert kregen uit han
den van voorzitter  VDZ Hogerop Evert van Amerongen  
het nieuwe ingelijste wedstrijdshirt van VDZ uitgereikt. 

BVR, zoals het bedrijf zich noemt, is een jong en dyna
misch accountantskantoor gevestigd in Duiven. Dit kan
toor, dat haar wortels in Arnhem heeft liggen, wil via VDZ 
haar naamsbekendheid in Gelderland verder uitbouwen. 
VDZ is voor BVR een bekende 
vereniging. Al vanaf de start van 
het bedrijf in 2007 is BVR lid van 
de Sponsorgroep VDZ Hogerop.
Volgens eigenaar Robert Berkhout 
was dit voor BVR een logische 
keuze. Robert is zijn voetbalcar
rière gestart als pupil bij VDZ en 
heeft jarenlang in het eerste elftal 
gespeeld. Vader Arno Berkhout is 
zijn leven lang al lid en zeer actief 
bij VDZ als sponsor en in diverse 

Tonny van Elferen (sier)bestratingen & tuinaanleg is een klein bedrijf dat zich 
groots inzet voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Bij ons staan 
kwaliteit en service hoog in het vaandel. De werkzaamheden die wij verrichten, 
lopen uiteen van deskundig advies met betrekking tot de aanleg van uw tuin tot en 
met het aanleggen en onderhouden van uw tuin. Door de tijd te nemen om u goed 
te adviseren komen wij tot het door u gewenste eindresultaat. Als tuinspecialist 
creëren wij mooie, stijlvolle tuinen die geheel aansluiten op uw wensen en ideeën. 
Een tuin laten aanleggen doet u om er jaren van te genieten. Juist om deze reden 
stoppen onze werkzaamheden pas wanneer ú helemaal tevreden bent!

De presentatie van de nieuwe shirts. Hoofdspon-
sors Paul van Rijn en Robert Berkhout showen 
de uit- (Robert) en thuisshirts (Paul). Evert van 
Amerongen en Erwin Brakenhoff kijken trots toe. 
Foto’s Irene Gudden

Tijdens deze bijeenkomst konden we 
ook een nieuw lid van VDZ Hogerop 
begroeten namelijk Tonny van Elferen 
Sierbestrating en Tuinaanleg. Ze stel-
len zich hiernaast aan u voor.

rollen. Ook broer Vincent is een echte VDZer die even
eens jaren in VDZ 1 heeft gespeeld. Hoewel compagnon 
Paul van Rijn geen VDZ verleden heeft, is hij als rasechte 
Arnhemmer eveneens zeer blij met deze sponsoring. BVR 
verwacht een mooie en vruchtbare samenwerking met 
VDZ in de komende drie seizoenen.

Na de, helaas onterecht verloren, wedstrijd van het eerste 
team (dames 1 had wel knap gewonnen 32) was er een 
gezellig samenzijn met veel van onze leden van de spons
orgroep VDZ Hogerop. In een heerlijk zonnetje had Pepijn 
Putman van keurslagerij Putman een enorme braadpan 
opgesteld en heeft heerlijke broodjes verse worst gebak
ken en die gingen erin als……   JT
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De nieuwe keuken

 Eet smakelijk!
Mede namens de mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben: 
v.l.n.r. op de groepsfoto: Bas Koeman, Alex Brinkhoff, Ellen van Beek, 
Anneke van Swaaij, Henk Koudijs en Henk Matser.

snacks.indd   1 30-09-13   09:08
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De nieuwe keuken

 Eet smakelijk!
Mede namens de mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben: 
v.l.n.r. op de groepsfoto: Bas Koeman, Alex Brinkhoff, Ellen van Beek, 
Anneke van Swaaij, Henk Koudijs en Henk Matser.
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Foto Ted de Kraker



Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen 

met een heerlijke hollandse stamppot na een 

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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25 juni 1988. Het Nederlands elftal wordt Europees 
kampioen. Theo Reitsma sprak toen de gevleugelde 
woorden: “Dit is een goed stel hoor”. Dezelfde 
woorden wil ik gebruiken voor VDZ E5.  Op zondag 1 
september deed de E5 aan het sterk bezette toernooi 
van Theole in Tiel mee. Onze jongens waren ingedeeld 
bij VVIJ E4, SV Houten E4, NIVO SPARTA E3 en Theole 
E4.

De eerst wedstrijd werd gespeeld tegen VVIJ E4. 
Het werd een gelijkopgaande strijd. Kansen aan 
beide kanten. Het was VVIJ die de leiding nam. 

VDZ E5 zette daarna nog een alles of niets slotoffensief in 
wat helaas resulteerde in 20 achterstand door een snelle 
uitval van VVIJ E4. 

De 2e wedstrijd moesten onze jongens het opnemen tegen 
SV Houten E4. Onze jongens waren heer en meester en 
dat resulteerde in een 20 overwinning door doelpunten 
van David en Florian.

De 3e wedstrijd was NIVO SPARTA E3 de tegenstander. 
Het werd een boeiende strijd. Even gingen mijn ge

dachten weer terug naar 1988. Rinus Michels zei het al 
“voetbal is oorlog”. Na deze wedstrijd was de waterzak 
leeg en hadden diverse spelers pijntjes maar de wedstrijd 
werd met 20 gewonnen door doelpunten van David en 
Dorus. Na deze wedstrijd stonden 3 teams op 6 punten. 
De volgende wedstrijd zou beslissen wie de beker mee 
naar zou huis mogen nemen.

VVIJ E4 en NIVO Sparta E3 wonnen hun laatste pot. We 
wisten wat ons te doen stond. Dat was behalve winnen 
ook zoveel mogelijk doelpunten maken. Vanaf de eerste 
minuut werd de druk opgevoerd op de jongens van Theole 
E4. Na een kwartier spelen stond er een 82 uitslag op 
het scorebord door 3 doelpunten van Stijn, 2 x David, 2 x 
Dorus en 1 x Florian.

Op doelsaldo was het ons gelukt de titel binnen te halen 
en net als in 1988 gebeurde dit na een verlies van de 
eerste wedstrijd. Het feest kon beginnen.
De E5 bestaat uit Iker (keeper), Luuk, Marijn, Dorus, Siep, 
Alex, David, Stijn en Florian. Leiders zijn Jos (Scholten) 
en Frank (Löwik).

Jos Scholten

Dit is een goed stel hoor

E5



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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Vraag Henk Klein Teeselink Leo Maijke

Wat is je 
leeftijd?

55 jaar 17 jaar 15 jaar

Hoelang 
ben je al lid 
VDZ?

Ik ben lid sinds dat Joep voetbalt. 
Dat is nu 13 jaar. 

Sinds de F7. Mijn eerste 
trainer was Marcel Broecks: 
“Kaarsrecht pasen !” riep 
hij altijd. Begon samen met 
Stan Westerbaan en Jesse.

