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Cafe-Bar Heeren van aemstelwww.heerenvanaemstel.nl

Apollo at home, reisadvies

HuiswerkBegeleiding arnHem

Volg ons ook op 
Facebook en Twitter

Kortestraat 17 Arnhem
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Langzaam worden de dagen langer en hoewel ik niet 
het gevoel heb dat de winter al begonnen is, is hij in 
ieder geval al weer bijna afgelopen. Ook in econo

misch opzicht beginnen langzaam de eerste signalen van 
lente ons te bereiken. Wellicht vraagt u zich af, waarom 
ik als voorzitter van een voetbalvereniging iets zou willen 
zeggen over de economie en wat dat dan met VDZ te 
maken heeft. Niets en toch ook weer alles.

VDZ is misschien geen juiste afspiegeling van de maat
schappij maar ook aan de leden van onze vereniging is 
de crisis niet ongemerkt voorbij gegaan. Als voorzitter 
en ondernemer wil ik dan ook gebruik maken van de 
mogelijkheid en aandacht vragen voor een groep binnen 
onze vereniging die het de afgelopen periode zeker ook 
niet makkelijk hebben gehad, de ondernemers en meer 
in het bijzonder onze sponsoren. Zonder de financiële 
bijdrage van onze sponsoren zou onze vereniging niet 
functioneren zoals zij nu doet. Ook in dat licht gezien 
was de avondwedstrijd tegen SML, met voorafgaand een 
samenzijn van de sponsoren van zowel VDZ als SML een 
succes. Ik wil de sponsorcommissie bedanken voor deze 
geslaagde avond.

Hoewel ik geen voorstander ben van gedwongen 
winkelnering en bindende koopadviezen zou ik u allen 
willen oproepen daar waar mogelijk zaken te doen met of 
boodschappen te doen bij onze sponsoren. Op die manier 

Van de voorzitter

Stefan Hoogsteder  vastgelegd voor het nieuwe  
seizoen 2014/2015

Nieuwe trainer  VDZ
Gelderlander 5 januari 2014

ARNHEM  Stefan Hoogsteder wordt de nieuwe trainer van derdeklasser 
VDZ. De jonge oefenmeester (29) volgt komend seizoen Willy Melchers op, 
die het na vier jaar voor gezien houdt bij de Arnhemse voetbalclub.
Hoogsteder, die gekozen werd uit acht kandidaten, is nu nog actief bij de 
Ajeugd van RKHVV. Hij krijgt de opdracht mee het prestatieve karakter bij 
VDZ op te krikken. “Die lijn willen we binnen de hele vereniging doortrek
ken”, aldus Marco Zwartkruis, voorzitter van de technische commissie bij 
VDZ.

Foto Arnhem Sports

krijgen de sponsoren iets 
terug voor wat zij voor 
de vereniging doen en 
kunnen wij als vereniging 
al die dingen blijven doen 
die we nu doen. 

Maar ook als leden niet 
als sponsor aan de club 
verbonden zijn maar toch 
een onderneming hebben 
dan doe je toch bij voor
keur zaken met een mede 
VDZer? Voor velen van u wellicht een open deur, maar ik 
heb het gevoel dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is. Samen is wat onze club bindt, op het veld maar ook 
daar buiten.

Van een geheel andere orde is dat we inmiddels een 
nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden in de persoon van 
Stefan Hoogsteder. Ik verheug me op de samenwerking 
in het nieuwe seizoen. Voor dit seizoen heb ik er alle 
vertrouwen in dat Willy en zijn staf met de spelersgroep er 
uiteindelijk voor zullen zorgen dat we ons handhaven in 
de derde klasse.
Rest mij u allen een prettige tweede seizoenshelft toe te 
wensen.

 Remco Bijlsma



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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Oliebollen-
cup 2014
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Op de eerste zaterdag na de winterstop, was 
het weer tijd voor de jaarlijkse oliebollencup. 
Een onderling toernooi voor alle E pupillen. 
De voorspellingen waren wat winters, 
maar dit weerhield zo’n honderd E-tjes er 
niet van om lekker te komen voetballen. 
Nadat iedereen was ingedeeld in bekend 
internationaal team werd er om 9 uur 
afgetrapt. Op alle velden werd fanatiek 
gestreden, terwijl er in de keuken hard werd 
gewerkt om 300 oliebollen te verwarmen. 
En ondanks dat het echte winterse weer 
uitbleef, waren de oliebollen en een warm 
glaasje chocomel, een welkome traktatie. 
De rest van het toernooi verliep gezellig en 
sportief, met als beloning een foto met het 
team en de reusachtige beker!

Hopelijk weer tot volgend jaar,
De jeugdactiviteitencommissie
Sharon Darim

Oliebollencup 
2014

Foto´s Ted de Kraker
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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

De winterstop is weer voorbij, een winterstop van 
een winter die maar geen winter wilde worden. 
Misschien dat in februari nog wat in het vat zit 

qua winter. Vermoedelijk  wel, ik voel de eerste afge
lastingen alweer aankomen. Zou het geen idee zijn 
om de winterstop in te laten gaan als de winter 
echt invalt. Maar ja, dat zal 
qua organisatie wel niet zo 
simpel te regelen zijn.
Maar aan de andere kant 
zorgt die winterstop er 
wel voor dat je allerlei 
andere leuke dingen 
kunt doen. Zoals een 
Ladies Day organise
ren, de Roel van der Leij 
Wintercup spelen, een Winter
cup voor de E’tjes op poten zetten, zaalvoetballen en in 
een Oliebollencup 300 vette ballen verorberen. En dan 
hebben we het nog niet over het kerstfeest en de nieuw
jaarsreceptie die zoals gewoonlijk weer een groot succes 
waren. Voordat de competitie weer begon was er dus 
weer genoeg te doen bij VDZ.

En toen die competitie weer van start ging, toen barstte 
het meteen goed los met de derby tegen SML. Halver

wege januari werd het al groots aangekondigd 
door heel Arnhem. VDZ Hogerop had 

posters laten drukken en had de 
organisatie van het gebeuren rond 

de wedstrijd op zich geno
men. De wedstrijd werd  op  

zaterdagavond gespeeld 
vanwege Vitesse NEC 
de volgende dag en naar 
verluidt was het een door

slaand succes. Meer dan 
700 mensen waren op de happening 

afgekomen. Een ongekend succes.

Al deze gebeurtenissen hebben een mooie plek gekregen 
in deze Volharder en daarnaast schrijft De Technische 
Jeugdcommissie over haar werk, heeft Heren 1 in het 
nieuwe seizoen een nieuwe trainer, sponsor Burgers ZOo 
heeft weer een prijs en nog veel meer. 
Wij wensen u veel leesplezier,

Rudi Borkus
Redactie Volharder

Op 12 januari 2013 werd in het Posttheater 
de Arnhem Bokaal 2013 uitgereikt. Onze 

jeugdsponsor Koninklijke Burgers' Zoo viel dit 
jaar de eer te beurt nadat zij in voorgaande jaren 
al bij de genomineerden hoorden. Een bijzonde
re waardering voor deze prominente Arnhemse 
onderneming die zowel zakelijk als creatief grote 
waarde heeft voor onze stad.
De hele familie van Hooff was present om de 
bokaal in ontvangst te nemen uit handen van 
wethouder Margreet van Gastel. Bijgaande foto 
van Marina Popova verscheen onlangs in De 
Gelderlander.
VDZ feliciteert de familie van Hooff met deze 
prestigieuze prijs.

Henk Matser

Arnhem Bokaal 2013 voor Burgers’ Zoo
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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

Van de penningmeester .....

Nieuwe incasso procedure
Vanaf 1 februari werkt VDZ met een nieuwe incassoprocedure. De reden is dat niet alleen het aantal de
biteuren gestaag stijgt maar ook het aantal keren dat we per lid moeten aanmanen. Momenteel staat een 
fors bedrag open. Concreet betekent dit dat we “maar” 2 keer gaan aanmanen terwijl we dat nu minimaal 
3 keer doen en soms nog vaker. Na de tweede aanmaning wordt de openstaande vordering doorgegeven 
aan een incassobureau (DAS incasso waar VDZ op aangesloten is via de Arnhemse Voetbal Federatie). 
De tweede aanmaning is tevens een zgn. “14 dagen herinneringsbrief”: 

Vanaf 1 juli 2012 is het volgens de wet verplicht om consumenten (dus ook leden van voetbalverenigin-
gen) exact in te lichten welke consequenties het heeft indien zij een nota niet tijdig voldoen. Dit dient te 
gebeuren d.m.v. het versturen van een zogenaamde “14 dagen herinneringsbrief”. In deze brief staan o.a. 
de incassokosten.

Uiteraard houden we rekening met een overgangsregeling voor de leden die op dit moment een schuld 
hebben aan VDZ.
• Leden met eind januari de tweede en/of derde aanmaning: 

krijgen alsnog een handmatige brief, de 14 dagen herinneringsbrief.
• Leden met eind januari de eerste aanmaning: 

krijgen de 14 dagen herinneringsbrief (is dus de tweede aanmaning) via Sportlink.
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Tijdens de eerste E-pupillen trainers-leiders avond 
werd er besloten om voor de E-pupillen in de winter-
stop een 4-4 Wintercup in de gymzalen van de basis-
scholen aan de Kluizeweg  te organiseren. Echter door 
het uitblijven van Koning Winter hebben we de huur 
van de gymzalen geannuleerd en hebben de 5 – 5 Win-
tercup gewoon op ons kunstgras gespeeld. 

Op zaterdag 18 en 25 januari werd er een toernooi 
gespeeld waaraan telkens bijna 100 jongens 
deelnamen. Op zes veldjes werden in vier poules 

van vier teams telkens zes wedstrijdjes van 18 minuten  
gespeeld. De Bundesliga teams werden samengesteld 
uit de hogere Eelftallen. De Premier League teams uit de 

Wintercup E

lagere Eelftallen en het F14. We hadden graag twee 
keer met dezelfde teams gespeeld, maar door compe
titie en oefenwedstrijden waren we genoodzaakt twee 
keer opnieuw in te delen. Dit mocht de pret overigens 
niet drukken. Het werd een prachtig schouwspel om 
telkens 60 jongens tegelijk op het kunstgras aan het 
werk te zien. De eerste zaterdag werden de wed
strijdjes gespeeld zonder scheidsrechter, maar met 
spelleiders. De teams waren dus zelf verantwoordelijk 
voor het naleven van de spelregels. Dit ging boven 
verwachting goed en bij deze dan ook een groot 
compliment voor de sportiviteit van onze Epupillen. 
De tweede zaterdag kwamen de pupillenscheidsrech
ters in opleiding in actie. Na een uur theorie door een 
KNVB vertegenwoordiger mochten ze hun opgedane 
kennis in praktijk brengen tijdens wedstrijden als 
Bayern München tegen Augsburg en Manchester City 
tegen Manchester United. 

De sfeer tijdens de Wintercup was super en wed
strijden bijna allemaal spannend. Volgend seizoen 
komt hier zeker een vervolg op en zullen we ook de 
Fteams er bij betrekken. Bij deze  ook een bedankje 
naar de leiders en trainers die hun spelers gemo
tiveerd hebben om deel te nemen en geassisteerd 
hebben als spelleider. 

