
 

                 NIEUWSBRIEF 2, februari

2021 

                        De Digitale Wapendrager 
Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers, 

Inleiding 

Het is een rare tijd waarin we allemaal zitten. Er zijn maatregelen getroffen waar iedereen zich aan 

moet houden. 

Scholen, sportverenigingen en horeca zijn dicht. Het is een tijd waarin er wat anders van ons 

verwacht wordt. 

Wij realiseren ons dat deze tijd ook onzekerheden met zich meebrengt en we bepaalde beslissingen 

moeten nemen die om aandacht en begrip vragen. 

Vanuit het bestuur, teams en commissies willen wij u de komende tijd via deze nieuwsbrief 

maandelijks op de hoogte houden van de meest actuele zaken die spelen binnen onze vereniging.  

In deze ‘Digitale Wapendrager’ o.a. bijzondere aandacht voor CORONA  wat dit doet met onze 

club? en oproep voor diverse manieren voor financiële ondersteuning. Alle kleine beetjes 

helpen, NL44 Rabo 0384306861 t.n.v. vv Doetinchem 

Uiteraard zijn de beperkingen in het amateurvoetbal niet te vergelijken met de diepe sporen die 

corona achterlaat in onze maatschappij, maar via deze weg willen wij ons speciaal even op jullie 

richten, onze trouwe leden. 

Onze club verkeert door corona in financieel zwaar weer. De kantine inkomsten zijn weggevallen en 

de compensatie door de overheid is ontoereikend. Ondertussen lopen vaste kosten zoals huur en 

onderhoud gewoon door. Om de financiële schade beperkt te houden en het voortbestaan van onze 

mooie club te kunnen blijven garanderen, zijn wij naast sponsorinkomsten afhankelijk van de 

contributie van onze leden, particuliere giften en onze supporter actie.  

We zullen deze nare periode moeten overbruggen. En wij hopen daarbij op jullie blijvende 

solidariteit en begrip te mogen rekenen. Maar ook op jullie creatieve inbreng. Achter de schermen 

wordt er door het bestuur hard gewerkt om te kijken waar kosten kunnen worden bespaard en 

inkomsten kunnen worden gegenereerd. Jullie goede ideeën en financiële steun zijn daarbij 

meer dan welkom. Per slot van rekening moeten we het samen doen. Samen overleven 

we Corona. Samen komen we beter en sterker uit deze crisis! 

Laat het ons weten en doe vooral MEE! 

Vr. gr. Ger Melissen (tijdelijke redactie) gspmelissen@planet.nl  
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Van de bestuurstafel: 

1. Wij nemen sinds 7 december 2020 deel aan diverse sessies  ‘Samen op weg naar 

een lokaal sportakkoord in de gemeente Doetinchem’; 

De gemeente wil graag horen hoe wij en andere verenigingen en/of organisaties over een 

lokaal sportakkoord denken en welke ambities, dromen en ideeën wij hebben.  

Vragen die aan bod komen bij een lokaal sportakkoord zijn o.a.: 

- Op welke manier kunnen sportverenigingen en het onderwijs nog meer samenwerken? 

- Hoe verbinden we sport met het sociaal domein? 

- Hoe kunnen we in de gemeente Doetinchem sporten met een beperking promoten? 

- Gebruiken wij de openbare sportvoorzieningen voldoende? 

- Hoe krijgen wij meer mensen in de gemeente Doetinchem met plezier aan het sporten 

en bewegen? 

Wij praten en denken graag mee  in algemene zin om op bovenstaande vragen een 

passend antwoord te geven, maar in het bijzonder om de voetbalbelangen van onze 

vereniging te bewaken en te waarborgen. 

Ons projectplan ‘samen vitaal’ beantwoordt prima aan de bovengenoemde vragen en 

doelstelling. Ons plan past prima in de visie van een ‘open club’ en vitaal sportpark De 

Bezelhorst welke op het wensenlijstje van het lokaal sportakkoord staan.. De komende 

twee sessies in maart en april hopen we dit verder onder de aandacht te mogen brengen. 