Vanaf groep 8, nu sinds 4 jaar. 
Ik begon in een gemengd team 
samen met Zoë en Dora.

Wat doe je 
bij VDZ?

Ik heb heel verschillende functies 
gehad binnen VDZ. Ben nu leider 
van de A3, regel het vervoer, vlag 
en ben ook regelmatig scheids
rechter. Bij de Etjes was ik ook 
trainer en ben ook nog coördina
tor geweest van de Cjeugd.

Ik speel op diverse posities 
in de A3. Meestal centraal 
achterin of rechts op het 
middenveld. Af en toe speel 
ik ook rechts back.

In de meisjes C speel ik overal op 
het middenveld en ook in de spits.

Wat doe je 
naast VDZ?

Wielrennen en mountainbiken. 
Werk als zelfstandige voor 
“Nederland Schoon.nl” + suppor
ter van schoon.nl over afvalschei
ding voor gemeenten. 

Ik ga naar school op het 
Arentheem en zit daar in de 
6e klas van het Gym. Met 
profiel NG en T. Daarnaast 
hou ik van hangen met 
vrienden, films kijken en van 
muziek.

Ik zit in 4 Atheneum met het profiel 
NG en T met als extra vak Spaans.
Vroeger heb ik ook veel gedanst en 
getennist.

Wat is je 
mooiste 
sportmo-
ment?

De eindsprint op de “Muur van 
Huy”, de beroemde slotklim uit 
de ronde van Luik – Bastenaken 
– Luik. Die sprint won ik glorieus 
voor mijn mede wielrengenoten…

De winnende penalty in de 
finale van het jeugdtoernooi 
van VDZ. Dat was in de B4. 
In de aanloop stopte ik even 
en flashte de keeper... Goal! 

Op kamp met het team in Bittburg 
vorig jaar in de C. En natuurlijk óók 
toen wij de KNVB – beker wonnen!

Waar denk 
je aan bij 
VDZ?

Aan:  
Marcel Broecks  
Prettige sfeer  
Jan Schmitz

Gezelligheid en vrienden en 
vooral heel relaxed!

Leuke sfeer, gezellig bij elkaar kij
ken, ook bij de training/wedstrijden 
van de jongens en daarna lekker bij 
VDZ blijven hangen.

Wat wil je 
nog meer 
kwijt?

Bij veel jeugdteams moet je véél 
te vroeg voor de wedstrijd verza
melen…

               ?! Altijd blijven volhouden.
Altijd feestjes blijven vieren!

voetbal
familie



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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VDZ Champions League
Een geroezemoes van stemmen en geluiden kan 
men tot buiten op de parkeerplaats van VDZ horen, 
binnen in de kantine is het een drukte van belang. 
Circa 60 jonge voetballers staan te trappelen op hun 
voetbalschoenen van ongeduld, minstens zoveel 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstel-
lenden staan gezellig afwachtend bij elkaar 
te praten. Daar tussenin zijn enkele splin-
ternieuwe leidersjassen van de evenzo-
vele nieuwe jeugdleiders te ontdekken. 
Het kantinepersoneel is deze drukte op 
de zondagmorgen duidelijk niet gewend. 
Wat is er toch aan de hand ?

De start van de “VDZ Champions League” 
staat vanmorgen op het programma. 
Een nieuw concept bin

nen VDZ, deels uit noodzaak 
geboren vanwege capaci
teitsproblemen, maar zeker 
ook om beter voorbereid 
te zijn op de volgende 
jaren in de KNVB competitie. 
De zes jongste Fteams gaan een 
onderlinge competitie spelen helemaal volgens 
de KNVB regels voor Fteams. Een echte Champions 
League, dus eerst allen naar buiten alwaar de loting 
voor de teamnamen plaatsvond. Als je de jongens en 
meisjes zelf had laten kiezen dan waren er ongetwijfeld 

meerdere “Barcelona’s” geweest nu kwamen er naast 
Barcelona ook Real Madrid  Chelsea  Machester 
United  Bayern München  AC Milan uit de hoge hoed 
van Marcel Broecks. Daarna met zijn allen de kleedka
mers in om de diverse gekleurde shirts aan te trekken 

en dan naar de tribune op het hoofdveld voor de 
groepsfoto. Dan nog een met ieder team apart 

op de foto, en dan eindelijk is het zover, 
sommigen hebben er al nachten niet van 
kunnen slapen, ze gaan echte wedstrijden 
spelen, niet meer op kleine veldjes met 
kleine doeltjes, nee echt op een half veld 

(een heel Fveld dus) met echte keepers en 
grote doelen. Leiders en trainers en ouders 

en familie langs de kant die volop meeleven.

De aanmoedigingen en gejuich bij 
de doelpunten klonken van 

alle kanten, een vrolijke 
boel. Winst of verlies was 
na afloop niet belangrijk, 

iedereen heeft lekker 
gevoetbald, er werden zelfs 

enige talentjes gespot. Dat beloofd 
nog veel voor de komende weken op zondag

morgen, voor diegene die eens een uurtje willen kijken 
naar onze jongste lichting voetballers. Iedere zondag, 
behalve in de herfstvakantie (13 en 20 oktober), wordt 
er gespeeld, aftrap om 09:30 uur

Gérard van LunenburgElke zondagmorgen, aftrap half 10!!
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COOP MandersSUPErMArKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Deze week wacht ons een fysiek sterke tegenstander. 
Hoewel ze de warmingup in een heel rustig drafje 
afwerken en op het eerste gezicht nogal lomp en 

log overkomen, maken ze toch een verbazingwekkend fitte 
indruk op onze inspanningsfysioloog. En sprak Johan Cruijff 
niet ooit de beroemde woorden “Breedlipneushoorns kunnen 
niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen”? 

Onze vleugelaanvallers krijgen maar geen grip op de 
wedstrijd. Elke rush langs de flanken wordt door de 
neushoorns heel eenvoudig verdedigd: met hun lichaams
gewicht is een subtiele schouderduw al voldoende om 
elke passeerbeweging bij voorbaat kansloos te maken. 
Zelfs als ze iets te onstuimig inkomen en we een vrije trap 
krijgen toegewezen door de scheidsrechter, worden we er 
moedeloos van. Hoe hard we ook schieten, elke bal wordt 
gesmoord in een ondoordringbare grijze muur. Zelfs de 
verdediging van het Italiaanse nationale elftal zou hier nog 
jaloers van worden! 