Hans Zwartkruis

Foto´s Ted de Kraker
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Paul van Zeeland juwelier

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

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

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

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

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

De Smidse metaal

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

We zijn aangesloten 
bij de 

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

synoniem 
Voor metaal
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Paul Pegel

Stand 1 – 1. Een schelle fl uit klinkt over het veld.
Strafschop!
Wie neemt hem? Rode Bert wil niet, het vriendje 
van Paul Pegel is al een tijdje uit vorm. Zoals 
dat heet. De keeper Tommy schreeuwt wat. Paul 
Pegel kan het niet verstaan.  De leider Roland 
staat druk gebarend langs de lijn. Nog maar één 
minuut te spelen.
Een heel belangrijk moment.
Wie durft?
Niemand pakt de bal op. Toch moet iemand hem 
nemen. Robert loopt naar voren. Hij pakt de bal. 
“Gelukkig!” denkt Paultje Pegel, “Is er toch 
nog iemand die durft!” Die bal moet er wel in. 
Nog maar een minuut speeltijd, alle wissels zijn 
gebruikt. 
Maar…, wat gebeurt er? Robert loopt met de bal 
in de handen het strafschop gebied uit! Recht op 
Paultje Pegel af… Vlak voor Paul stopt Robert, 
kijkt hem aan en zegt: “Hier Paul, jij moet hem 
nemen, niemand anders durft.” Op dat moment 
duwt Robert hem de bal in de handen. Voor-
dat Paul iets kan zeggen voelt hij de hand van 
keeper Tommy op zijn schouder. Hij is het hele 
veld over gesprint en zegt: “Jij móet hem nemen 
Paul!”. Paul wil iets zeggen en begint te stame-
len; “Maar… ik..”. Vanaf de zijlijn hoort iedereen 
leider Roland roepen: “Paul neemt hem!“
Paul kijkt verwilderd om zich heen, al zijn team-
genootjes kijken naar hem. “Doe nou maar Paul 
pak hem en knal hem erin”, hoort hij zijn maatje 
Bert zeggen. Hij voelt nu een lichte druk van 
Tommy in zijn rug, die hem richting strafschop-
gebied duwt. Voordat Paul het weet loopt hij met 

de bal in zijn hand richting penalty stip.
Zachtjes praat hij in zich zelf. “Wat waren ook al 
weer de strafschopregels van Ronald Koeman?  
De beste penaltyschutter van het Nederlandse 
elftal?” Pauls vader had ze vorige week nog met 
hem doorgenomen. In gedachten noemt Paul ze 
nog eens op terwijl hij de bal op de penaltystip 
legt: 

“Van te voren hoek uitkiezen. Niet meer veran-
deren. Neem de tijd. Jij bepaalt wanneer je hem 
neemt. Goed in en uitademen. Heel belangrijk:  
bij het uitademen beginnen met lopen. Lange 
rechte aanloop. Met de binnenkant schieten. Is 
het grootste raakoppervlak. De beste manier om 
goed te mikken. Niet naar de keeper kijken, alleen 
naar de bal. Raak de bal met genoeg snelheid en 
dan kan er niks misgaan! Ook al gaat de keeper 
naar de goede hoek, dan is hij altijd te laat en dus 
kansloos!”

Paul Pegel legt de bal op de stip. Loopt terug, 
handen in zijn zij en kijkt naar de scheidsrechter. 
De fl uit klinkt. Paul ademt goed door. Recht zijn 
rug en loopt. Een harde plof, het net bolt, luid 
gejuich klinkt, armen in de lucht, klappen op zijn 
schouder, hoofd en billen, hij zit erin…
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“ Kom op! Vooruit verdedigen!”. Paul Pegel en rechts
back Henkie kijken elkaar verwonderd aan. “Wat nu 
weer?” zegt Henkie. “Zij moeten de aftrap nog nemen 
en nu schreeuwen onze leiders al. Wij staan gewoon 
met 10 voor. Wat doen zij weer raar.” Tijdens het 
roepen van aanwijzingen, hebben de leiders Henk en 
Roland ook de rare gewoonte om allerlei wilde arm
gebaren te doen. Om de “aandacht te trekken” van 
de spelers, heet dat. “Der ’op nou!” roepen zij in koor. 
“Koppie erbij houden! Niet verslappen!” gelijktijdig 
zwaaien de handen boven hun hoofden alsof zij een 
hele schoolklas wild uitzwaaien bij een schoolreisje. 
“Dit doet mij denken aan de Efteling, vorig jaar.” hoort 
Paultje Pegel rode Bert achter zich zeggen. Melle en 
Robert houden hun buik vast van het lachen. 

Met “de rop en koppie erbij” zit er niet meer in. De 
aftrap is genomen en de tegenstander slalomt zo 
langs de lachende Melle en Robert door het hart van 
de defensie. Alleen de laatste man Stijn staat nog in 
de weg… Stijn weet niet wat hem overkomt. Twee 
tegenstanders komen op hem afgerend. Vanaf de 
aftrap nog wel…. “Hoe kan dit? Wie moet hij dekken. 
“Help me dan!” roept hij hard. Tikkend komen zij op 
hem af. “Dit komt door het stapelen.” Denkt hij. “ Dat 
moeten wij niet meer doen. Gaat altijd ten koste van 
de concentratie. We moeten stoppen met die ongein!”. 
Nog twee meter… rand strafschopgebied. “Te laat 
voor de noodrem!” denkt Stijn. “Of kan het toch nog? 
Dan moet het nu gebeuren. Nu? Waar is de keeper? 
Staat ie in mijn rug? Waarom hoor ik niks?” allerlei 
gedachtes spoken door Stijn zijn hoofd. Het schreeu
wen van de leiders en hun armgezwaai ziet Stijn 
niet meer. Tikkie hier, tikkie daar, de bal wordt langs 

hem gespeeld. Stijn draait zich zo vlug als hij kan om. 
Zet aan. “ALLES!” hoort hij zijn keeper roepen! “Dat 
betekent: “Vol d’r op! Maakt niet uit wat! De conse
quenties zijn voor later. Stijn zet een vliegende schaar 
in. Zijn specialiteit. Op de training is het door de leiders 
verboden. “Véél te gevaarlijk zeggen zij.” “Pussies zijn 
het!” vindt Stijn. “ Het uiterste middel de laatste poging 
om de bal te onderscheppen voordat de doorgebroken 
speler zijn medespeler kan bereiken. Die staat allang 
alleen voor de goal in afwachting van de voorzet. Als 
hij die bal kan trekken betekent dat; einde verhaal. 

De snelste goal na een aftrap ooit. Vermelding in het 
Worldbook of Records. Misschien heeft een ouder 
het gefilmd en staat het morgen op Youtube. Al die 
gedachten spoken door Stijn zijn hoofd. Echt waar. Hij 
heeft zich er vaak over verbaasd dat dat kan. In een 
splitsecond raast de wereld aan je voorbij. Als een 
film, een droom. In de kleedkamer hebben zij het er 
wel eens over gehad.”  “Raar” vonden zij hem. Sinds 
die bekentenis wordt Stijn “De Denker” genoemd…
Tja. Maar nu. Daar gaat ie. Ogen dicht. Been vooruit! 
Blijven kijken naar de bal. “Alles!!!” hoort hij suizen in 
zijn hoofd. En Alles geeft Stijn. Gras en pollen vliegen 
om zijn oren. “Aiiiiiiiiii….!!!”, een harde schreeuw van 
de tegenstander. Stijn ziet even niks meer… Heeft hij 
de bal geraakt? De tegenstander in ieder geval wel. 
Die ligt schreeuwend boven hem. Een “Prrrrrrrrrrrrrt…!” 
De fluit van de scheids. Penalty…!

PP en de voetbaltactiek van 1974 deel 5
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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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Plaats
Plaats
comp Elftal G W GL V P DPV DPT

Doel
saldo Winst %

1 1 VDZ 2 Zat 11 10 1 0 31 54 11 43 93,94%
2 1 VDZ F7 10 9 1 0 28 88 8 80 93,33%
3 1 VDZ 3 10 9 0 1 27 53 11 42 90,00%
4 1 VDZ D3 11 9 1 1 28 75 21 54 84,85%
5 2 VDZ C5 11 9 1 1 28 61 18 43 84,85%
6 3 VDZ E9 11 9 0 2 27 102 34 68 81,82%
7 3 VDZ D6 11 9 0 2 27 49 12 37 81,82%
8 1 VDZ VR2 9 7 1 1 22 51 12 39 81,48%
9 4 VDZ B2 10 8 0 2 24 46 13 33 80,00%
10 3 VDZ D4D 10 8 0 2 24 48 18 30 80,00%
11 3 VDZ C8M 11 8 1 2 25 53 10 43 75,76%
12 3 VDZ F1 10 7 1 2 22 45 25 20 73,33%
13 5 VDZ E1 11 8 0 3 24 48 33 15 72,73%
14 2 VDZ B3 9 6 1 2 19 41 21 20 70,37%
15 3 VDZ D5 11 7 1 3 22 55 21 34 66,67%
16 4 VDZ D9M 11 7 0 4 21 56 42 14 63,64%
17 5 VDZ F4 10 5 3 2 18 40 16 24 60,00%
18 6 VDZ C2D 10 6 0 4 18 31 20 11 60,00%
19 5 VDZ D2 10 6 0 4 18 38 39 1 60,00%
20 8 VDZ VE1 9 5 0 4 15 33 31 2 55,56%
21 5 VDZ 3 Zat 10 5 1 4 16 37 39 2 53,33%
22 5 VDZ 3 10 5 1 4 16 37 39 2 53,33%
23 6 VDZ VR3 10 5 1 4 16 23 31 8 53,33%
24 6 VDZ B1 12 6 1 5 19 30 25 5 52,78%
25 3 VDZ C3 9 4 2 3 14 42 25 17 51,85%
26 5 VDZ C4 8 4 0 4 12 15 20 5 50,00%
27 6 VDZ D1G 11 5 1 5 16 28 25 3 48,48%
28 6 VDZ B4 11 5 1 5 16 36 37 1 48,48%
29 7 VDZ E2 10 4 2 4 14 34 39 5 46,67%
30 6 VDZ 4 10 4 2 4 14 22 31 9 46,67%
31 6 VDZ C7 11 5 0 6 15 37 31 6 45,45%
32 5 VDZ F2 9 4 0 5 12 26 21 5 44,44%
33 8 VDZ E13G 11 4 2 5 14 54 43 11 42,42%
34 9 VDZ E5 11 4 2 5 14 50 45 5 42,42%
35 8 VDZ F5G 11 4 2 5 14 24 30 6 42,42%
36 7 VDZ F6G 11 4 2 5 14 38 64 26 42,42%
37 7 VDZ MC1D 10 4 0 6 12 18 29 11 40,00%
38 11 VDZ 2 13 4 3 6 15 32 32 0 38,46%
39 9 VDZ C1 13 4 3 6 15 28 38 10 38,46%
40 10 VDZ 6 10 3 2 5 11 25 20 5 36,67%
41 7 VDZ C6D 11 4 0 7 12 54 54 0 36,36%
42 8 VDZ A2 11 4 0 7 12 23 44 21 36,36%
43 9 VDZ MB1D 11 3 2 6 11 16 22 6 33,33%
44 9 VDZ A1 11 2 4 5 10 13 22 9 30,30%
45 10 VDZ F3 11 3 0 8 9 22 45 23 27,27%
46 8 VDZ E10G 11 3 0 8 9 17 77 60 27,27%
47 9 VDZ A4 10 2 2 6 8 30 40 10 26,67%
48 9 VDZ 4 Zat 10 2 2 6 8 22 37 15 26,67%
49 12 VDZ 1 13 2 4 7 10 17 33 16 25,64%
50 10 VDZ VR1 12 2 1 9 7 13 32 19 19,44%
51 10 VDZ E11 11 2 0 9 6 34 102 68 18,18%
52 11 VDZ E14G 11 2 0 9 6 27 99 72 18,18%
53 10 VDZ E6G 10 1 2 7 5 27 51 24 16,67%
54 11 VDZ E4G 11 1 2 8 5 18 47 29 15,15%
55 11 VDZ D7G 10 1 1 8 4 11 56 45 13,33%
56 10 VDZ D8 10 1 1 8 4 17 65 48 13,33%
57 9 VDZ MA1 9 1 0 8 3 10 45 35 11,11%
58 11 VDZ F8G 9 1 0 8 3 9 69 60 11,11%
59 11 VDZ 5 10 1 0 9 3 28 40 12 10,00%
60 12 VDZ E3 11 1 0 10 3 22 77 55 9,09%
61 11 VDZ E7G 11 1 0 10 3 7 84 77 9,09%
62 11 VDZ E12G 11 1 0 10 3 17 114 97 9,09%
63 13 VDZ MC2 12 1 0 11 3 8 51 43 8,33%
64 10 VDZ MD1 9 0 1 8 1 3 84 81 3,70%
65 12 VDZ A3 11 0 1 10 1 11 50 39 3,03%
66 12 VDZ E8G 11 0 1 10 1 15 95 80 3,03%
67 13 VDZ MD2 11 0 0 11 0 3 108 105 0,00%