Wordt vervolgd. 

 

2. Bridgeclub De Honneur   

 

Op de maandagavond en de dinsdag- en donderdagmiddag gaat er in onze 

kantine/huiskamer exclusief gebridged worden. Het bestuur heeft, met ingang van 1 

maart 2021, een huurovereenkomst afgesloten met het bestuur van plaatselijke 

bridgeclub De Honneur voor een periode van twee jaar. Beide besturen zijn enorm blij 

met deze samenwerking, wat voor beide clubs een mooie stap voorwaarts is. De vv 

Doetinchem neemt tijdens deze bridgebijeenkomsten de gehele kantine-exploitatie op 

zich. Deze verbinding past mooi in de wederzijdse doelstellingen om verder 

gemeenschappelijke activiteiten te ontplooien op het gebied van beweging en 

gezondheid. Fitheid voor geest en lichaam. 

Wanneer er uiteindelijk gestart wordt met het bridgen is sterk afhankelijk van het weer 

‘fysiek’ samen mogen komen in deze bizarre Corona-tijd. In tussentijd zal de bridgeclub 

in nauwe samenwerking met onze kantinebeheerder en facilitair beoogd bestuurslid 

Stephan alle benodigdheden op peil brengen. Wordt vervolgd. 

 

3. OPEN CLUB – VITALE WIJK 

Wij vragen u dringend doch beleefd om uw mening te geven. Doet u mee? Zeer 

belangrijk voor ons. 

- Hierbij de link van de enquête: Onderzoek verwachte invloed van komst open club op 

leefbaarheid van de wijk 

             4.  Doe je online-aankopen via SponsorKliks op onze website 

https://www.thesistoolspro.com/survey/vnyyh5fb6d9a3ca9ad
https://www.thesistoolspro.com/survey/vnyyh5fb6d9a3ca9ad


Nu we door corona onze kantine al maandenlang op slot moeten laten, staat een belangrijke bron 

van inkomsten volledig droog. Het bestuur probeert de financiële problemen op te lossen door te 

bezuinigen waar dat kan en door naar alternatieve inkomsten te zoeken.  

Een van de manieren om onze club een nieuwe inkomstenbron te bezorgen is door jullie 

internetbestellingen via onze website te doen. Dat kan via Sponsorkliks.com. Het kost jullie helemaal 

niks extra. En het levert onze club geld op. Hoe? Dat krijg je hieronder uitgelegd. 

Via de website van vv Doetinchem kun je rechtstreeks naar SponsorKliks.com om online aankopen te 

doen (Klik daarvoor bovenaan de homepage van onze website op ‘Sponsor kliks’). De aangesloten 

webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% 

van dit commissiegeld wordt op de bankrekening van onze club gestort. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt 

hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert vv Doetinchem hier direct van!  

Wil jij vv Doetinchem ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen 

doet via de Sponsor Kliks-pagina op de website www.vvdoetinchem.nl. Voor jou een kleine moeite, 

voor onze club directe inkomsten.  

Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen dit zouden doen? Vertel dit 

daarom door aan andere mensen die vv Doetinchem een warm hart toedragen. Om de aankopen via 

onze website te doen hoef je geen lid van vv Doetinchem te zijn! 

Welke winkels doen mee? 

Teveel om allemaal op te noemen. Het zijn er vele honderden! Om een paar bekende namen te 

noemen: Bol.com, Coolblue, Booking.com, Thuisbezorgd.nl, AliExpress, Otto, MediaMarkt, Center 

Parcs, Expert, Kleertjes.com, Airbnb, Staatsloterij, Hotels.com, Alibaba.com, Lotto, Woonexpress, 

ANWB, V&D, HEMA, Aktiesport.nl, Blokker, Disneyland Parijs, KPN, TomTom, Samsung Shop, 

Gaslicht.com, Schuurman Schoenen, Welkoop, Halfords, Duinrell, Koopjedeal.nl, Ticketmaster, 

Playseat, Kinderkleding-tekoop.nl, Internet Toys. En nog vele, vele webshops meer. 