En zoals de eeuwenoude voetbalwet nu eenmaal luidt: 
inderdaad, wanneer je zelf je kansen niet benut, vliegt 
de bal er een keer aan de andere kant in. Een uitrap van 
onze keeper belandt recht voor de hoorn van een stevige 
neushoornman die met een kopstoot onze doelman 
verbouwereerd achterlaat. We krijgen het zelfs nog even 
moeilijk, want bij de spaarzame counters komen de neus
hoorns verrassend snel voor de dag: op topsnelheid halen 
ze zelfs 45 kilometer per uur. 

door Bas Lukkenaar

Vlak voor rust 
perst één van 
de neushoorns 
met zijn brede 
lippen alle 
lucht uit de bal 
om het spel te 
temporiseren. 
Ditmaal krijgt 
onze trainer 
echter plotse
ling een helder 
idee. Pas tien 
minuten na 
het rustsignaal 
komt hij grinni
kend en in opperbest humeur onze kleedka
mer binnen. “Houd vertrouwen in een goede 
afloop, jongens!”, is het enige wat hij kwijt wil. 
Bij terugkomst op het veld blijken beide doel
gebieden plotseling bezaaid te zijn met grote 
glasscherven. Onze trainer protesteert met 
succes bij de arbiter dat dit veld te gevaarlijk 
is om de wedstrijd voort te zetten. 

Vertwijfeld kijkt de scheidsrechter om zich 
heen: alle speelvelden lijken in gebruik te zijn, 
totdat onze trainer hem fijntjes wijst om een 
wat ouder veld helemaal achteraan het sport
park. Hoewel het gras hier vrij hoog staat, is 
het niet onbespeelbaar. Alles wordt duidelijk 
wanneer het fluitsignaal als aanvang van 
de tweede helft heeft geklonken: de neus
hoorns hebben alleen nog maar oog voor het 
sappige gras en beginnen als bezetenen te 
grazen! Intussen lopen wij eenvoudig uit naar 

een monsterscore. 

aan
vallen

 en
 

verd
ed

ig
en

Wekelijks breken VDZ-trainers zich het hoofd hoe de te-
genstander het best bestreden kan worden. 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 verschalken! In deze rubriek zoeken we uit of onze 
voetbalstrategie opgewassen is tegen de intelligente 
dieren van Burgers’ Zoo. 
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Albers Reclame Wageningen
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VDZ
HOGErOP

HOOFDSPONSOR
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadvies 
Duiven (026) 741710
HOOFDSPONSOR JEUGD
Burgers’ Zoo 
Arnhem  
ZILVERSPONSORS
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
Arnhem (026) 3892248
D-Box  Verpakkingen BV 
Arnhem (026) 3118777
Diabolo ICT - total ICT solutions 
Arnhem (026) 4422540
FLYNTH 
Arnhem (026) 3629078
Voetbalcenter OLB 
Arnhem (026) 4423321
Veldman Sport 
Velp (026) 3619010
Inshared 
www.inshared.nl
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
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
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
Tonny van Elferen  
(sier)bestrating en tuinaanleg 
Arnhem (06) 83171440
Van Buren Bouwmaterialen 
Arnhem (026) 3650380
Van Verseveld Infra 
Elst (U) (0318) 505665
Versteegh Dance Masters
Arnhem (026) 3511211 
Willemsen Makelaars 
Arnhem (026) 4452751

SPONSORLIJST
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Café De Schoof

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Alle dagen open vanaf 16.00 uur
Maandag gesloten

Happy Hour 17-18 uur!

Korenmarkt

37

Praktijk fysiotherapie ´t Altevelt

Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

Voor de behandeling van:

•  Acute en chronische klachten

•  Sportblessures

De behandeling aan huis is mogelijk op afspraak

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 026 - 35 11  649 of 06 - 2156 5964 

Praktijk adres: Diepenbrocklaan 58, 6815 AK  Arnhem 
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De teams van VDZ die regelmatig op veld 6 en 5 
speelden waren jarenlang gedwongen om – bij 
slecht weer   door de modder langs veld 7 te 

lopen. Een voortdurende ergernis voor de spelers, maar 
ook voor de schoonmaakploeg die al die moddertroep 
terug vond in de gangen en kleedkamers. 

Actie was geboden en dat pakte weer eens heel goed uit. 
Met volledige ondersteuning van Jan Tenback die zijn net
werk (weer) inschakelde werd de voorbereiding voor het 
aanleggen van een tegelpad “een fluitje van een cent”. 
Grond afgraven, zand opbrengen, afvlakken, regelen en 
bezorgen van tegels en banden, etc.; het werd allemaal 

geregeld en nog wel zonder een beroep te moeten doen 
op de penningmeester.

Toen moest het tegelpad nog worden gelegd: begin juni 
2013. Uiteraard werd daarvoor een beroep gedaan op de 
onderhoudsploeg en met succes. Maar ja, die bejaarde 
mannen kunnen dat niet alleen. Daarom weer eens de 
hulptroepen ingeschakeld van het zaterdag veteranen 
team VE1; zij deden na de zaterdag training weer spon
taan mee. Onder leiding van opperstratenmaker Rudi 
Borkus (wie kent hem niet?) was deze noodzakelijke klus 
geklaard in één zaterdag, zodat om 17.00 uur het pad er 
keurig netjes bij lag. KLASSE ! Het bier tijdens en na het 
werk smaakte prima.

Grote dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. 
Weer een bewijs dat VDZ een club is waar veel mogelijk 
is. Hartelijk dank.

Tekst en foto’s: Henk Matser

Vrijwilligersactie

Tegelpad i.p.v. modderpoel
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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

Commissies en contactpersonen
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 jeugdcoördinator  Albert van Daalen 0641549769
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Scheidsrechter coördinator <vacant> 
Jeugd technisch coördinator Albert van Daalen 0641549769
Secretariaten (bestuurslid Lucelle van Hövell)
Leden en vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 0610661682
Reüniecommissie Henk Matser 0263516998
Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Barcommissie Coördinator / 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   <vacant> 0264458276
Algemeen Techn. jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Techn. jeugdcoördinator A, B Hans Zwartkruis 0647567083
Leiders jeugdcoördinator A, B Rene Chaigneau 0653577818   
Techn. jeugdcoördinator C Albert van Daalen 0641549769
Leiders jeugdcoördinator C Henk van Gelder 0610920124
Techn/ leiders jeugdcoördinator D Albert van der Elst 0263619079
Techn. jeugdcoördinator E, F Hans Zwartkruis  0647567083
Leiders jeugdcoördinator E Jérôme Jansen 0651828707
Leiders jeugdcoördinator F Gérard van Lunenburg 0655778863
Techn. coördinator meisjes A t/m D Irene Smeltink 0610612614       
Keeperscoördinator  Erwin Brakenhoff 0653413182 
Toernooicommissie <vacant>                                 
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, gedrags
code, tuchtreglement.

Wijzigingen voor deze pagina graag doorgeven aan 
Jacqueline Meijer (secretariaat)
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 Met Duurzaam Verenigen willen we VDZ sterker ma-
ken en inspelen op de wensen van leden en betrokke-
nen en kansen die de omgeving de vereniging biedt.