Totaal 706 281 64 361 907 2197 2723 -526 42,82%

Jeroen Polman heeft ook dit keer weer 
het complete overzicht van (bijna) alle 
VDZ teams op een rij gezet. Bijna omdat 
de lagere F teams tegenwoordig een 
interne competitie spelen op zondag. 
Dat is dus niet via de KNVB en staat ook 
niet in Sportlink. Ondanks dat spelen er 
dit jaar net zoveel VDZ teams in compe
titieverband bij de KNVB als vorig jaar, 
namelijk 67.

Zoals jullie kunnen zien is VDZ Zaterdag 
2 zowel herbstmeister bij de senioren 
als overall. Opvallend is dat drie senio
renteams dit seizoen herbstmeister zijn 
geworden in hun klasse. Nog niet eerder 
vertoond! Verder zijn er nog twee pupillen
teams kampioen geworden in hun klasse 
F7 en D3.

Het winstpercentage is licht gestegen 
ten opzichte van vorig seizoen maar niet 
schokkend. Bijna alle VDZ teams hebben 
minimaal 1 punt deze competitie binnen 
gesleept. Alleen de MD2 lukte dat helaas 
niet. Hopelijk hebben ze wel plezier!

STAND

G P Winst %
2013-2014 (winterstop) 706 907 42,82%
2012-2013 (eindstand) 1402 1726 41,04%
2011-2012 (eindstand) 1266 1888 49,71%
2010-2011 (eindstand) 1122 1603 47,62%
2009-2010 (eindstand) 1067 1300 40,61%
2008-2009 (eindstand) 1025 1167 37,95%
2007-2008 (eindstand) 996 1311 43,88%
2006-2007 (eindstand) 922 1242 44,90%
2005-2006 (eindstand) 834 959 38,33%
2004-2005 (eindstand) 634 853 44,85%
2003-2004 (eindstand) 710 905 42,50%
2002-2003 (eindstand) 644 676 35,00%
2001-2002 (eindstand) 618 914 49,30%
2000-2001 (eindstand) 589 772 43,70%

Winterstop
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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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100% Voetbal

Schoonmaakbedrijf Hofs

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

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, hulp in het 
huishouden (ook met pgb), schoonmaak kantoren, complexen 
van VVE,  schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sportacco-
modaties 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
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     Bovenbeekstraat 15, Arnhem - Centrum, 026 3892248
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VDZ
HOGEROP

Dè Derby
Zaterdagavond 25 januari jongsleden hebben we een 
zeer succesvolle avond beleefd. De Arnhemse stadsderby 
VDZSML  was verplaatst naar de zaterdagavond en dat 
was, op de uitslag na, een schot in de roos. Er was een 
avondvullend programma georganiseerd met een bitterbal
len toernooi voor de D jeugd, de sponsoren van VDZ en 
SML werden op een overheerlijke winterbuffet getrakteerd, 
was er een voorwedstrijd van de mini’s en de avond werd 
muzikaal omlijst. Een sfeerimpressie vindt u elders in de 
Volharder.

Nieuwe sponsor
Patisserie Christiaan uit Velp is toegetreden tot de busi
ness club VDZ Hogerop. Patisserie Christiaan kiest ervoor 
om slechts met hoogwaardige grondstoffen te werken, 
vanwege de onovertroffen kwaliteit en de uiterst fijne 
aroma’s. Patisserie Christiaan kiest ervoor om grondstof
fen te gebruiken die zich onderscheiden door hun karak

Sponsornieuws
ters en hun kwaliteit voor een subliem 
en smaakvol resultaat van de creaties. 
De hoogwaardige grondstoffen en de patis
siers delen essentiële waarden: Feeling voor 
uitnemendheid, culinaire passie en creativiteit, die 
aansluiten op de ambachtelijke vakkennis van Patis
serie Christiaan  en de verwachtingen van de klanten. Op 
deze wijze staat het vakwerk garant voor unieke creaties  
gebaseerd op exclusieve recepten en originele smaken. 
Meer info vindt u op www.patisseriechristiaan.nl

Nieuwe windjacks
Naast dit goede nieuws kunnen we ook melden dat ons 
meidenteam VDZ D9 is voorzien van prachtige windjacks. 
Safe Storage uit Arnhem heeft deze ter beschikking ge
steld waarvoor dank, mede namens de meiden. Meer info 
vindt u op www.safestorage.nl

Jan Tenback

KopieKopieKopie

Van de ledenadministratie......

Gelrepas 2014?
Kopie   inleveren!
Voor diegenen die gebruik maken van de Gelrepas 
(voorheen Arnhem Card):

Lever zo spoedig mogelijk een kopie in bij jouw trainer 
of leider óf leg deze in mijn postbakje op het secretariaat 
bij VDZ óf stuur deze op naar:

Ledenadministratie VDZ
t.a.v. Jacqueline Meijer,
Postbus 864,
6800 AW  Arnhem
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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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Aandacht voor 

TECHNIEK
TC kaatst de bal 2Het leukste van voetbal is de bal in je bezit te hebben. 

Zowel individueel als als team. Om de bal in bezit te 
hebben moet je beschikken over goed ontwikkelde 
technische basisvaardigheden. Alleen als je deze ont-
wikkelt kun je een betere voetballer worden. Sterker 
nog met een goede techniek wordt voetbal leuker. 
Je kunt de bal makkelijker verwerken, waardoor je 
handelingssnelheid omhoog gaat. Hierdoor heeft de 
tegenstander meer moeite de bal te veroveren en bete-
kent het dat jij meer in balbezit bent. En dat is juist wat 
wij het leukste vinden en graag willen.

Plezier
Maar hoe bereiken we dat? Wij als technische jeugdcom
missie zijn van mening dat je technische vaardigheden 
kunt verbeteren door elke training aandacht te besteden 
aan techniekoefeningen, liefst uitgevoerd met twee benen. 
Daar als trainer ook heel scherp op te letten en bij te 
sturen. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat je dit tijdens 
wedstrijden optimaal kunt ontwikkelen als het kind op een 
positie speelt waar het zich prettig voelt. Maar ook in een 
team speelt dat minimaal 50% in balbezit is. Het allerbe
langrijkste echter is dat het kind plezier heeft in waar hij 
mee bezig is. Dit is de basis van waaruit wij de kinderen 
willen “opleiden’’ en na hun juniorentijd willen laten door
stromen naar onze selectieelftallen en liefst nog hoger.

Indelen
Naast het verzorgen van inhoudelijk en goed opgebouwde 
trainingen is het dus zaak om het kind in een elftal te laten 
spelen waarin het zich op zijn gemak voelt en aansluit 
bij zijn prestatieniveau. Daarom willen wij als TC Jeugd 
volgend seizoen de teamindelingen bij de E & F pupil
len ook op een andere manier gaan invullen. Het is niet 
meer zo dat we complete lichtingen geforceerd bij elkaar 
willen houden. Wij zijn van mening dat een goede mix van 
eerste en tweedejaars spelers een voordeel oplevert. De 
eerstejaars trainen vanaf de eerste dag dat ze overgaan 
met oudere jongens, dus onder een hogere weerstand. 
Hierdoor zullen ze zich sneller aanpassen aan het  niveau 
waarop het team speelt.  Voor de tweedejaars spelertjes 
betekent het dat ze aansluiting houden met de jongens 
die in hogere teams spelen. Daarnaast kunnen we veel 
beter gaan indelen op de voorkeurposities. Hiermee 
voorkomen we bijvoorbeeld dat drie linksbenige talentvolle 
aanvallertjes in één team terecht komen. We streven er 

dan ook naar om  telkens 
drie opeenvolgende teams 
in dezelfde klasse te laten 
spelen. In dit geval maakt het dus 
niet uit of het kind bijvoorbeeld in het F2 of F4 speelt. Wij 
hopen hiermee een veel bredere basis aan talentvolle 
spelers op te leiden.

Beoordelingsformulieren
Inmiddels hebben alle trainers en leiders van de E
pupillen beoordelingsformulieren per speler ontvangen, 
waarop een aantal voetbal specifieke eigenschappen per 
speler  gevraagd worden. Hierop wordt o.a aangegeven 
of een speler rechts, links of tweebenig is, maar ook op 
welke positie hij of zij het liefste speelt. Daarnaast geven 
de trainers/leiders een advies in welk team de speler in 
hun ogen volgend seizoen het beste tot zijn recht komt. 
Ook als TC Jeugd zullen wij met behulp van deze for
mulieren spelertjes beoordelen. Als we ze vervolgens op 
elkaar leggen kunnen we teams samenstellen en er naar 
streven we om elk kind op het voor hem gewenste niveau 
in te delen. Zodanig dat deze spelertjes veel aan de bal 
komen, daardoor technisch betere voetballers worden en 
dus ook maximaal plezier aan het spelletje beleven. En 
daar gaat het tenslotte toch om. Voor de Fpupillen ben 
ik bezig om wat minder uitgebreide spelersformulieren 
samen te stellen. Deze hoop ik medio februari onder de 
trainers en leiders te versturen. De formulieren voor de A 
& B junioren zijn inmiddels ook verstuurd.

Vragen
Tot slot wil ik alle trainers en leiders de onderstaande vier 
pedagogische basisdoelen meegeven. Na elke training en 
wedstrijd zou je jezelf de vier onderstaande vragen moe
ten stellen. Kun je alle vragen met ja beantwoorden heb je 
een goede training of wedstrijd afgewerkt. Zitten er nee’s 
tussen zul je je moeten afvragen hoe je dat de volgende 
keer beter zou kunnen doen.
1. Heeft het kind het naar zijn/haar zin?
2. Heeft het kind iets geleerd dat zinvol voor hem is? 
3. Heeft het kind met anderen gespeeld? 
4. Heeft het kind geleerd op een sociale en respectvolle 

manier met anderen om te gaan?