Klik op de link voor de volledige lijst op: SponsorKliks | Gratis sponsoren! 

Voor bijna iedere online aankoop zijn er winkels te vinden op SponsorKliks.com 

Natuurlijk promoot het bestuur dat u uw aankopen ook zoveel mogelijk doet bij onze 

sponsoren. 

 

Even voorstellen:  

 

  Ik ben Frank Pol (28). Ik ben in 2020 bij vv Doetinchem terechtgekomen. Na een 
periode zonder voetbal, wilde ik zelf weer een balletje gaan trappen. 
 
Aangezien ik ervaring heb opgedaan in de voetbalwereld was de stap heel klein om ook de club te 
ondersteunen op het gebied van voetbalzaken. Ik ben actief geweest als trainer, coördinator, 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6830&sc=dyn-bnnr&cn=NL&ln=nl


scheidsrechter bij verschillende verenigingen, waaronder V.V. VIOD, DVC '26, FC Gelre, De 
Graafschap.  
 
VV Doetinchem is een warme club, die weer aan het opbloeien is. Er is gekozen voor een opbouw 
vanaf de jeugd. Op de zaterdag ondersteun ik Pieter met de training/spelbegeleiding van de mini's. 
Een fantastische enthousiaste groep, waar toekomst in zit.  
 
Mijn doel is komend jaar als bestuurslid voetbalzaken samen met Willem de club verder op te 
bouwen, ondanks de moeilijke corona tijd. Het belangrijkste hiervoor is dat we samen onze 
schouders eronder gaan zetten. Alleen kunnen we het niet. Voor tips of vragen ben ik te bereiken 
via 06 – 3734 8592 

Wist u dat.. 
 

✓ De onderhoudsploeg een groot compliment verdient. Bijna dagelijks zijn deze mannen op 

onze accommodatie te vinden om goed onderhoud te plegen. Variërend van kleedkamers 

schoonhouden tot lijnentrekken en diverse herstelwerkzaamheden. 

✓ Wij op zoek zijn naar: een vormgever en redacteur voor onze digitale nieuwsbrief ‘De 

Wapendrager’ 

✓ Onze Mini’s iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur met heel veel plezier en 

enthousiasme ‘spelenderwijs’ trainen. Voor meer informatie, stuur een mailtje naar: 

pmelissen@vvdoetinchem.nl  

✓ De coronacrisis ook op de voetballerij – en niet in de laatste plaats de amateurtak in dit 

land – een zware wissel trekt. Die conclusie wordt extra kracht bijgezet wanneer in 

ogenschouw wordt genomen dat niet alleen de 1,2 miljoen actieve leden die de Koninklijke 

Nederlandse Voetbal Bond heeft geregistreerd worden getroffen, maar ook nog eens vele 

miljoenen voetbalgekken, van jong tot oud, als liefhebber dan wel supporter lange tijd niet 

van de volkssport nummer één in Nederland kunnen genieten.  

✓ Blijkt dat het optimisme nog altijd hoogtij viert bij veel besturen en leden. Men is met 

name positief gestemd doordat iedereen begrip toont voor de ontstane situatie en de 

genomen maatregelen. Daarnaast blijkt dat de leden veelal trouw de contributie blijven 

betalen en de sponsors eveneens hun financiële verplichtingen nakomen. 

✓ We met veel vertrouwen richting de toekomst kijken. Zodra het weer kan, zijn we er 

helemaal klaar voor! 

✓ We nog vrijwilligers zoeken om op korte termijn alles weer spic en span te maken. 

Diverse schoonmaakklusjes zijn even nodig. Geef u op bij: 

Stephan via 06 – 2879 4433 of stephanrooks@outlook.com 

Jacqueline 06 – 1461 8625, jacquelinescheidt@gmail.com 

✓ De  algemene ledenvergadering zo snel mogelijk wordt gehouden zodra we weer open 

mogen. 