Het is alweer enkele maanden geleden dat 225 
leden de online enquête hebben ingevuld. Een 
goede respons en erg leuk om te merken dat er 

draagvlak is binnen de vereniging voor Duurzaam Ver
enigen! De enquête ging in op de verwachtingen en be
hoeften van VDZ’ers.  De cijfers en stellingen gaven een 
goede weergave van wat leden en sponsoren willen zien 
en verwachten. Ook ontvingen vele goede suggesties en 
ideeën. Belangrijkste conclusie: VDZ doet het goed doet 
maar er valt nog winst te behalen!

Rapportcijfers 
Cijfer respondenten over:
• VDZ als vereniging: 7,9
• Verenigingsorganisatie: 7,2 
• Duurzame sportaccommodatie: 7,0
• Sportaanbod: 7,5
• Maatschappelijke betrokkenheid: 6,7

Meest genoemde antwoorden

Verenigingsorganisatie
• Behoud en werving van vrijwilligers (43%)
• Bewaking van normen waarden (42%)
• Cultuur bewaken en uitdragen (34%)
Faciliteiten
• Eigen energieopwekking (47%)
• Efficiënter gebruik van energie (35%)
• Multifunctioneel gebruik van ruimtes (35%)

De rapportcijfers & vervolgacties

Duurzaam Verenigen bij VDZ 
 Sportaanbod
• Naleven en handhaven sportiviteit en respect (76%)
• Veilige sportomgeving (56%)
• Sportaanbod voor verschillende doelgroepen (40%)
Maatschappelijke betrokkenheid
• Stimuleren van sporten en bewegen en een gezonde 

levensstijl (56%)
• Bieden van een leer en werkplek bieden voor stu

denten, beginnende trainers, (tijdelijke) werklozen en 
arbeidsongeschikten (42%)

Hoe wil je bijdragen aan VDZ?
• Ik wil niet meer bijdragen dan ik nu doe: 176
• Ik wil in een commissie Duurzaam Verenigen: 8
• Ik wil advies geven: 17
• Ik wil een  bestuurlijke bijdrage leveren: 8

Vervolgacties, aan de slag!

Aan de hand van dit onderzoek zijn we in gesprek ge
gaan met de groep VDZ’ers die hebben aangeven in de 
commissie Duurzaam Verenigen een bijdrage te willen 
leveren. Het is erg leuk te merken dat de drijfveren en 
achtergronden van deze mensen verschillend zijn. 
Van projectmanager bij een netbeheerder tot aan 
communicatieexpert, van een zonnepanelen wens tot 
betere interne communicatie en meer aandacht voor het 
vrouwenvoetbal!

Samen hebben we de volgende vervolgacties opgesteld:

Spelend lid (29%)

Nietspelend lid (16%)

Sponsor (4%)

Ouder (34%)

Anders (17%)
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Accommodatie
• onderzoeken geleidelijke vervan

ging TL naar LED in clubgebouw 
• uitvoeren energiescan voor 

inzicht in huidige verbruik en kan
sen en mogelijkheden opwekking 
en besparingen (samenwerking 
ziekenhuis, vervanging douche
koppen etc.) 

• afvalbakken voor bronscheiding 
& bewustwording

• onderzoeken mogelijkheden 
eigen energieopwekking door 
zonnepanelen 

• alternatief of gescheiden inzame
ling van de 75.000 plastic koffiebekers die VDZ per 
seizoen gebruikt

• energieverbruik op display VDZ kantine 

Sportaanbod
• duurzaamheid bevorderen en communiceren tijdens 

een of meerdere (jeugd)toernooien. Bijvoorbeeld 
door extra aandacht voor afval(scheiding), gezonde 
voeding.

Maatschappelijke betrokkenheid
• bekijken huidige situatie en mogelijkheden stage

plekken, huiswerkbegeleiding en werkplekken voor 
zzp’ers 

• onderzoeken gezonde alternatieven in de kantine 
• onderzoek haalbaarheid watertappunt met campag

ne suikerdrankjes op het terras 

Verenigingsorganisatie
• inzet op verbeteren interne & externe communicatie 

VDZ 
• Website VDZ verder ontwikkelen, meer actie en com

municatie 
• selectiespelers inzetten als jeugdscheidsrechter

De komende maanden gaat de commissie Duurzaam 
Verenigen aan de slag met deze vervolgacties. Hierin 
zoeken we de samenwerking met andere leden, sponso
ren, de wijk en gemeente. Het doel is om zo snel mogelijk 
zichtbare acties te realiseren. Vanuit deze acties ontstaan 
vast weer nieuwe ideeën en kansen om VDZ sterker en 
nog leuker te maken. 

Doe ook mee!
Wil je ook meedenken of mee
helpen onze vereniging sterker 
maken bij een van de vervolgac
ties of een eigen idee of project? 
Neem contact op met Lucas 
(lucas@duurzaamverenigen.nl) of 
Pieter (pieter@duurzaamvereni
gen.nl).

 

Afvalscheiden bij VDZ is al mogelijk. 
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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 .....

Irene Gudden Fotografie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18
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Geachte leden,
De nieuwe teams zijn gevormd, er zijn een aantal nieuwe 
gezichten onder de trainers en coaches, maar ook een 
hoop vertrouwde namen. De trainingsschema’s zijn 
bekend, de barroosters zijn ingepland, kortom het nieuwe 
seizoen is begonnen. 

Keuken geopend
De keukenverbouwing is afgerond.  We hebben daarmee 
een professionele keuken, met een mooi balie en, wellicht 
nog belangrijker, een keuken die voldoet aan de actu
ele hygiëneeisen. U kunt elders in deze Volharder hier 
uitgebreider over lezen. Het bestuur is tevreden, dat de  
verbouwing binnen de begroting is uitgevoerd, natuurlijk 
met behulp van sponsoren. Met dank aan alle betrokken 
leden, die dit mogelijk hebben gemaakt, kijkt het bestuur 
hier tevreden op terug.

Duurzaam verenigen
De resultaten van de enquete over duurzaam verenigen 
zijn in de bestuursvergadering gepresenteerd. Het bestuur 
is blij met een aantal positieve uitkomsten. De vereniging 
krijgt zelfs een 7,9! Sportiviteit en recreatie gaan bij VDZ 
samen en de leden vinden  veiligheid, sportiviteit en de 
cultuur van de vereniging erg belangrijk. U kunt hierover 
in deze Volharder lezen. Een aantal mensen hebben zich 
gemeld om actief te worden op het gebied van duurzaam
heid. Het bestuur zal met hen in gesprek gaan. U hoort 
hier meer van. Het bestuur staat open voor alle activiteiten 
met een positieve businesscase of een versterking van de 
vereniging.