Hans Zwartkruis 
Technisch coördinator A & B junioren | E & F pupillen

Foto Ted de Kraker
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JP Offset
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Gratis en veilig parkeren ! !
Het parkeerterrein op onze oude veld 5 met ingang aan de Kluizeweg 
is inmiddels geopend.

Openingstijden voor bezoekers van ons sportpark:
Zaterdag en zondag
Woensdag na 14.00 uur
Weekdagen na 17.00 uur.

U krijgt een kaart bij het passeren van de slagboom. U kunt deze kaart gratis 
omzetten in een uitrijkaart in de knipautomaat in onze kantine. Als U uw kind 
wegbrengt, kunt u ook direct binnen 10 minuten het parkeerterrein weer verlaten

Oproep
Het bestuur vraagt u bij voorkeur gebruik te maken van deze mogelijkheid. Zeker 
in het weekend geeft dit meer veiligheid voor onze bezoekers, speciaal voor de 
pupillen en junioren.

P   arkeerterrein 
geopend!

Foto’s Ted de Kraker
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Het oud coryfeeën zaterdag elftal (Zat 2) heeft 
met groot machtsvertoon beslag weten te leggen 
op de Roel v.d. Leij Wintercup. Met twee teams 

verdeeld over de beide poules, werd als een wervelwind 
de finale bereikt.  Om de sfeer gezellig te houden werd er 
door beide ploegen een wedstrijdje gelijkgespeeld, maar 
ging het balletje heerlijk rond bij de gewonnen potjes. Voor 
aanvang was iedereen overtuigd van een finale tussen 
zat. 2a en zat. 2b.  Dat dit uiteindelijk ook is waargemaakt 
door deze klasbakken, verdient een dikke pluim. Een 
aantal spelers steeg boven zichzelf uit door op cruciale 
momenten het net te laten bollen, waar dat in de competi

tie nog niet was gelukt. Ook was er een opmerkelijke ge
beurtenis in de slotwedstrijd. Een keeper stortte ter aarde 
na een redding, bleef als aangeschoten wild op de grond 
liggen (jammerend), maar speelde de finale vervolgens 
gewoon uit…..(?).

De finale, die overigens voortreffelijk werd geleid door 
scheidsrechter Van den Oosterkamp, golfde op en neer. 
In een ongekend hoog tempo werd het publiek getrak
teerd op technische hoogstandjes en fraaie acties. Helaas 
ontstonden er tijdens de penaltyserie Seedorfachtige 
taferelen. Slechts eenmaal werd het net gevonden, mede 

dankzij voortreffelijk keepers werk. Een 
opmerking van een van de veldspelers zou 
uiteindelijk nog beloond worden met een 
prijs voor speler van het toernooi. Vanwege 
zijn fysiek onvermogen werd hem deze prijs 
echter van harte gegund. 

Onder luid gejoel werd (na een indrukwek
kende oneman show van Steef Brinkhoff) 
een prachtige bokaal in ontvangst geno
men, alweer de 2e prijs van het seizoen. 
Het buffet was weer tot in de puntjes 
geregeld. Zeker namens Vdz 2 zat. onze 
waardering voor het fantastisch georgani
seerde toernooi. Zaterdag 2 heeft weer een 
mooi hoofdstuk toegevoegd aan het nu al 
gedenkwaardige seizoen. 

Patje

VDZ is een bijzonder team rijker: 
VDZ 2 Zaterdag (4e klasse)
Een beetje voetballiefhebber was het al opgevallen, bij VDZ is een 
nieuw elftal op zaterdag begonnen aan een triomftocht. Met speels 
gemak wordt in de 4e klasse zaterdag menig tegenstander van het 
kastje naar de muur gestuurd. Slechts 1 wedstrijd werd gelijkgespeeld, 
waardoor de 1e prijs van het seizoen zich liet uitbetalen in de vorm van 
50 munten tijdens de feestavond in december. De winterstop werd 
bereikt met 6 punten voorsprong op de nummer 2.
Omdat het elftal bestaat uit jongens die de bal vaker dan drie keer kun
nen hooghouden (een enkeling daargelaten…), zijn de verwachtingen 
over het vervolg van de competitie hooggespannen. Dat gold ook voor 
deelname aan de Wintercup. Het was natuurlijk de eerste keer dat 
het team meedeed aan dit uitstekend georganiseerde en oergezellige 
toernooi.

De winnaars, VDZ zaterdag  2a en b

Wintercup weer supergeslaagd!
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Met trots overhandigt organisator 
Rogier Walter de eerste prijs  aan VDZ 
zat. 2 mascotte Maarten ten Dam

Wintercup weer supergeslaagd!

Foto’s Ted de Kraker
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TIEN organisatieadvies

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

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz
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100% Voetbal, 
VDZ en zijn 
sponsors 

VDZ en zijn sponsors 

De sponsor

100% voetbal  Arnhem heeft zich toegevoegd 
aan het rijtje sponsoren die VDZ een warm 
hart toe draagt. De winkel  gevestigd in 
hartje binnenstad is een Voetbalspeciaalzaak 
waar U terecht kunt voor een groot 
assortiment  gerelateerde voetbalwaren. 
Eenmaal binnen zult U zich als voetballer 
gelijk thuis voelen. Een gerichte keuze 
van het interieur (kunstgras op de vloer en 
stadionstoelen om uw schoenen te passen) 
zorgt voor de juiste voetbalsfeer. 

Het specialistische karakter van de winkel 
omvat een drietal assortimentsgroepen. Het 
voetbalschoenen assortiment is met recht 
bijzonder groot te noemen. De verschillende  
topmerken zoals Adidas,Nike,Puma,Calcio,Cruijf
f,Mizuno en Hummel presenteren hun schoenen 
in verschillende modellen en prijsniveaus . Voor 
iedere unieke voet een unieke schoen is het 
credo. Naast de voetbalschoenen kent de winkel  
een rijk aanbod aan voetbalaccessoires. Van 
scheenbeschermer ,aanvoerdersband tot aan de 
noppen van uw schoenen alles in de juiste maat 
en aantallen beschikbaar. Een laatste groep  zijn 
de fanartikelen van de verschillende binnen- en 

buitenlandse profclubs. Van een replica shirt tot 
aan een sleutelhanger  van uw favoriete club 
voor ieder wat wils. Een heuse Vitesse fan shop 
maakt het Arnhemse karakter van de winkel 
compleet.

De drie assortiment groepen worden allen 
ondersteund door een eigen merchandise en 
textieldrukkerij. Door alles in eigen beheer te 
verzorgen kan 100% Voetbal scherpe prijzen en 
creatieve  oplossingen bieden op uw bedrukking 
wens. Zo voorzien zij bij aankoop van uw 
schoenen geheel gratis de naam of initialen op 
de schoen. Dat geld ook voor gerelateerde VDZ 
teamwear artikelen zoals trainingspakken tassen 
en regenjacks.

Speciaal voor VDZ gaat 100% voetbal iets nieuws 
aan. In de maand december word in de kantine  
door middel van een speciale vitrine een VDZ 
shop  gepresenteerd. Ondersteund door een 
webshop gelinkt aan de website van VDZ kan 
men terecht voor de aankoop van alle VDZ 
gerelateerde merchandise en teamwear artikelen. 
In combinatie met de 100% voetbal klantenkaart 
kunt U tot wel 15 % korting sparen.

100% Voetbal 
Arnhem
Bovenbeekstraat 15 
026-3892248
www.100voetbal.nl



Willemsen Makelaars
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Naam :  Eva Kinwel
Ik ben  10 jaar oud en speel in E8 als spits. Ik was pupil van 
de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Echteld 1, op zondag 8  
december 2013, de uitslag was 0-1

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn derde jaar
Waarom koos je voor VDZ? Veel vriendjes waren al bij VDZ
Op welke positie speel je het liefst? In de spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tony van VDZ 1, hij is super snel
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij maakt hele mooie doelpunten 
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Tennis, buiten spelen, 
Wat wil je later worden? Kinderarts
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik een hattrick had
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
VDZ is een hele leuke club want er zijn heel veel toernooien en 
er wordt veel georganiseerd.

Naam :  Guus de Bruijn
Ik ben 10 jaar oud en speel in de E8 als middenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Blauw 
Wit 1, op zondag 2 februari 2014, de uitslag was 1-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 4 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het erg dichtbij is
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tom Witjes, want hij is een goede keeper
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, want hij maakt veel goals
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Ja, zwemmen en tennis
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Het slaapmutsentoernooi, want het was leuk en gezellig
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen ik een winnend goal maakte
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Dat VDZ een hele leuke club is.

PUPIL VAN DE WEEK

Foto´s Irene Gudden
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autorijsCHool de Haas

Altijd al je rijbewijs willen halen? Dan is dit je kans!!

www.autorijschooldehaas.nl

Als VDZ-lid profiteer je nu van 
maar liefst 15% korting op al onze 
basispakketten!
Interesse in een GRATIS proefles? 
Schrijf je dan in via de website of  
bel 06-28636503

15% korting *

*niet in combinatie met andere acties

In het nieuw!!
Binnen VDZ zijn weer enkele enthousiaste ouders op gestaan die “hun” 
teams in het nieuw hebben gestoken. VDZ B1 en C1 loopt in nieuwe 
inloopshirts gesponsord door Inshared. VDZ C3 is voorzien van nieuwe 
trainingspakken gesponsord door Stelvio Advocaten en Zwemschool 
Jottem in Huissen. VDZ MD1 traint in nieuwe regenjacks gesponsord 
door Safe Storage en VDZ D1 debuteert komend weekend in nieuwe 
inloopshirts gesponsord door Diabolo ICT. Sponsoren hartelijk dank voor 
deze geweldige ondersteuning van onze jeugdteams!

Ronald Brakenhoff

C1

D4
A1

B2

Gesponsord
(Van niet alle teams waren foto’s en al eerder 
waren andere elftallen ook al eens in het nieuw 
gestoken. Vandaar hier een willekeurige greep 
uit de verschillende jeugdteams red., foto’s Ted 
de Kraker)
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De beslissing om de wedstrijd VDZ-SML – 
vanwege Vitesse -NEC - van de zondag middag 
naar de zaterdag avond te verplaatsen kan van 
harte toegejuicht worden. 
Er was veel werk verzet om van deze belangrijke 
Arnhemse derby in 3e klasse een mooi festijn te 
maken. Door VDZ Hogerop werden door de hele 
stad posters opgehangen, in samenwerking met 
SML. Alle sponsoren waren uitgenodigd om vóór 
de wedstrijd een  buffet te nuttigen. 
Op het terras was een tent waar je hete 
chocomelk en glühwein kon krijgen. Twee dejay 
die voor een goede sfeer de kantine zorgden. 
De tribune zat met enkele kleine 500 supporters  
helemaal vol en ook langs de lijn was het 
druk. Ongeveer 700 supporters trotseerden de 
winterse lichte sneeuwval en koude wind om 
deze klassieke derby bij te wonen. 