✓ Het Rookbeleid is: dat er alleen op het terras nog mag worden gerookt. Voor de 

kleedkamers, voor de ingang tot de hal en op de tribune NIET meer! 

✓ We willen starten met enkele vaste rubrieken in de digitale ‘Wapendrager’ zoals: mijn 

mooiste moment bij de vv Doetinchem was….  de sponsor aan het woord…. en dit wil ik 

even kwijt…. Schroom niet en laat wat u horen. gspmelissen@planet.nl  

✓ Het Walking-Footballteam, zodra het weer kan, iedere woensdag van 13.30 uur tot 15.00 

uur heerlijk ontspannen traint. Inloop vanaf 13:00 uur, met gratis koffie!  

✓ We graag horen Wat we gaan doen als we weer open mogen!  Zijn er suggesties 

vanuit de teams? Wat kunnen en willen we organiseren?  

✓ We vertegenwoordigd zijn in het platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten; dit is 

een samenwerkingsverband van organisaties die middels de inzet van vrijwilligers de 

inwoners van de gemeente Doetinchem stimuleren en ondersteunen om mee te doen aan 

het maatschappelijke leven. Het platform bevordert de samenwerking van haar leden, de 

uitwisseling van kennis en ideeën en stimuleert initiatieven door het verlenen van financiële 

ondersteuning.  

 

mailto:gspmelissen@planet.nl


Word supporter: 
Word supporter vv Doetinchem en win* onder andere je 
bijdrage terug! 
 
Wil je vv Doetinchem financieel steunen? Dat kan en het is heel simpel om je aan te melden. Juist 
in deze tijd hebben we jullie steun hard nodig. Daarnaast kan je t/m 31 maart 2021, je bijdrage 
terugwinnen of zelfs kans maken op een cadeaubon van Intersport Bols t.w.v. €50,-. 
  
Wat kan ik doen? 
Het enige wat je hoeft te doen is lid te worden van ‘Supporter vv Doetinchem’ voor slechts € 25,- 
p/j. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen of door hier te klikken. Of maak € 25,- over 
op NL44 Rabo 0384306861 t.n.v. vv Doetinchem onder vermelding van Supporter en we 
nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Wil je meer informatie? E-mail naar 
ilse@vvdoetinchem.nl. Je kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met Ilse Elshof op: 06-4386 
8293. 
 
Waar wordt het geld voor gebruikt? 
Het doel van de supportersclub is het stimuleren 
van activiteiten en verbetering van: 

• Kantine 
• Terras/accommodatie 
• Jeugdvoetbal en -activiteiten 

 
Ben je (al) lid en is de betaling van dit jaar 
gelukt? Dan maak je automatisch kans om 1 van 
de 3 prijzen te winnen.  
 
Voor het maken van een keuze bij de besteding van de binnenkomende gelden is een klein 
werkgroepje opgericht, bestaande uit: 
Ilse Elshof – Kees Verbeucken – Jan Engelen (penningmeester) 
 
Als supporter komt je naam prominent op de borden in de kantine te staan. Daarnaast komt er ook 
een vermelding op de website en in de nieuwsbrief.  
 
Bij akkoord van de (actie)voorwaarden geef je toestemming dat je naam op de website, in de 
kantine en in de nieuwsbrief komt te staan. En dat het geld automatisch wordt afgeschreven.  
 
Wat kan ik winnen*? 
1e prijs: cadeaubon Intersport Bols €50,-  
2e prijs  cadeaubon Primera €25,-  
3e prijs: 1 jaar gratis supporter van vv Doetinchem 
 
Meld je aan en wie weet ben jij de gelukkige winnaar.  
 
*Download hier de (actie)voorwaarden. 
 