Afspraken met de Falcons
Wij delen een gedeelte van onze accommodatie met de 
Falcons. Over de beschikbaarheid van de trainingsvelden 
voor VDZ bestond op sommige avonden bij een aantal 
teams onduidelijkheid. Dat was maar op één klein punt 
feitelijk het geval en dat is inmiddels opgelost. Wij hebben 
met de Falcons een vaste verdeling van de velden afge
sproken. Daar kan niet van worden afgeweken behalve 
nadat het bestuur dit met de Falcons heeft besproken. 
Dit betekent, dat teams geen gebruik mogen maken van 
het Falconsveld als dit door niet op het trainingsschema 
staat. Ook niet als de Falcons er op dat moment zelf geen 
gebruik van maakt. 

Vrijwilligersregeling
Het behoud van vrijwilligers is een van de speerpunten 

van de vereniging. 
Daaronder hoort ook de 
vrijwilligersregeling, waarmee 
alle leden bijdragen aan VDZ. De 
meesten doen 
dit via een 
drietal bar
diensten tijdens 
het seizoen. De 
vrijwilligersrege
ling draait al een 
aantal jaren erg goed, maar 
staat nu onder druk. De vereniging is 
gegroeid en de openingstijden zijn verruimd. Ook hebben 
we nog steeds een aantal afstemmingsproblemen aan 
het begin van het seizoen. Het bestuur gaat de regeling 
evalueren en komt in de ALV van april volgend jaar met 
nieuwe voorstellen. Dit seizoen blijven de huidige afspra
ken bestaan. Een van de aandachtspunten is het gebrek 
aan scheidsrechters. Hiermee gaan we in de vrijwilligers
regeling rekening houden.

Overige bestuurszaken
Het bestuur heeft overleg gevoerd met de dames en 
jeugdcommissie nadere afspraken gemaakt. De mei
den vallen onder de jeugdcommissie en de technische 
coördinatoren van de damescommissie draaien mee in de 
technische commissie van de jeugd. Tevens is Ton Kroon 
als vertegenwoordiger van de meiden opgenomen in de 
jeugdcommissie.
De damescommissie zal zijn beleidsplan afronden en dan 
kan die door het bestuur worden vastgesteld
Op de ALV van november zal de penningmeester zijn 
jaarafrekening presenteren. Wij kunnen u vast verklappen 
dat sprake is van een positief resultaat van iets meer dan 
11.000 euro.
VDZ heeft een contract afgesloten met een andere bier
brouwer, namelijk Grolsch. Deze had een veel gunstiger 
aanbod dan de oude leverancier. Inmiddels hebt u al 
enige weken van het nieuwe bier kunnen genieten.
Zoals u ziet zijn er voldoende aandachtspunten voor het 
bestuur en het bestuur zal dit seizoen een nieuw beleids
plan gaan opstellen. Om de lijn voor de komende jaren uit 
te zetten. 
Wij wensen alle leden een sportief seizoen toe met res
pect voor elkaar en voor de tegenstanders.

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel
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VDZ 
Agenda

F3 T G. van Lunenburg 0655778863
  T Edwin Steenstra 0653196622
  T/S Daniëlle Spijker  
F4 T Cantor Barten 0625010858
  T/C R.J. Kemphuis 0624555593
  T/C Kees van Kampen 0614666589
  T/S Niek Majong  
F5 T GJ Schouten 0610645363
  L Alex Boon 0630057620
  L Frank Jong 0624598152
  L Arthur Leenders 0263337073
  T/S Joëlle Kwakkenbos  
F6 T G. van Lunenburg 0655778863
  L Zeger v Vreeswijk 0616895922
  L Simon Ruessen 0651372350
  T/S Robert de Graaf  
F7 T Bub Boelens 0642215395
  L Wim Kroon  0629413247
  L Erik Lambrechts 0645222819
  L Harry Zoomers 0658216280
  L Peter Penterman 0619708190
  T/S Ruben de Vries  
F8 T Juan Tubio Tubio 0264461064
  L John Janssen 0623757379
  L Michel Wennekes 0614712149
  T/S Vincent te Brake  
F9 T Jeroen de Winther 0630760900
  L Roel Reukers 0642019049
  T/C Peter de Bruijn 0653244737
  T/S Ruben de Vries  
F10 T Frank Thomassen 0626533131
  L Ronald Boelhouwer 0626564626
  L F.J. Esmeijer 0647360208
  T/S    
F11 T John Krafft 0618425151
  T Iwan Hamers 0654292488
  T/S Kerby Richardson  
F12 T Corinne van de Poll 0651515740
  L Ron Joosten 0648352690
  L Nicole van Wolven 0630951193
  T/S Niels Verwoerd  
F13 T Karin Minnema 0613546630
  L Angelino Martens 0612684327
  L Jeen Akkerman 0651425640
  T/S Kerby Richardson  
F14 T Karin Minnema 0613546630
  L John Wijbenga 0651193081
  L Twan Schouten 0651333779
Mini T Karin Minnema 0613546630
  T Sandor Schrijner 0624238189
  T/S Gomez Gleidyson  
Keeperstraining      
Jgd T Erwin Brakenhoff 0653413182
Jgd T Wil Bruijnestein 0614163309
Sen. T Rinse Cuperus 0650811897

L (Leider), C (Coach), T (trainer), S (Stage), AT 
(Assistent Trainer), Ass. (Assistent), AS (As
sistent scheidsrechter), V (Verzorger)

Train(st)ers en leid(st)ers  van  VDZ

2013

17/1810 Slaapmutsen Toernooi (najaarsvakantie)
2111 Algemene Ledenvergadering (ALV) 20.00 u.
412 Sinterklaasfeest jeugd 14.00 u.
2112 Kerstfeestavond 20.00 u.
2212 Start winterstop: sluiting clubhuis/kantine

Van 22 dec. t/m 12 jan. is het clubhuis geslotenm.u.v. 1 en 11 jan.

2014

11 Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 – Oud VDZ 1 14.00 u.
11 Nieuwjaarsreceptie 16.00 u.
61 Start tweede seizoenshelft, start alle trainingen
131 Kantine open
111 Oliebollencup (Jeugd) ochtend
111 Roel v.d. Leij Wintercup (Senioren) middag/avond
131 Kantine open
2/33 Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval
174 Algemene Ledenvergadering (ALV)
204 Clubhuis gesloten i.v.m. Eerste Paasdag
214 Tweede Paasdag (speelzondag)
264 Clubhuis gesloten i.v.m. Koningsdag
24/255 Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd)
295 Henk Evers Toernooi (Jeugd) (Hemelvaart)
315 Geert Egging Toernooi (Jeugd)
16 Helga de Lange Toernooi?
26 Sluiting kantine
136 Leiders/trainersavond
156 Familie/Minitoernooi met bekendmaking van:
 -Vrijwilliger van het Jaar bij Jeugd en Senioren 16.30 u.
 -Beste seniorenteam van het jaar 16.30 u.
166 Sluiting clubhuis, start zomerstop

Kijk voor  data voor vergaderingen van de Jeugdcomissie, het 
bestuur en de Technische jeugdcommissie op de www.vdz-arnhem.nl 
onder Agenda 
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VDZ C7 gaat de 
onderlinge strijd aan
Afgelopen seizoen heeft de competi

tie met een wispelturig C7 te ma
ken gehad. De ene keer was het 

vuurwerk, gevolgd door een theekransjes
wedstrijd. Van tevoren was nooit te zeggen 
hoe de ontwikkelingen zouden zijn, maar 
voor iedere wedstrijd gold: pas bij het eind
signaal is de wedstrijd afgelopen. Menig 
goede ploeg heeft zich hierop verkeken. 