Het was een spannende wedstrijd om te zien. 
Elders in deze Volharder vind je een uitgebreid 
verslag van de match. De derby eindigde in 2-2.
Volgend seizoen weer zou ik zeggen! En met 
mij de vele supporters. Het is te hopen dat 
beide ploegen in de 3e klasse blijven. Vooral 
SML zal het nog moeilijk hebben, want met 
een gelijkspel schieten zij niet echt op. Qua spel 
verdienen beide ploegen een hogere plaats in 
deze klasse en als zij zo doorspelen gaat dat 
zeker lukken. Helaas dan zonder onze keeper 
en aanvoerder Tom Witjes. Dit was zijn laatste 
derby. Na dit seizoen hangt hij zijn “kicksen aan 
de wilgen”. We zullen hem missen.
Door Frank Ritmeester

 
 

VDZ1 wil iedereen 
bedanken voor alle support voor 
en tijdens de derby tegen SML. 
De aanmoedigingen van onze 

jeugdspelers waren fantastisch. 
Ook zeer veel dank aan VDZ Hogerop die 
van de wedstrijd een mooie happening 
heeft gemaakt. Als laatste speciale dank 
voor de mensen die de keuken, de bar 

en de partytent bemand hebben. 
Alles voor ons cluppie en wellicht 
dus niets van de wedstrijd gezien. 

Kortom: BEDANKT!
(ingezonden door Tom Witjes 

namens de selectie)

Zomeravondvoetbal 
in winterse buien

VDZ - SML

De Derby

Arnhemse derby 
in 3e klasse

volharder-oktober-13.indd   7-8 01-02-14   19:53

Foto Irene Gudden
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Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen 

met een heerlijke hollandse stamppot na een 

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Kerstvakantie, 2 weken lang geen voetbal, hoe saai 
kan dat zijn. Mooi niet dus, op donderdag 2 januari 
vond in sporthal De Bongerd te Bemmel het 100% 
voetbaltoernooi plaats. Een gelegenheidsteam van 
VDZ deed mee aan het E-pupillen toernooi. Ben en 
Olaf (E1), Tijn (E4), Florian (E5), Stijn (E6), Renzo (E11) 
en (eigenlijk een beetje illegaal) Frédéric (D3) en de 
mentale ondersteuning van de geblesseerde Alex (E5) 
vertegenwoordigden het rood-zwart met veel plezier, 
passie en strijd. Dat was ook hard nodig, want naast 
één E6 team deden er enkel E1 en E2 teams mee.

De opener van het toernooi was direct een mooie, 
de E1 van Lienden werd nipt met 21 verslagen, 
na een mooie spitsengoal van Florian en een 

goal uit een onmogelijke hoek van Tijn. Maar de ‘man of 
the match’ was toch echt Frédéric. Waar de tegenstan
ders minimaal 5 keer dachten een doelpunt te maken was 
Frédéric keer op keer de Gianluca Buffon van dit VDZ.
De tweede wedstrijd tegen SC Bemmel E6 was een pit
tige. De jongens hadden het idee dat, na een overwinning 
op een E1, dit wel even zou gebeuren. De 01 kwam dan 
ook hard aan, maar schudde de jongens wel wakker. Met 
hard werken waren wederom Florian en nu Ben trefzeker 
en stond roodzwart trots bovenaan met 6 uit 2.

Doordat een team van Eldenia zich had afgemeld moes
ten de mannen nogmaals tegen dezelfde teams spelen. 
Eerst werd ongelukkig met 01 verloren van Lienden, on
danks al het harde werk van vooral Stijn, Ben en Renzo. 
Jammer, maar een verliespot is soms wel goed voor de 
instelling van de rest van het toernooi. En zo ook hier. SC 
Bemmel werd vakkundig met 30 naar huis gestuurd, met 
2 doelpunten van een excellerende Ben en een goede 

intikker van Tijn. Op doelsaldo werd de poule gewonnen, 
op naar de kruisfinales dus.
Daar wachtte de E2 van SC Bemmel. Een lastige tegen
stander die in de poulewedstrijden veelal vanuit de coun
ter de winst pakte. De start was flitsend: er werd goed 
gecombineerd, vrijgelopen en gekeken. Al snel maakte 
Tijn een weergaloos doelpunt. Hij rukte op links op langs 
de zijlijn, haalde de achterlijn en bijna vanaf de cornervlag 
ramde hij de bal in de korte hoek. De keeper stond er bij 
en keek er naar. Maar toen ging het mis, onoplettendheid 
en vermoeidheid zorgden voor wat slordigheidjes. Er werd 
te vaak balverlies geleden en al snel stond de 11 op het 
bord. Jammer, maar nog geen man overboord. Toch viel 
de 12, eigenlijk vanuit het niets. Geen finale, teleurstelling 
alom, maar toch ook trots op het vertoonde spel.

De strijd om de 4e plek was een spannende. Wederom 
was Lienden E1 de tegenstander. Lienden opende de 
score, Florian maakte al snel de gelijkmaker, Lienden 
nam weer de leiding, maar Tijn dacht daar anders over en 
liet de keeper kansloos: 22. Penalty’s! De loterij van het 
voetbal! Tijn knalde de eerste in de kruising, Florian raakte 
de paal en Olaf vond de keeper op zijn weg. Lienden had 
er intussen 2 gemaakt, dus er moest er echt nog eentje in. 
Renzo schoot naast, Ben moest de laatste nemen. Een 
aanloop, een schot, mooi in het hoekje. Maar helaas, de 
keeper lag ook in de goede hoek.  Toernooi voorbij met 
als resultaat een mooie 4e plek en een grote beker, en dat 
voor een groep gasten die nog nooit bij elkaar in een team 
hebben gezeten. Met twee E1 teams en een E2 op het 
podium was dit een prima prestatie. VDZ heeft weer laten 
zien dat het altijd een tegenstander is waar alle tegenstan
ders rekening mee moeten houden. 

Ronald Boelhouwer

Gelegenheidsteam VDZ steelt de show

The

team!
E



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

Wat is je leeftijd?
Hoe lang ben je al lid VDZ?

Wat doe je bij VDZ?

Wat doe je naast VDZ?

Wat is je mooiste 
sportmoment?

Waar denk je aan bij VDZ?

Wat wil je nog meer kwijt?

Wat is je favoriete club?

18 jaar
Sinds de E´tjes. Ben begonnen in de E7, nu 
al weer meer dan 9 jaar geleden. 

Ik speel sinds dit jaar in de A4. Meestal 
in de verdediging. Maakt niet uit welke 
positie. 
Ik ga naar school op het Arentheem en zit 
in HAVO 5 met het profiel N&T. 
Mijn goal in de D’tjes tegen een ander 
VDZ D team. Een échte derby dus! Ik 
gaf een hoge bal, die leek eerst op een 
voorzet en zeilde zo onderkant lat in de 
goal. Ik zat toen in een team met Chris en 
wij speelden toen o.a. tegen Dario, Mark 
Ritmeester en Leo Klein Teeselink. Dat 
was écht een práchtige goal!
Gezelligheid staat voorop. Misschien zelfs 
nog boven het winnen…
Eigenlijk niets. Behalve: ik wens iedereen 
heel veel voetbalplezier  

Mijn favoriete club is 
Vitesse

45 jaar
7 jaar geleden, was samen met Bart 
Donders leider van het team van onze 
zonen in de D2. 
Ben de laatste jaren leider,  trainer, coach en 
vlagger, nu van de A4. Op maandag train ik 
de A3 en A4 en op donderdag de A4.
Ik werk bij Kingspan Insulated Panels & 
façades in Tiel. 
Eigenlijk het hele sportgebeuren. Elke 
trainings- en wedstrijddag, samen met 
de jongens op het veld. Dit is trouwens 
een hele leuke periode in hun leven,  ook 
al beseffen zij het nu nog niet… later 
misschien wel. 
Als zij genieten, geniet ik ook.

Samen lekker voetballen!

Volharding doet Zegevieren,
maar wel met sportiviteit, respect en 
plezier!
Mijn favoriete club is Vitesse en
AS. Roma (mijn roots)

KERSTAVONDFEEST V.D.Z.
DATUM: zaterdag 21 december 2013
LOKATIE: Kantine V.D.Z.
MUZIEK: Partyband: Nedjus
EN………’N SPECIAL GUEST !!!!        

Vader en zoon
Alessandro en 
Lorenzo Stronati
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Vader en zoon 
Allessandro en 
Lorenzo Stronati

Wat is je leeftijd?
Hoe lang ben je al lid VDZ?

Wat doe je bij VDZ?

Wat doe je naast VDZ?

Wat is je mooiste 
sportmoment?

Waar denk je aan bij VDZ?

Wat wil je nog meer kwijt?

Wat is je favoriete club?

18 jaar
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vlagger, nu van de A4. Op maandag train ik 
de A3 en A4 en op donderdag de A4.
Ik werk bij Kingspan Insulated Panels & 
façades in Tiel. 
Eigenlijk het hele sportgebeuren. Elke 
trainings- en wedstrijddag, samen met 
de jongens op het veld. Dit is trouwens 
een hele leuke periode in hun leven,  ook 
al beseffen zij het nu nog niet… later 
misschien wel. 
Als zij genieten, geniet ik ook.

Samen lekker voetballen!

Volharding doet Zegevieren,
maar wel met sportiviteit, respect en 
plezier!
Mijn favoriete club is Vitesse en
AS. Roma (mijn roots)

KERSTAVONDFEEST V.D.Z.
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LOKATIE: Kantine V.D.Z.
MUZIEK: Partyband: Nedjus
EN………’N SPECIAL GUEST !!!!        

Vader en zoon
Alessandro en 
Lorenzo Stronati



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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PPRRR
RRRTT
Ook de eerste meiden 
opgeleid tot pupillen-
scheidsrechter!
13 meiden uit MC8 en 8 jongens hebben zaterdag 
25 januari met goed gevolg de scheidsrechterscur
sus afgerond. Met deze hoeveelheid vrouwen in de 
cursus was het een gegiechel van jewelste en bij de 
jongens kleurde geregeld de wangen rood. Ondanks 
gelach en de nodige discussies was iedereen toch 
ook betrokken en actief bezig om zich de eerste be
ginselen van het scheidsrechtersvak eigen te maken. 
De volgende leden kunnen teruggevonden worden op 
de velden als pupillenscheids:

Faye, Myrthe, Lotte, Gisella, Isa, Isis, Eva, Lena, 
Joelle (op de foto staand) en Joey, Boudewijn, 
Wietse, Rashaan, Tijs, Luc, Femke, Judith, Luca, 
Ties, Remke (op de foto zittend).

Foto´s Ted de Kraker



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Wanneer we deze week onze kleedkamer uitkomen 
en het veld oplopen voor de warmingup, valt 
onze mond open van verbazing. Zijn dit nou 

kangoeroes? Konijnen? Of misschien toch miereneters? 
Navraag leert ons dat het om aardvarkens gaat; heel bijzon
dere dieren die eigenlijk nauwelijks aan andere diersoorten 
verwant zijn. Het zijn letterlijk en figuurlijk ‘rare snuiters’: 
aardvarkens hebben immers een erg lange, dunne snuit, 
waar ze nieuwsgierig mee rondsnuffelen. 

Echt moeilijk belooft de wedstrijd niet te worden: daarvoor 
komen de dieren eenvoudigweg te aandoenlijk over met hun 
weinig behaarde lichaam, grove poten met klauwen en hun 
lange snuit en staart. En inderdaad, na de aftrap blijkt al snel 
dat de aardvarkens niet kunnen scoren en daar ook weinig 
interesse in lijken te tonen. Maar… ook wij krijgen de bal 
maar niet op hun doel geschoten! Daarvoor lopen de dieren 
letterlijk veel te veel voor onze voeten: als nieuwsgierige 
honden dribbelen ze om ons heen en niet zelden struikelen 
we over hun lichamen wanneer we met de bal aan de voet 
op het doel af willen gaan. 