Vr. gr. namens het ‘supporter-team’ 
Ilse  

https://www.vvdoetinchem.nl/supporter-worden/
mailto:ilse@vvdoetinchem.nl
https://www.vvdoetinchem.nl/wp-content/uploads/2021/02/actievoorwaarden-supporter-v.v.-Doetinchem-2021-1.pdf


 

Onze Mini's:         Wat je aandacht geeft groeit! 

                                   

Dit seizoen is er een nieuwe groep mini's gestart bij vv Doetinchem in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar. 

Deze kinderen, variërend in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar, trainen iedere zaterdagochtend van 10.00  

tot 11.00 uur op De Bezelhorst. 

De trainingen worden op een leuke manier verzorgd. Naast voetbal is de ontwikkeling van de 

motoriek ook een belangrijk onderdeel hierin. 

De enthousiaste groep telt momenteel 14 kinderen en in februari komen er daar nog 2 bij.  

De trainingen worden verzorgd door Pieter, Frank, Ruud en Cil. Ook Dennis komt soms helpen.  

Op zaterdag 6 maart  houden we een vriendjes- en vriendinnen-ochtend waarbij 

iedereen welkom is. Dan zullen we leuke oefeningen gaan doen en zijn er ook 

leuke bezigheden naast het veld te vinden!  

 

Huub, één van de spelers, stelt zich even voor:  

      Hoi allemaal,                    

Mijn naam is Huub Kniest en ik ben 6 jaar oud. Vanaf september 2020 voetbal ik bij de mini's van 

vv Doetinchem. Elke zaterdagmorgen leer ik de nieuwste en coolste trucjes samen met mijn 

vriendje Mats. De wedstrijdjes aan het einde van de training vind ik het allerleukste. 

Mijn hobby’s zijn voetballen, handballen en de buurt onveilig maken op mijn crossfiets. 

Ik zit in groep 3a van basisschool de Octa op De Huet.  

Mijn lievelingseten is macaroni en spareribs. 

Mijn grootste voetbal-idool is Maradona. Ik oefen zijn trucjes voor de tv. 

Een favoriete voetbalclub heb ik nog niet. Ik hoop iedereen snel weer te zien op het voetbalveld! 

Groetjes Huub 



IN DE SPOTLIGHT: 

  

                           

 
 
 
 
 
 
 

Wat doet stichting Litania (sponsor van ons G-team)?  
 
“Ons hoofddoel is om kinderen met een beperking te helpen aan materialen die niet vergoed 
worden door zorgverzekeraar of gemeente.  
Het geld wat hiervoor nodig is proberen we te werven uit de tweedehandswinkels in Hengelo, 
Brummen en Doesburg.  
U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een aangepaste fiets of een badstoeltje.  
Maar ook voor andere stichtingen of verenigingen proberen wij 
ondersteuning te bieden zodat kinderen met een beperking het makkelijker 
of toegankelijker gemaakt wordt om mee te kunnen doen. Wij hebben 
bijvoorbeeld al verschillende scholen dyslexieboeken gegeven maar ook een 
gehele verschoonruimte met aangepast toilet en verschoontafel 
gerealiseerd.   
 
Dus vanuit de stichting proberen we in de breedste zin kinderen te 
ondersteunen die ondersteuning of hulp nodig hebben om verder te komen 
of een onderdeel te kunnen zijn in de maatschappij.  
Ook bij de gemeente Bronckhorst denken we mee om speeltuinen 
toegankelijk te maken binnen de gemeente.  
 
Maar in onze winkels geven we ook ondersteuning aan mensen met een beperking of een stukje 
re-integratie voor mensen met een afstand (op welke wijze dan ook) tot de arbeidsmarkt. Dit gaat 
natuurlijk wel in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, Philadelphia, ‘s Heeren Loo en 
school De Lans in Brummen. Ook hebben we vaak maatschappelijke stagelopers bij ons in de 
winkels.  
Daarnaast doen we ook een stukje gezinsondersteuning voor eventuele vragen die er liggen binnen 
de gezinnen waar iemand een beperking heeft.’’ 
  