Vlak voor de vakantie vonden we het tijd 
om jullie eens onderling te laten strij
den. Paintball in de voormalige Coberco 
fabriek, indoor en outdoor. Tijdens het 
verzamelen onder de partytenten was 
er een volledige wolkbreuk. Alleen door 
midden onder de tenten te staan konden 
we droog blijven. Paintball is een soort 
van cowboytje spelen voor volwassenen. 
Ondergetekende houdt hier niet zo van, 
maar als het moet is iedereen natuurlijk kansloos want 
dan veeg ik de vloer aan met iedere tegenstander. Ja 
toch! of niet dan?

Een uitvoerige instructie gaat aan het spel vooraf om 
narigheid te voorkomen. Je krijgt van tevoren een be
paalde hoeveelheid verfknikkers, lees kogels, een wapen 

en beschermde kleding. Het spel wordt gespeeld in drie 
verschillende omgevingen, dit houdt de vaart er in. Het 
luchtkastelen spel was al direct aanleiding tot agressie. 
Verstoppen is beperkt mogelijk en na indeling in twee 
groepen zijn er twee kampen die beiden een gruwelijke 
hekel aan elkaar hebben. Treffers moesten soms worden 
bewezen, maar fairplay geldt ook bij paintball. 

Het volgende spel was een redelijk 
natuurgetrouw nagebouwde 
oorlogssessie. Jeeps, kratten, 
oliedrums en een schaftkeet 
verschaffen dekking voor werkelijk 
iedereen. Het valt echter niet mee 
om je staande te houden bij zoveel 
verfstruif op de grond en wanden 
en natuurlijk het gevaar dat overal 
schuilt. Verstoppen, dan wel actief 
rond struinen, altijd weer zijn er die 
kleine ettertjes die een hekel aan 
mij hebben. Spannend, enerverend 
en vermoeiend, een voetbalwed
strijd is er niets bij. Maar ook hier 
geldt: je hoort bij een team en er is 
een soort van strategie. 

De briefing

De voorbereiding



Clubblad de Volharder | 55

VDZ1: nieuw 
seizoen in 
3D van start

We zijn weer op weg in de competitie. Drie 
wedstrijden inmiddels en helaas nog zonder 
overwinning. Toch is er een stijgende lijn zicht

baar en ben ik positief gestemd (voor diegene die mij als 
speler kennen klinkt dit waarschijnlijk een beetje raar). 

De eerste wedstrijd tegen SCP stond voor een groot deel 
in het teken van de nieuwe hoofdsponsor van VDZ: 
Berkhout en Van Rijn Accountants en Belastingadvi
seurs. We hebben weer prachtige nieuwe tenues en het 
is geweldig dat we de komende jaren weer een mooie 
hoofdsponsor hebben. Enkelen van ons – waaronder 
ik zelf  hebben nog met Robert Berkhout in het eerste 
gespeeld dus dat maakt het extra bijzonder. De wedstrijd 
zelf? Daar zullen we het maar niet over hebben…   

De tweede wedstrijd was al meteen een mooie derby 
tegen SML. We waren beter en kregen goede kansen op 
de overwinning. Helaas konden we de kansen niet benut
ten en was de scheids de weg kwijt (Kars raakte hem vol 
op zijn achterhoofd in de eerste helft), met een dubieuze 
penalty en belachelijke rode kaart voor Tony als gevolg. 
We lieten ons meeslepen door deze gebeurtenissen 
waardoor het spel er niet beter op werd. Toch wisten we 

met negen man een gelijkspel (11) te behalen door een 
late gelijkmaker van Tjalle. 

Uit tegen Blauw Wit was de derde wedstrijd. Door toedoen 
van VDZ degradeerde Blauw Wit drie jaar geleden dus 
zij wilden graag revanche nemen. Het leek ook te gaan 
gebeuren. Blauw Wit was sterker en kwam op voorsprong. 
Met veel inzet hebben we toch weer gelijk weten te spe
len. We scoorden de gelijkmaker (22) laat in de wedstrijd, 
waardoor we als de morele winnaar terug naar Arnhem 
gingen. 

Al met al een start met enkele hoogte en dieptepunten. 
Tijd voor de volle winst. Volgende week Hatert dat tot nu 
toe alles heeft gewonnen. Waarschijnlijk dus een lastige 
tegenstander. Gezien de stijgende lijn geef ik ons toch 
goede kansen. 

Pieter Middeldorp

Het laatste spel speelden we buiten. Hier is een soort 
dorp gebouwd van houten schotten. De tijd vloog voorbij, 
evenals de kogels en als deze op zijn is de vijandigheid 
over, hierna wordt de hiërarchie hersteld. Samen hebben 
we getoost op het afgelopen seizoen en een goed ver
volg. Een aantal vonden het nodig om Joost en mij in het 
zonnetje te zetten, waarvoor dank. Een waardig laatste 
afscheid van het complete C7 20122013 team. We heb
ben een roerig, spannend, maar vooral plezierig seizoen 
achter de rug waarbij met vlagen geweldig voetbal is 
gespeeld. Wij hopen dat jullie blijven spelen, want voetbal 
is een leerzame en veelzijdige teamsport, die ons allen 
bezighoudt en nooit verveeld. 

Maarten Vermeulen

De battle ground
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Naam en leeftijd?
Rogier Walter, 44 jaar
Dames 1 speelster Irene Smeltink (28)

Hoe lang ben je lid van VDZ?
“Je kunt mij wel een oerVDZer noemen”, aldus Rogier. 
“Ik ben al 38 jaar lid. “Ik heb de gehele jeugd doorgelopen 
en speel vanaf die tijd in de spits bij het huidige zesde. Ik 
ga op voor het 40jarige jubileum!” 
“Ik kom in vergelijking met Rogier nog maar net kijken 
eigenlijk”, vertelt Irene. “Tot mijn 18e speelde ik bij Gazelle 
Nieuwland in Dieren. Dus nu 10 jaar bij VDZ.”

Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik ben proces/projectmanager logistiek bij de Kijkshop 
in Hedel. Hier ben ik verantwoordelijk voor het monitoren 
en optimaliseren van de in en uitgaande goederenstroom 
van en naar de filialen en onze afdeling internet. Tevens 
draag ik zorg voor de aansturing van SAP bij onze doch
teronderneming Lucardi in Den Haag”, klinkt het uit de 
mond van Rogier.
Irene vertelt: “doordeweeks en op zaterdag ben ik in 
Dieren te vinden. Samen met mijn broer Joost leid ik 'Villa 
Veertien', een monumentaal pand aan de IJssel waar 
gasten kunnen logeren, vergaderen of feestelijk bijeen-
komen. Het is soms rennen en vliegen om trainingen of 
vergaderingen te halen, maar als je leuke activiteiten hebt 
in het leven, dan is er overal tijd voor.”