Bovendien krijgen we met een tweede lastige hindernis te 
maken: de aardvarkens graven het hele veld kapot! Een 
aardvarken kan zo snel graven, dat hij binnen een minuut 
volledig onder de grond is verdwenen. Normaal gesproken 
houden ze zich overdag schuil in ondergrondse holen om 

door Bas Lukkenaar

’s nachts actief op zoek naar voedsel te gaan. In de natuur 
plunderen ze hoofdzakelijk termietenheuvels: met hun 
sterke klauwen breken ze de insectenbouwwerken open om 
vervolgens met hun lange, kleverige tong zoveel mogelijk 
termieten op te likken. 

Nadat we tevergeefs bij de scheidsrechter hebben geappel
leerd wegens spelbederf plegen we in de rust ten einde raad 
maar even een belletje naar dierentuin Koninklijke Burgers’ 
Zoo. Zij komen met een bijzonder advies. Bij aanvang van de 
tweede helft treffen de aardvarkens enkele emmers aan die 
gevuld zijn met een papperig goedje. De kleverige substantie 
bestaat grotendeels uit hondenvoer, aangevuld met insecten 
en groentesoorten. Het geheel is van tevoren tot een brij 
gemalen, aangezien aardvarkens nauwelijks over tanden be
schikken: slechts enkele kiezen diep in de mond kunnen het 
voedsel oppervlakkig kauwen. Wie ooit door een aardvarken 

gebeten wordt, komt 
waarschijnlijk meteen 
in het Guinness Book 
of Records!

De tactiek werpt direct 
zijn vruchten af: er is 
geen enkele interesse 
meer voor de bal of de 
tegenstander, want elk 
aardvarken werpt zich 
gulzig slurpend op 
deze delicatesse. Na 
het eten rollen de die
ren zich vrijwel direct 
op, rekken zich nog 
eenmaal behaaglijk uit 
en vallen vervolgens 
in een diepe slaap tot 
ver in de avonduren!

Aanvallen en verdedigen
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.

AARDVARKEN

door Bas Lukkenaar
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Albers Reclame Wageningen



Clubblad de Volharder | 43

VDZ
HOGEROP

HOOFDSPONSOR
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
www.bvradvies.nl

HOOFDSPONSOR JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl  

ZILVERSPONSORS
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
www.100voetbal.nl
D-Box  Verpakkingen BV 
www.dbox.nl
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
Voetbalcenter OLB 
www.olbarnhem.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl
InShared Holding BV 
www.inshared.nl

SPONSOREN
Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Apollo at Home  
http://maakreizen.apolloathome.nl
Arentsen Velp B.V Installatietechniek 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem (026) 361 3012
Bomers Interim Support  
Arnhem (026) 8480524
Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Cafe De Velper  
www.develper.nl

COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Dakbedekkingsbedrijf ELRO 
www.elrodakbedekking.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
De Smidse  
www.desmidsemetaal.nl
Drost en zonen bv  
www.drostenzonen.nl
Erik van den Hof Reclame 
www.vandenhofreclame.nl
FLYNTH 
www.flynth.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
GGz Praktijk 
www.ggzpraktijk.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Hefas Branddetectie 
www.hefas.nl
Hogeschool van Arnhem Nijmegen 
www.han.nl
Indora Managementadvies 
www.indora.nl
JEHAGO Meubel en interieurbouw 
www.jehago.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp  (026) 363 5673
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Meijer Interim & Advies 
www.meijerinterim.nl
Metselbedrijf Hendriks Peters 
www.metselbedrijfhendrikspeters.nl
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl

Navigus  
www.navigus.nl
Patisserie Christiaan 
www.patisseriechristiaan.nl
Paul van Zeeland Juweliers 
www.paulvanzeelandjuweliers.nl
Praktijk voor Parodontologie en 
Implantologie 
www.ppia.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Putman Keurslager 
www.putman.keurslager.nl
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Sam*dexy 
www.samdexy.nl
Schoonmaakbedrijf Hofs 
www.schoonmaakbedrijfhofs.nl
Sita recycling Services 
www.sita.nl
Sportcentrum Indoor Action 
www.indooraction.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
Tempo-Team Uitzenden 
www.tempoteam.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
tonnyvanelferen 
www.tonnyvanelferen.nl
Van Buren Bouwmaterialen 
www.vanburen.nl
Van Elferen Groenvoorziening  
www.vanelferengroenvoorziening.nl
Van Verseveld Infra 
www.vanverseveldinfra.nl
Versteegh Dance Masters 
www.versteeghdancemasters.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YDTV Bouwadvies  
ArnhemSPONSORLIJST
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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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Laatst hoorde ik in een voetbalkantine iemand zeggen: “ Door mijn manier van vlaggen 
heb ik afgelopen seizoen zeker 6 punten extra gepakt voor ons elftal!” Daarbij sloeg 
hij zich hard op de borst. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Moet je daar trots op zijn? 

Of bedoelde hij daarmee te zeggen dat andere grensrechters zo slecht zijn? Of was dit een 
compliment voor verborgen onsportiviteit? Mijn andere tafelgenoten wisten kennelijk precies 
wat hij bedoelde. Even later volgde er een tot in het kleinste detail gevoerde discussie over al
lerlei spelsituaties. Wat leren wij hiervan? Kennelijk heb je in de ogen, van sommige mensen, 
goede en slechte (club)grensrechters. De goede pakken in een seizoen 
zeker 6 “extra punten”. 

Ik ga wel eens met een goede vriend mee naar jeugdwedstrij
den van allerlei betaald voetbalorganisaties. Zijn zoontje 
speelt namelijk bij Vitesse. Mijn vriend heeft de gewoonte 
om bij bepaalde wedstrijden steeds achter de (club)
grensrechter van de tegenstander te gaan staan. In 
de gaten houden of hij wel eerlijk vlagt en om hem 
eventueel “ te corrigeren” als dat nodig moet zijn. 
”Punten pakken voor de club” noemt hij dat. Wat leren 
wij hiervan? Wellicht is het goed om bij elke wedstrijd 
een “corrigerende” grensrechter aan te stellen om te 
zorgen dat iedereen “extra punten pakt” voor zijn club. 

Een paar maanden geleden was ik bij een jeugdwedstrijd 
van Schalke 04 in Gelsenkirchen tegen Vitesse. In Deutsch
land spelen zij altijd dat soort wedstrijden zonder grensrechter. 
Ik was zeer verbaasd en benieuwd hoe dat zou gaan. Wat bleek 
tijdens de wedstrijd? Geen enkele discussie over wel of niet buitenspel, 
wel of niet over de lijn, wel of niet sportief of oneerlijk. De beslissing van de scheidsrechter 
werd door spelers en ook het publiek gewoon geaccepteerd. Zonder protest. Wat leren wij 
hiervan? Geen ( club)grensrechter, geen corrigerende grensrechter nodig. Geen discussie 
over sportiviteit. Geen gedoe over “extra punten pakken”.

Vorige week zaterdag 25 januari was ik bij de wedstrijd VDZSML. Eindstand 22. 
In de tweede helft stonden wij met 21 voor. Aan het einde bij een aanval van 
SML scoorde SML in een onoverzichtelijke situatie de gelijkmaker. De scheids
rechter keek lang naar onze “grens”. Onze grens Hans hield zijn vlag laag. Hij 
koos ervoor om geen “extra punten te pakken”. Daar was geen cor
rigerende grensrechter voor nodig. Hans maakte in een split
second zijn eigen keuze. Een keuze vóór het voetbal. Een 
keuze vóór het spelletje. Een keuze vóór de goede naam van 
VDZ. Een keuze vóór sportiviteit. Een keuze die “normaal” moet zijn. Het 
is eigenlijk raar, dat ik hier over schrijf. Daaruit blijkt dat zo een keuze  
helaas niet normaal is. Hierbij hulde voor onze grens Hans Venema. 
Een monument voor hem in deze column. Hij verdient het. Wat leren 
wij hiervan? Zo kan het dus ook!

De Pingelaar

De beste grens 
Foto Irene Gudden

colum
n
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De wedstrijd VDZ 1 tegen SML 1 die op 26 januari zou 
worden gespeeld werd een dag vervroegd door de 
vroege wedstrijd van Vitesse tegen NEC de volgende 
dag. VDZ Hogerop greep deze gelegenheid aan om er 
een hele happening van te maken met vuurwerk, een 
buffet voor de sponsors en live muziek. Op de mid-
denpagina vindt u een sfeertekening, hieronder het 
wedstrijdverslag van de hand van Frank Ritmeester.

SML startte in het begin duidelijk beter. Er zaten 
zelfs 4 jonge A1 spelers in de basis! Het hadden 
er 6 kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn? Niet 

alleen VDZ was overdonderd door het jonge elftal met 
zijn snelle aanvalsspel in de beginfase. Ook de scheids
rechter was duidelijk even van slag. Hij floot niet voor een 
penalty, waar hij dit wellicht wel had moeten doen! Een 
VDZ verdediger kwam duidelijk te laat en haalde daardoor 
een SML verdediger Marten Hofmans onderuit in het 
strafschop gebied. Maar ja, dat was al in de 2e minuut en 
welke scheidsrechter durft er dan al een penalty te ge
ven? Het zegt genoeg over het aanvallende begin van de 
gasten van SML, dat ook hun centrale verdediger in ons 
strafschopgebied kwam. In de 14e minuut liet VDZ keeper 
Tom Witjes in een chaotische strijd de bal los. Gelukkig en 
volkomen terecht keurde de scheidsrechter de goal af. 
Kortom, het begin was hectisch, er gebeurde van alles 
en een derby waardig! Even later scoorde SML via hun 
aanvoerder Fatih Sprenkel alsnog de 01. Na het goede 
begin van SML kon je zien dat VDZ over meer ervaring 
beschikt en de strijd op het middenveld en daardoor de 
greep op de wedstrijd herwon. VDZ werd duidelijk sterker. 
De jonge en goede keeper van SML moest nu ook een 
paar keer ingrijpen. Kort voor rust, in de 41e minuut, was 
echter hij kansloos bij een heel mooie vrije schop vanaf 

links die mooi indraaide in het strafschop gebied. Martijn 
van Gessel  – kon na een werkelijk prachtige loopactie  
ongehinderd mooi in de lange hoek inkoppen. 

Na de rust hetzelfde spelbeeld. SML kwam goed uit de 
startblokken, maar deze keer waren de VDZ spelers beter 
voorbereid. De wedstrijd zakte wat kwaliteit duidelijk af 
maar de spanning steeg. Soms was het spel even geza
pig en dan weer over en weer een festival van veel kleine 
foutjes. VDZ werd wel steeds beter. Uiteindelijk scoorde 
VDZ terecht door een kopbal van Pieter van Middelkoop 
de 21. In de eindfase werd SML weer wat nauwkeuriger 
en daardoor ook beter. Techniek en goed positiespel zijn 
de duidelijke wapens van dit jonge elftal. Eigenschappen 
die VDZ eigenlijk ook heeft. Bij de 22 van SML, door 
Delano Drakenstijn, verdient onze grensrechter Hans Ve
nema alle hulde!  Een standbeeld voor onze grens! Menig 
clubgrensrechter had in die situatie – onsportief  gewoon 
de vlag opgestoken voor buitenspel! Lof voor Hans, hij 
vlagde niet! De scheidsrechter keek na de SML goal over
duidelijk naar hem, maar Hans hield de vlag omlaag. 

Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon en ook gespeeld 
werd, uiterst strijdvaardig maar ook sportief! Zoals een 
derby behoort te zijn! Volgend seizoen weer zou ik zeg
gen! En met mij de vele supporters. Het is te hopen dat 
beide ploegen in de 3e klasse blijven. Vooral SML zal het 
nog moeilijk hebben, want met een gelijkspel schieten 
zij niet echt op. Qua spel verdienen beide ploegen een 
hogere plaats in deze klasse en als zij zo doorspelen gaat 
dat zeker lukken. Helaas dan zonder onze keeper en 
aanvoerder Tom Witjes. Dit was zijn laatste derby. Na dit 
seizoen hangt hij zijn “ kicksen aan de wilgen”. We zullen 
hem missen.

VDZ 1 - SML 1 op 25 januari 2014

Een klassieke derby

Meer dan 700 mensen waren 
op deze derby afgekomen!
Foto Irene Gudden
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De winterstop van de D1 en D2 was 
in elk geen winterslaap. De trainers 
en leiders van deze teams deden een 
beroep op het activiteitenpotje. Zo’n 
potje is voor elk team ter beschik-
king om iets leuks of nuttigs (of een 
combinatie daarvan) mee te doen.  De 
eerste week huurden zowel D1 als 
D2 een zaal  om eens te ervaren hoe 
zo’n bal daar rolt. Maar voor het echte 
groepsgevoel, daarvoor is er toch iets 
anders nodig.

Moed en zelfvertrouwen
De week daarna, voorafgaand aan een onderlinge 
oefenwedstrijd, kregen de teams een workshop HAKA. 
Niet direct gerelateerd aan voetbal maar wel heel leuk! Op 
internet wordt die workshop aangeprezen met zin:  Deze 
workshop maakt de echte man in u wakker! Dat belooft 
wat.
De Haka is een dans, afkomstig van de Maori’s, de oor
spronkelijke inwoners van Nieuw Zeeland. Vaak wordt het 
een oorlogsdans genoemd, maar dat is niet terecht. Het 
gaat over moed en zelfvertrouwen. Dat was ook duidelijk 
te horen en te zien. 
De twee teams voerden de Haka aan het begin van de 
wedstrijd voor elkaar uit en voor het publiek uit. Van oor

Haka!

log was geen sprake. Wel van moed. Het sportieve duel 
eindigde in een 40 voor de D1. 
Ach ja, wat heet niet gerelateerd aan voetbal: de jongens 
hebben geleerd stevig te staan, zich niet te laten intimide
ren, hun eigen kracht te zoeken… Best belangrijk in het 
voetbal.
Lucas Gengler (D2) over de workshop:  “ik vond het heel  
grappig. Er zitten wel moeilijke zinnen in, maar die kreten 
zijn leuk.  Je doet dingen die je in je gewone leven van 
elke dag niet doet.  Als je dat wel doet , dan zouden men
sen je namelijk uitlachen…” 

Martin Gengler en Martine Baar
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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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     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
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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,
Als u dit leest is de tweede seizoenshelft weer gestart, 
ijs en weder dienende natuurlijk. Voor ons eerste heren 
en eerste damesteam een cruciale periode om uit de 
onderste regionen van de ranglijst te komen. In deze Van 
de bestuurstafel vertel ik u over onze plannen een nieuw 
beleidsplan op te stellen, het bijstellen van de vrijwilli
gersregeling en een aantal andere belangrijke zaken voor 
onze vereniging. Maar eerst ..............

Parkeerterrein geopend!
Zoals u op onze website hebt kunnen lezen is het par
keerterrein van Rijnstate op onze oude veld 5 geopend. U 
kunt daar parkeren in het weekend, woensdag na 14.00 
uur en de andere dagen na 17.00 uur. U kunt uw kaart 
gratis omzetten in een uitrijkaart in de knipautomaat in 
onze kantine. Het bestuur vraagt u bij voorkeur gebruik te 
maken van deze mogelijkheid. Het bestuur streeft ernaar 
het parkeren bij het clubhuis te beperken tot de daarvoor 
bestemde asfaltplekken. In overleg met de gemeente zul
len we het parkeren langs de weg (veiligheid!) en op het 
gras onmogelijk maken.

Actualisering Beleidsplan VDZ
Het huidige beleidsplan loopt van 2010 tot 2014. Het is 
nodig dit plan te actualiseren. Het bestuur is daarmee 
gestart. De eerste stap is het formuleren van visie, missie, 
uitgangspunten en belangrijke thema’s, zoals duurzaam 
verenigen, groei of niet, coördinatie van de scheidsrech
ters, versterking organisatie etc. Wij zullen deze in februa
ri/maart bespreken met de voorzitters van alle commissies 
van VDZ. Op de algemene ledenvergadering van 17 april 
zullen wij deze presenteren en kunt u allemaal commen
taar geven. Vervolgens zal het bestuur het beleidsplan 
opstellen en voorleggen aan de ALV in november. Wij 
nodigen u van harte uit op de vergaderingen in april en 
november mee te doen in de discussie.

Nieuwe vrijwilligersregeling
De vrijwilligersregeling van VDZ heeft ons veel goeds 
gebracht. Leden en ouders van leden werden betrokken 
bij VDZ. Buiten onze vereniging kregen wij daarvoor ook 
veel waardering. Voor een voetbalclub is de regeling ook 
uniek. De huidige vrijwilligersregeling moet nu echter wor
den geactualiseerd. Een aantal dingen loopt het laatste 
jaar minder soepel, we zien nog een paar kansen voor 

het uitbreiden van 
bijvoorbeeld scheids
rechtersdiensten en 
de kantine is door de groei 
van onze vereniging langer open 
en dat vergt dom
weg meer 
capaci
teit. Het 
bestuur zal 
op de leden
vergadering 
met een nieuw 
voorstel komen. Dit raakt alle 
leden en ouders van jeugdleden, 
dus houdt het in de gaten en praat mee.

Overige bestuurszaken
In januari is de accommodatie nota van de gemeente 
informatief besproken en die zal binnenkort worden 
vastgesteld. De consequenties voor onze accommodatie 
zijn gering. Belangrijker voor ons is de nog op te stellen 
tarieven nota. Hoe gaat de gemeente om met subsidies. 
Dit kan voor onze huurprijzen van de velden en daarmee 
onze begroting consequenties hebben. Wij praten mee en 
houden het scherp in de gaten. 

De website van VDZ is afgelopen jaar noodgedwongen 
vernieuwd. Het bestuur en betrokkenen zijn nog niet 
tevreden over deze site. Er zijn verbeteringen mogelijk en 
we gaan hiermee aan de slag.
In het kader van duurzaam verenigen zijn een aantal ac
ties gestart. We kijken onder andere naar de mogelijkhe
den om onze energierekening te beperken, en inventari
seren de mogelijkheid van zonnepanelen door middel van 
crowdfunding. Verder zijn we aan de slag met het sparen 
van een ‘watertappunt”, daarover volgt binnenkort meer 
informatie. En  we zijn bezig met een oriëntatie op een 
“gezond kantine concept”.  

Ik wens de leden van VDZ heel veel voetbalplezier in de 
tweede seizoenshelft. De agenda van de ALV op 17 april 
verschijnt twee weken daarvoor op de website van VDZ . 

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel
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Ladies Day bij VDZ

Meidenvoetbal en winterstop? Dacht het niet! 
Het is zondag 12 januari 2014. Het is Ladies Day bij VDZ. De zon 
laat zich zien zo gauw de eerste damesteams van VDZ en Woezik 
uit Wijchen het veld betreden. Vandaag is Sportpark ’t Cranevelt het 
domein van de meiden. Om 09:45 uur worden de eerste clubvaan-
tjes gewisseld en beginnen beide teams vol overgave aan de wed-
strijd. En dat is wat de volgers en fans van de verschillende teams 
deze dag weer opvalt; met de motivatie zit het meer dan goed. 
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Ladies Day bij VDZ

Hoezo Winterstop?
Oefenwedstrijden, Ladies Day en een scheidsrechtercursus, 
het is teveel om op te noemen. De winterstop is niet meer 
wat het geweest is. Voor wie hogerop wil en kan is er onlangs 
zelfs een talententeam opgericht: MO21 (meisjes onder 21 
jaar). Dat betekent extra trainingen en extra wedstrijden. De 
animo is groot. 

Prijzenplankje
Je voelt het aan alles. Het aantal leden groeit gestaag (190 
meisjes en vrouwen), evenals de trofeeën. In de kantine 
komen er steeds meer prijzenplankjes bij. Maar op zo’n dag 
als Ladies Day gaat het niet om de prijzen. Het spelplezier, 
de sportiviteit, het talent; het komt er allemaal uit op deze 
zondag midden in de winter! Mede dankzij de tomeloze inzet 
van de scheidsrechters, de enthousiaste kantinevrijwilligers 
en de onovertroffen leden van de damescommissie. Petje af 
en rode VDZwintermuts op voor het meidenvoetbal!

Tekst Paul Arends
Foto’s Ted de Kraker
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Iedereen die de voetbalsport een warm hart toedraagt, 
zal de bovenstaande kop volmondig beamen. Toch 
constateren we helaas steeds vaker dat er richting 
scheidsrechters door coaches, maar vooral ook 
door publiek zeer vervelende opmerkingen worden 
gemaakt. Respect is daarbij dan ver te zoeken. 

Vanuit de KNVB is veel aandacht besteed aan 
het onderwerp respect op en rond de velden. 
‘Zonder respect geen voetbal’ en ‘Geef kinderen 

hun spel terug’ zijn twee slogans die bijna iedereen wel 
kent. De Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) startte paar 
jaar geleden al met de campagne ‘kantelen’ om vooral de 
sportiviteit te benadrukken en agressie op de velden te 
vermijden. De bestuurders van voetbalclubs hebben hun 
verantwoordelijkheid genomen door leden, begeleiders, 
coaches en ouders duidelijk te maken toch vooral respect
vol met elkaar om te gaan.
Verbazingwekkend dan toch dat na alle discussies over 
respect, elke maandag in de krant wel weer te lezen valt 
dat een voetbalteam in de fout is gegaan. En dan lezen 
we alleen nog maar de gebeurtenissen van standaard
teams in het amateurvoetbal. 

Leuke hobby?
Om dichter bij huis te blijven, bij ons eigen VDZ, maakt 
een scheidsrechter ook het nodige mee. Verbaal geweld 
van de toeschouwers en ook coaches die zich niet 
onbetuigd laten. Willem Meijer, clubscheidsrechter, wil 
daar graag iets over kwijt. Op de zaterdagochtend fluit hij 
meestal een D of C team. Willem: “Scheidsrechteren is 
een leuke hobby en geeft veel voldoening,  vooral als je 
waardering krijgt van spelers en leiders en hen een leuke 
wedstrijd kunt bezorgen. Maar er zijn wedstrijden bij.... 
Het lijkt erop dat commentaar op de leiding door spelers 
en coaches kennelijk normaal is. Verbeteren van spelre
gelkennis zou ik al een goede maatregel vinden. Bijvoor
beeld wat betreft het oneerlijke vlaggen van de assistent
scheidsrechters. In het voordeel vlaggen, bijvoorbeeld 
ten onrechte buitenspel geven, vinden we acceptabel. Als 
je als scheidsrechter dan zijn vlagsignaal niet overneemt 
omdat je eigen waarneming anders is, is Leiden in last en 
zijn de reacties nou niet bepaald respectvol. ‘Ik sta hier 
niet voor Jan Doedel’ is dan nog het minste wat ik soms 
hoor. In het overleg van AVF hoorde ik een voorzitter van 
een Arnhemse club ‘ trots’ beweren dat zijn grensrechter 
zeker zes punten ‘verdiende’ voor zijn club. Lekker dan!”. 