Waarom sponsor bij het G-team?  
“Een jaar geleden heeft vv Doetinchem ons benaderd en zo is het balletje gaan rollen. We wilden 
iets doen voor een G-team en toevallig dat vv Doetinchem een sponsor zocht. Het is mooi om te 
zien dat we ook het G-team kunnen voorzien van nieuwe kleding. Dat doet ons goed.’’    
 
Wat doet corona met de stichting?  
“Door de Corona moesten ook wij onze winkels sluiten. Erg jammer want zo lopen wij natuurlijk 
inkomsten mis. Maar ook de inbreng van spullen is dus een stuk minder. Maar gelukkig worden we 
nog wel steeds bevoorraad door verschillende mensen die ons via telefoon of mail weten te vinden. 
Er zijn ook mensen die spontaan aan ons doneren op ons rekeningnummer, omdat ze vinden dat 



we wel heel goed werk doen om de kinderen te blijven ondersteunen. Daardoor kunnen wij dus wel 
blijven voortbestaan.  
Doordat de winkels dicht zitten, kunnen onze vrijwilligers dus ook minder in de winkel staan en zijn 
daardoor hun sociale contacten ook grotendeels kwijt. Nu hebben we gelukkig toch een oplossing 
gevonden en zijn ze (wel in mindere uren) toch in de winkel te vinden om het een en ander op te 
ruimen of schoon te maken.  
Wij hopen ook van ganser harte dat wij binnenkort weer open mogen en weer normaal mogen 
verkopen.”  
 
Willen jullie zelf nog wat kwijt?  
“Dat wel het heel leuk vinden dat vv Doetinchem ons benaderd heeft en dat we hun G-team mogen 
sponsoren. Meestal wordt het G-team snel vergeten. En wij vanuit de stichting vinden dit team 
juist zo belangrijk. Zij horen erbij! Het is mooi om te zien dat vv Doetinchem hier oog voor heeft. 
Zo is het G-team voorzien van de nieuwste kleding, presentatiepakken en voetbaltassen. We zijn 
ook dankbaar dat er een reclamebord van ons langs het hoofdveld mag staan.’’  
 
Mocht u meer willen lezen over onze stichting, wie en wat wij doen, of eventueel een 
aanvraag doen, dan kunt u even een kijkje nemen op onze website www.stichtinglitania.nl  
 

http://www.stichtinglitania.nl/


Wie zijn verder onze kleding sponsoren?  

1e selectie 

Derksen Projectservice – LC Printing – café Zus en Zo – Bubbels – Sani4all – Bielheimerbeek 

                                

                                           

 

2e selectie 

Mijn Achterhoekje – Mubiflex – Pro Schilderwerken – café Zus en Zo  

                                    

 

Dames   Café Zus en Zo – Feestcafé Bubbels                                  J o19   

                                                             

 

 

 

 

 

 



Wat doet Corona met je?    

  Wat betekent niet kunnen trainen en voetballen voor mij tijdens Corona. In 

dit nummer aan het woord onze hoofdtrainer Hans Hendriksen. 

“Als trainer ben je bezig met het bouwen aan een speelwijze die past bij jouw ploeg en bij jouw 

denkwijze als trainer. Gedurende het seizoen wil je dit optimaliseren. Hier ben ik veel mee bezig. 

Telkens maar kijken naar dingen, trainingen enz. die jou hierbij kunnen helpen. Het is voor mij dan 

ook elke keer weer geweldig om te zien als hetgeen je doordeweeks getraind hebt er zondags 

uitkomt in de wedstrijden. Dit doe ik elke keer weer met veel plezier.  

We hebben bij vv Doetinchem een erg goede en leuke ploeg staan dit seizoen. We hebben een 

technische staf die gedreven is en die naast het technische en tactische plaatje ook zeker de 

gezelligheid en de sfeer in de gaten houdt. We hebben veel kwaliteit op het veld staan en de groep 

is een goede mix van jong talent en ervaren jongens die weten met welk bijltje er soms gehakt 

dient te worden. De ‘oudjes’ laten ook een stukje ouderwetse mentaliteit zien dat hopelijk weer 

wordt opgepikt door de jonkies. 