Wat doe je bij VDZ?
“Als lagere elftalcoördinator ben ik verantwoordelijk voor 
een goede organisatie en continuïteit van de lagere 
seniorentak binnen VDZ. Ik fungeer als klankbord  en 
aanspreekpunt voor de leiders en trainers binnen de 
lagere elftallen”, vertelt Rogier. “In deze rol kom ik op voor 
de belangen richting het bestuur en overige commissies 
en zorg ik dat het facilitair voor de seniorentak zo optimaal 
mogelijk geregeld is.”
Irene is een bezeten speelster en geeft dat graag door 
aan de jeugd. “Ik geef sinds vijf jaar training aan diverse 
meidenteams. En naast het spelen en trainen, ben ik 
actief als technisch coördinator in de damescommissie en 
werk en schrijf ik mee aan de Volharder.”
Op dinsdag- en vrijdagavond is Smeltink op de club te 
vinden en ook op zondag is ze zeker niet de eerste die 
vertrekt. Haar partner Rinse Cuperus, tevens keeperstrai-

ner bij VDZ, ziet ze gelukkig 
tijdens haar VDZ avonden!

Hoe vind je het dat je Vrijwil-
liger van het Jaar bent geworden? 
“Ik vind het geweldig en was verrast”, aldus een blije Ro
gier, “Het is altijd leuk om in het zonnetje gezet te worden 
en bedankt te worden voor je verrichtingen die je in loop 
der jaren voor VDZ hebt gedaan.”
Irene sluit zich daar bij aan. “Ondanks dat ik de werk-
zaamheden met veel plezier doe, is het altijd goed om te 
merken dat het gewaardeerd wordt. Ik heb daar niet persé 
een schouderklopje voor nodig van de voorzitter. Als ik de 
meiden zie genieten en strijden op het veld of als de da-
mescommissie het weer niet met mij eens is of als Marcel 
Broecks mijn hesjes wast, dan geniet ik!”

Hoeveel tijd steek je per in de week in de club?
Rogier vertelt: “Dat is wisselend. Met name in de zomer
maanden als de mutaties binnen de elftallen plaatsvinden 
en de inschrijvingen bij de KNVB afgerond worden, is 
het nogal hectisch. Als dan alles gereed is en het balletje 
eenmaal rolt, valt de tijd die ik ermee bezig bent relatief 
mee. Dan oriënteer ik me op de voorbereidingen van de 
Roel van der Leij Wintercup, die op de tweede zaterdag in 
januari, alweer voor de achtste keer gehouden wordt.”
“Daarnaast probeer ik gedurende het seizoen zoveel mo
gelijk binding met de elftallen te houden en kijk dan ook in 
het weekend regelmatig een wedstrijdje van een lager se
nioren elftal, waarbij ik bij de derde helft onder het genot 
van een biertje aanschuif bij een elftal”, aldus Rogier.
Naast lager elftalcoördinator maakt hij binnen VDZ tevens 
onderdeel uit van de reüniecommissie en de technische 
commissie herensenioren (voor de doorstroming van de 
jeugd) en draait hij eens in de twee maanden, op de vrij
dagavond, samen met Marcel Kamstra een bardienstje.
Irene geeft aan in ieder geval op de dinsdag- en vrijdag-
avond op de club te vinden te zijn en ook op zondag is 
ze zeker niet de eerste die vertrekt. Haar partner Rinse 
Cuperus, tevens keeperstrainer bij VDZ, ziet ze gelukkig 
tijdens haar VDZ avonden!

Heb je naast al die tijd die je in de club steekt 
nog tijd voor andere hobby’s? 
“Naast dat ik zelf nog op de zondag actief voetballer ben 
en op de woensdag train, kijk ik graag een wedstrijdje 

Vrijwilligers van het Jaar 2013

Irene en Rogier
Dubbel-interview
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van Vitesse”, vertelt Rogier. “Ook ga regelmatig met mijn 
vriendin een weekendje weg, op vakantie naar Ibiza of 
naar de sauna. De overige tijd besteed ik aan leuke din
gen doen met Joshua, mijn zoon van 5 jaar.”
In haar jeugd vond de moeder van Irene -tevens te zien 
tijdens de thuiswedstrijden- dat ze een muziekinstrument 
moest leren spelen. 'Als je geblesseerd raakt, kan je 
tenminste nog iets”, aldus een wijze ouder. “Dus daar zit 
ik dan elke donderdagavond met mijn klarinet in het orkest 
van Dieren. Na twee nieuwe kruisbanden had Mama Mia 
toch weer gelijk...”, vertelt Irene lachend.

Wat vind je van de club VDZ? 
“VDZ is een gezellige, bloeiende, goed georganiseerde 
familievereniging met een mooie accommodatie waarbij 
normen en waarden hoog in het vaandel staan. Als  ver
eniging is VDZ inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf, waar
bij we moeten waken dat we niet uit ons jasje groeien”, 
volgens Rogier.
Irene kan, ondanks dat ze haar voetbalcarrière bij Gazelle 
Nieuwland startte, VDZ niet meer wegdenken uit haar 
leven. “De gezelligheid, mijn uitlaatklep op het veld, de 
onbevangenheid van de kinderen, daar gaat het voor mij 
om bij VDZ. Het is een club die leeft en ademt!”

Wat zou je als eerste doen als je voorzitter van 
VDZ zou worden? 
Rogier geeft aan dat het randgebeuren bij VDZ goed 
geregeld is, maar als voorzitter zou hij als de eerste de 

problematiek met de opstaande vacatures oppakken. “Met 
name de onderbezetting aan scheidrechters (vooral op de 
zondag) en de invulling van de daaraan gekoppelde com
missie is een groot probleem”, volgens Rogier.
Irene denkt en grijnst en komt dan vlot met een TOP 5 op 
de proppen:
• Een vrouwvriendelijker kantine; kleur en warmte kan 

geen kwaad 
• A/B categorie verplichten tot het fluiten van jeugd-

wedstrijden 
• Mijn eigen parkeerplaats 
• Eén ruimte waar al het trainingsmateriaal wordt 

beheerd 
• 1500 leden die denken in oplossingen en niet klagen

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? 
“Gezien er relatief weinig oudselectie spelers afbouwen 
bij de lagere elftallen, is het nieuwe zaterdagelftal (VDZ 2) 
wat voor een deel gevormd is uit oudeerste elftalspelers, 
een echte aanwinst voor de club. Ik verwacht dan ook na 
zeven matige sportieve jaren onder andere met dit elftal 
dit jaar te kunnen oogsten. Dus, kom gerust eens een 
keer kijken naar de verrichtingen van dit elftal op de zater
dag op ons hoofdveld”, vertelt een enthousiaste Rogier.
Irene houdt het kort en sluit het interview af met: “It's a 
mans world, maar  gelukkig allang niet meer bij VDZ!”