We moeten met z’n allen beseffen dat scheidsrechters 
ook vrijwilligers zijn en dat zij hun vrije tijd ervoor over 
hebben om twee teams de gelegenheid te geven hun 
favoriete sport uit te oefenen. Vanzelfsprekend ma
ken scheidsrechters fouten, het zijn gelukkig mensen. 
Maar daar waar fouten van de spelers/speelsters vaak 

TNS NIPO
Vaders en moeders ontladen hun opgekropte door
deweekse stress in het weekend bij de sportwedstrijd 
van hun kind. Ze schreeuwen, vloeken en schelden 
langs de lijn. Of ze wijzen agressief gebarend de 
scheidsrechter op zijn verkeerde beslissing. Zo blijkt 
uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van SIRE 
(Stichting Ideële Reclame) onder 817 ouders met 
sportende kinderen. 
Van de ondervraagden geeft 57% toe dat hun door
deweeks opgebouwde stress een van de factoren 
is die bijdraagt aan het net iets te fanatieke gedrag 
langs het veld. Maar liefst 46% ergert zich aan andere 
ouders langs de lijn. Slechts 15% durft ze op hun 
gedrag aan te spreken. 

Gewenst gedrag van begeleiders en ouders
• Ervan uitgaan dat een scheidsrechter met de 

beste bedoelingen een wedstrijd begeleidt.
• Een mens wel fouten kan maken!
• Ervan uitgaan dat spelers en scheidsrechter er 

zelf uit komen bij een opstootje.
• Incidenten niet voeden!
• Het veld aan de spelers en scheidsrechter laten! 

Nooit zelf het veld opgaan.
• Een kopje koffie gaan drinken wanneer je voelt 

dat je emoties teveel oplopen!
• Bij het zien van hoog oplopende emoties bij een 

medeouder deze meenemen voor koffie!
• Geweld weren!
• Schelden nalaten!
• Commentaar voor je houden!
• Positief aanmoedigen met respect voor de 

tegenstander!
• Respect! Voor elkaar en elkaars eigendommen.
• Jezelf in de hand houden en irritaties op een 

geschikter moment bespreken!

Zonder scheidsrechters geen wedstrijden
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zonder commentaar geaccepteerd 
worden, worden beslissingen van 
scheidsrechters regelmatig zonder 
enige nuance bekritiseerd. Emotie 
is een onderdeel van de sport, maar 
sportiviteit en respect zijn minstens 
zo belangrijk. De kritiek vanaf de kant 
heeft er bij diverse verenigingen al toe 
geleid dat er scheidsrechters afhaken 
of zelfs niet aan de opleiding durven te 
beginnen.

Jeugdscheidsrechter
Gelukkig kennen we bij VDZ, maar 
ook bij andere clubs in de regio, het 
fenomeen ‘jeugdscheidsrechter’. En zelfs 
jeugdscheidsrechters krijgen af en toe 
al iets mee van ouders en leiding langs 
de kant die niet snappen waar het in het 
voetbal om gaat. Erik Overbeek (12 jaar): 
“Gelukkig heb ik het nog niet veel meege
maakt en al helemaal niet bij een doelpunt, 
maar soms bij een beslissing over een ingooi 
komt er wel reactie. Dat ik het niet goed zou 
hebben gezien bijvoorbeeld. In de cursus hebben 
we geleerd om dan rustig te blijven, te zeggen dat 
je het misschien dan verkeerd gezien hebt, maar wel 
bij je besluit te blijven”. 

Zonder scheidsrechters geen wedstrijden

De opmerking van Willem 
Meijer, dat meer kennis 
van spelregels kan helpen, 
onderschrijven hij en mede
jeugdscheidsrechter Joris 
Leferink (12 jaar). Het volgen 
van de cursus heeft er ook 
toe geleid dat ze zich net wat 
sneller ergeren als een eigen 
trainer of leider zich te druk 
maakt langs de kant. Erik: “Je 
snapt dat er soms fouten worden 
gemaakt, maar je begrijpt ook 
dat iemand zijn vrije tijd opoffert 
om jouw wedstrijd te leiden”. Want 
heel simpel: zonder scheidsrechter 

geen wedstrijd. Fouten maken is 
menselijk en fouten incasseren op 

een respectvolle manier hoort bij 
voetballen! Kun je dat niet, dan heb je 

weinig te zoeken bij een club. Laten wij 
bij VDZ in ieder geval de beslissing van 

de scheidsrechter accepteren.

Janine Boekelder

Foto Ted de Kraker
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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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Rinus Jansen (bijna 87) 
en al 75 jaar lid van VDZ.

Tijdens de klassieke derby VDZSML 22, ontmoette ik 
ons oudste clublid Rinus Jansen in de kantine. Rinus is al 
75 jaar lid en met zijn 86 jaar het oudste lid van onze Ver
eniging VDZ. Vijfenzeventig jaar, het lijkt maar een getal 
maar als je dan achter zijn naam in de ledenlijst onder de 
kolom ‘Lid sinds’ 1939 ziet staan dan moet je toch even 
slikken. Slechts 13 jaar na de oprichting van VDZ!

Als het even kan is hij bij elke thuiswedstrijd van ons 
eerste elftal erbij! Een van zijn twee zonen haalt Rinus 
van huis op (hij woont tegenwoordig in Zelhem) en brengt 
hem dan naar VDZ.  In de drukke kantine vertelde Rinus 
enthousiast over “vroegere tijden” in het begin van zijn 
carrière bij VDZ. Rinus begon in het 4e elftal, daarna 
kwam Rinus in het 2e en heeft ook een tijdje in het eerste 
gespeeld. Zijn positie was altijd “stopperspil”, een plek 
die nu in het hedendaagse voetbal niet meer bestaat. In 
de jaren 50 een soort voorstopper die als belangrijkste 
taak had het dekken en afstoppen van de spits van de 
tegenpartij. Je moest sterk, snel en meedogenloos zijn. 
Eigenschappen die je deze minzame oudere, vriendelijke 
en vitale heer niet zo snel toedicht.

75 jaar lid

Tijdens ons gesprek laat Rinus verscheidene oude VDZ 
elftalfoto’s zien. Anekdotes volgen elkaar razendsnel 
op. Ik heb meer hinder van de muziek in de kantine dan 
Rinus. Kortom in de vele jaren dat Rinus lid is zal er wel 
veel veranderd zijn. Of niet? Volgens Rinus eigenlijk niet! 
Het spelletje blijft even mooi zoals het was. De Vereniging 
VDZ blijft even gezellig en sportief als vroeger. Een groot 
compliment van dit ervaren verenigingslid. Voetbal houdt 
dus ook jong!

Frank Ritmeester

Rinus poserend op het oude St. Jan terrein, de club waarmee  
VDZ fuseerde in 1947. Daar staan nu de flats van Cranevelt

Foto Irene Gudden
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Met de nieuwe Octavia Combi Greenline heeft ŠKODA een absolute uitblinker qua ruimte, 

zakelijke uitstraling, gebruiksgemak, comfort én bijtelling in huis. Want zowel de Octavia 

Hatchback Greenline, als de Combi Greenline vallen in de 14%-klasse. 

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. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. 

• Cruise Control

• BlueTooth carkit met afstandsbediening

• Climatronic

• LED achterlichten

• Touchscreen navigatie Amundsen

• Regensensor

• Lichtmetalen velgen 16”

• Park Distance Control achter

De Octavia Combi Greenline Business bevat onder andere:

ŠKODA Octavia Combi Greenline vanaf

€25.650
Greenline Businessline vanaf

€27.150

2014%

Nu bij Hegeman: de nieuwe ŠKODA Octavia Combi Greenline met 14% bijtelling!

Untitled-5   1 16-01-14   10:01
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Zaterdag 25 januari was het zover: de eerste 
wedstrijd voor de mini’s. En dan nog wel vóór de 
spannende en in Arnhem beladen derby tussen 

VDZ en SML. Om half 7 startte het onderlinge toernooitje 
op het hoofdveld. Met 15 mini’s streden ze in drie teams 
op een kluitje om de bal. De goals volgden vanzelf, soms 
zelfs door enthousiasme in hun eigen goal. Iedere goal 
werd blij en schreeuwend gevierd, rennend met de armen 
in de lucht.
Het team dat even rust had, werd uitgedaagd om pe
nalty’s te schieten tegen elkaar. Een extra spannende 
dimensie aan de avond was dat de lichten tegen het 
einde uitvielen. In het pikdonker gingen ze nog even door, 
maar al snel was het tijd voor de bitterballen en de warme 
chocomelk.
En toen was het moment aangebroken om met de ‘echte’, 
grote voetbaljongens aan de hand het veld te betreden. 
Het vuurwerk en het applaus maakten veel indruk op de 
kleintjes. Eén rondje langs de supporters was nog niet 
voldoende, sommige mini’s renden wel drie rondjes langs 
de supporters voor een high five. “Maar de mensen met 
zwartwitte strepen kregen geen high five van ons’, was 
na hun avontuur het commentaar. Al met al een mooie 
avond. Zou dit het begin zijn van het Arnhemse All Stars 
team?

De moeder van Ruut

Minidebuut!
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De sluitpost Je-
roen Polman
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DE SLUITPOST

Jeroen 
Polman 
keeper van zaterdag 3

Vanaf 1976 ben ik lid van VDZ en bijna 
altijd als de sluitpost van het team. 
Als kind keepte ik al veel met 
buurtvoetbal op het grasveld bij 
Moscowa. Dat vond ik zo leuk dat ik 
daarna niets anders meer heb gewild.

Ik kijk met plezier terug naar de 
wedstrijden tegen Vitesse en Matra 
Racing Club de Paris en de vele 
kampioenschappen op zaterdag. Maar 
ook de pittige keeperstrainingen in 
de modder, de vele leuke uitjes en de 
reünie van de zaterdagtak bij VDZ (2011) 
zijn onvergetelijk. En dit smaakt nog 
steeds naar “meer”!

Foto’s Ted de Kraker



Flynth

Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

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

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

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

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

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

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

“Ontspanning

   als inspiratie
    bron!”
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Jeroen 
Polman 
keeper van zaterdag 3

Vanaf 1976 ben ik lid van VDZ en bijna 
altijd als de sluitpost van het team. 
Als kind keepte ik al veel met 
buurtvoetbal op het grasveld bij 
Moscowa. Dat vond ik zo leuk dat ik 
daarna niets anders meer heb gewild.

Ik kijk met plezier terug naar de 
wedstrijden tegen Vitesse en Matra 
Racing Club de Paris en de vele 
kampioenschappen op zaterdag. Maar 
ook de pittige keeperstrainingen in 
de modder, de vele leuke uitjes en de 
reünie van de zaterdagtak bij VDZ (2011) 
zijn onvergetelijk. En dit smaakt nog 
steeds naar “meer”!



    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