Voordat Corona het hele sociale, economische en sportieve leven zowat helemaal lam legde was de 

trainingsopkomst dan ook goed te noemen. En na een prima voorbereiding en vier wedstrijden op 

rij gewonnen in de competitie was de sfeer natuurlijk ook opperbest. Des te vervelender was de 

gedwongen voetbalstop. Bij deze groep (en dan bedoel ik iedereen, inclusief technische staf) zijn 

de trainingen en wedstrijden een stukje ontspanning en wordt er veel gelachen en gedold met 

elkaar. Dit alles mis ik momenteel erg. We kunnen niet verder bouwen waar we mee bezig waren, 

we kunnen niet meer ontspannen en lachen op het veld, we kunnen niet even onze energie kwijt 

en na hard werken even lekker in de kantine bijpraten onder het genot van een lekker glaasje. 

Kortom: ik denk dat velen erin staan zoals ik en niets liever willen dan weer lekker met elkaar aan 

de slag te gaan. Lekker even stuk gaan met Jody bij de burpees van Iwan, lekker even Rico dollen 

in de rondo, even genieten van het stiftje van Lex bij Merwin, even schrikken van de flying tackle 

van Dennis of gewoon genieten van de teamplayer die Willem is. Kleine dingetjes waar je normaal 

niet zo snel bij stil zou staan. Nu besef je hoe belangrijk die dingen voor je zijn, hoe belangrijk de 

club voor jou is. Zoveel meer dan gewoon een voetbalvereniging.  

Vr. gr. Hans.  

 

 



  Max van der Velpen  speler 1e selectie 

In de zomer van 2019 kwam Max van der Velpen, na een periode van enkele jaren bij DZC'68, 

weer terug bij de club waar hij eerder als pupil al was begonnen. Eerst als keeper, later als 

voetballer.  

In de D-pupillen vertrok hij naar DZC'68 en hier heeft hij het eerste elftal gehaald.  

Toch besloot Max terug te keren naar zijn oude liefde.  

Max koos voor een terugkeer omdat hij zag dat er onder de leiding van trainer Hans Hendriksen en 

assistent Iwan Schoppema iets moois kon gaan ontstaan met het eerste elftal van vv Doetinchem. 

In het eerste seizoen speelde hij amper vanwege een slepende knieblessure. Na herstel van de 

operatie die hij moest ondergaan, kwam Max dit seizoen in goede vorm.  

Max, hoe is de terugkeer bevallen? 

”Mijn terugkeer naar vv Doetinchem voelde wel weer als 'thuiskomen'. Ik ben meteen goed 

ontvangen binnen de club en het team. En ik heb het erg naar mijn zin.” 

“Ook wilde ik graag mijn oude club weer wat meer op de kaart zetten. En ik denk dat we dit 

seizoen met alle nieuwe jongens en de behaalde resultaten al aardig op weg zijn om dit te 

bereiken.” 

Hoe is het dan om nu alweer een periode zonder voetbal te zitten?  

“Ik mis het voetbal deze periode heel erg. We zijn supergoed begonnen aan de competitie en dan 

gebeurt dit, heel zuur!”  

Nu er niks gedaan mag worden, hoe zorg je dat je fit blijft? Zeker gezien je eerdere knieblessure.  

“Ik probeer zeker wel fit te blijven in deze tijd door veel te sporten en buiten te zijn, enerzijds voor 

mijzelf, maar ook om fit te blijven, mocht het voetbal toch weer gaan starten! 

Ik hoop dat we dit seizoen nog kunnen voetballen en de goede reeks een vervolg kunnen geven”. 

 

“Ik hoop iedereen snel weer op De Bezelhorst te kunnen zien!”  

Groetjes Max 

 

 

 

 