Irene Smeltink en Rogier Walter met een grote bossen bloemen na 
het minitoernooi in juni, na hun verkiezing tot Vrijwilliger van het 
Jaar . 

Dubbel-interview
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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
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Scheidsrechtercursus

Op 21 augustus gingen 12 enthousiaste VDZ 
jongens van start met hun Pupillen Scheids-
rechter Cursus. Vanuit VDZ vinden wij het 
belangrijk om onze jeugd op te leiden en ze 
te betrekken bij de vereniging. Deze cursus 
vinden wij ook belangrijk omdat het een ma-
nier is om onze jeugd al jong te laten ervaren 
om door de ogen van een scheidsrechter 
naar een wedstrijd te kijken. Op deze wijze 
verwachten wij dat er meer begrip en respect 
komt voor de scheidsrechter. Bovendien is 
het een mooi middel om ook de spelregels 
over te brengen. Kortom, een cursus met 
meerdere doelstellingen en belangen.
Het allerbelangrijkste echter is natuurlijk het 
enthousiasme van deze kinderen om te wil-
len leren scheidsen. En dat enthousiasme, 
dat was er!
Onder begeleiding van de KNVB en mensen 
van VDZ is er theorie en praktijk gedaan en 
de cursus is afgesloten met een echt examen. 
Trots kunnen wij vermelden dat alle deelne-
mers geslaagd zijn. En de volgende jeugd-
leden kunt u dan ook met fluit en scheids-
rechtersembleem op hun shirt, tijdens de 
wedstrijden aan het werk zien:

Jasper Arentsen, Job Brekelmans, Joost 
Britstra, Vasco Driessen, Joep Kloppers, Joris 
Leferink, Erik Overbeek, Bart Reintke, Thijs 
Smans, Daaf Splint, Bram van Uem, Inger 
Westra.
Vanuit VDZ zijn we van plan om door te gaan 
met het opleiden van eigen scheidsrechters 
en we roepen je dan ook op, om je aan te 
melden! Zeker ook de meiden nodigen we 
van harte uit om mee te doen. Mogelijk wordt 
je binnenkort ook door ons benaderd of je 
meedoet.

Namens de organisatie vanuit VDZ: 
Twan Driessen

...hebben altijd gelijk!
VDZ heeft gediplomeerde 
pupillenscheidsrechters!
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ŠKODA Yeti Adventure
Vanaf €23.990

ŠKODA Citigo Arctic
Vanaf €9.190

De slimme SUV van ŠKODA

De extra’s van de Yeti Adventure:

Cruise control

Climatronic, elektronische airconditioning

Multifunctioneel 3-spaaks stuurwiel 

met zilverkleurig stiksel

Lichtmetalen velgen 17” Annapurna bi-colour

Navigatiesysteem Amundsen met data 

West-Europa

Sunset, extra donker getinte ramen achter

Middenarmsteun vóór met opbergvak

•
•
•

•
•

•
•

Compact en heel compleet

De extra’s van de Citigo Arctic:

Airconditioning  met pollenfi lter

Claxon dubbeltonig

Elektrisch bedienbare ramen vóór

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Radio-/CD-speler Funky met 

MP3-functionaliteit

Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

Voorbereiding voor navigatiesysteem 

‘Move 7 Fun’

•
•
•
•
•

•

•

Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
Telefoon: 024 3 81 71 02

Arnhem
Papenkamp 19
Telefoon: 026 4 95 09 00

Hegeman blijft verrassen
www.hegeman-groep.nl

Genoemde vanafprijs is incl. BTW en BPM, excl, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. Getoonte afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. 

Uw
voordeel
€2.100

Uw
voordeel

€700

Untitled-9   1 26-09-13   13:40
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De Sluitpost Sarah 
Oguz

Foto´s Ted de Kraker

de
 s

lui
tpost H de keepers van VDZ H 

H

DE SLUITPOST

Sara Oguz 
keeper van het MD1

Hoi, ik ben Sara Oguz. Ik ben 11 jaar 
oud en woon in Klarendal. Ik voetbal 
bijna elke dag en keep al vijf jaar. Ik ben 
blij en hoop dat mijn toekomst beter en 
beter zal worden.
Het grappige aan mij is dat ik makke-
lijke ballen soms door laat en moeilijke 
ballen tegen houd.
Mijn tweelingbroer heet Sefa Oguz en 
hij speelt in het D4 als midmid. Een an-
dere broer van mij heeft ook op voetbal 
gezeten, maar speelt nu niet meer. 

De reden dat ik wilde keepen is gewoon 
omdat het me leuk leek. En dat is het 
ook!
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Cafe-baR HeeRen Van aeMstel
www.heerenvanaemstel.nl
Kortestraat 17 Arnhem

Vlg s  o Fac  Twr

Jij doet toch ook 
mee?
De Grote Clubactie 2013 is al 

van start gegaan en VDZ doet 
gewoon weer mee. Voor VDZ is 

deze jaarlijkse actie een geweldige ma
nier om voor de jeugdafdeling extra geld 
in te zamelen voor allerlei activiteiten. En 
het mooiste is: de jeugd verdiend het zelf!

Met de Grote Clubactie verkopen de jeugdleden loten van € 3,00 per stuk, daarvan is € 2,40 voor VDZ zelf. 
Dat is toch de moeite waard! Hoe meer loten er verkocht worden, hoe groter de opbrengst voor de jeugd van 
VDZ.
De F t/m Dteams hebben inmiddels een verkoopboekje ontvangen. Hierin kunnen de jeugdleden alle nodige 
informatie van de lotenkopers noteren. Zorg dat je deze verkoopboekjes uiterlijk 1 november inlevert bij je 
trainer of leider.

Heb je geen zin in geleur langs de deur, maar wil je best iets 
doen voor de clubactie? Doe dan mee met de onlineverkoop! 
Alle jeugdleden van de F t/m de Ateams kunnen via
https://clubactie.nl/actie/RoomsKathVoetbalverenigingVolhard 
loten verkopen voor VDZ. Dus stuur deze link naar familie, 
vrienden en bekenden, zodat ook zij loten kunnen kopen! De 

onlineverkoop loopt tot 17 november.

Hoor jij straks bij de drie beste lotenverkopers? Dan maak je zelf 
ook kans op een leuke prijs. Heeft jouw team gezamenlijk de meeste 

loten verkocht? Dan kunnen jullie rekenen op een heuse teamprijs! 
Daarover later meer…

Meer weten over de Grote Clubactie? 
Kijk dan op www.vdzarnhem.nl of www.clubactie.nl!



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!”



    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


