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Van de redactie
Voor u ligt de digitale nieuwsbrief  april 2022 van de vv 
Doetinchem. Waarom is er gekozen voor een nieuwsbrief? 
Eigenlijk is het antwoord heel simpel: omdat er binnen 
onze vereniging (zeer zeker ook in minder mooie 
tijden o.a. Corona) veel mooie , minder leuke maar ook 
noodzakelijke zaken gebeuren die we graag willen delen 
met al onze leden, vrijwilligers, relaties en ouders van 
onze jeugdleden. Binnen een vereniging met ca 380 leden 
gebeurt er namelijk altijd veel en moet er ook altijd veel 
gebeuren.

Wij willen daarom 10 maal per jaar een nieuwsbrief 
uitgeven, hierin zal regelmatig nieuws komen van de 
bestuurstafel maar het zou fijn zijn dat ook  U uw nieuws 
deelt met ons allen. Dus heeft U een leuk persoonlijk of 
team nieuwtje of een ervaring waarvan u denkt dat zou 
eigenlijk de hele vereniging moeten weten? dan horen wij 
dat graag. 

Daarnaast kijkt het bestuur goed wat er naast voetbal 
gebeurt en welke trends en ontwikkelingen actueel zijn op 
het gebied van sport-bewegen-vitaliteit waar we graag in 
meedenken en participeren.

In deze brief o.a. lief en leed, NL Doet dag, inzamelen 
van vet, Walking Football.

Het bestuur wenst u veel lees plezier!

Vriendelijke groet,

Ger Melissen 
redactie nieuwsbrief 
gspmelissen@planet.nl 

Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers,
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Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 11 
kinderen op in een gezin dat rond moet komen van 
een minimum inkomen. Als gevolg van de coronacrisis 
en fors gestegen energieprijzen hebben nog meer 
gezinnen geldzorgen. Kinderen die voorheen wekelijks 
naar de sportclub gingen, staan nu aan de zijlijn. 
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen!

Wil je kind voetballen, turnen of dansen maar is er thuis 
te weinig geld? Wij helpen! We betalen de contributie of 
het lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding en 
dansschoenen.

Hoe werkt het?

Stap 1:  

Stap 2:

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap 5: 

Meer weten?
Ga dan naar: www.jeugdfondssportencultuur.nl/ouders
 
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld 
schoolspullen of een verjaardagsbox?
Ga dan naar: www.samenvoorallekinderen.nl

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL
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Sporten met financiële ondersteuning

Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach,   
schuldhulpverlener, medewerker sociaal 
wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan 
doen. Degene die de aanvraag doet, noemen 
we ‘de intermediair’;
De intermediair doet, in overleg met jou, een 
aanvraag;
De intermediair hoort binnen drie weken of de 
aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;
Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, 
dansschool of andere organisatie waar je kind 
op les wil;
Wij betalen de contributie of het lesgeld direct 
aan de sportclub of lesgever. Je ontvangt zelf 
geen geld. De bijdrage moet jaarlijks opnieuw 
worden aangevraagd.
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Steun onze club! Lever nu GRATIS je oude frituurvet in 
Voetbalvereniging Doetinchem is begonnen met het 
inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking 
met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle 
grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is, krijgen wij als club een vergoeding 
als wij dit inzamelen.

Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in 
de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de 
fles goed en gooi deze vervolgens in de kliko bij ons op het 
sportpark. Die kliko staat in de hoek van ons clubgebouw, 
vlakbij de deur naar het kassahok.

Wat kun je inleveren?
• Frituurvet vloeibaar
• Frituurvet vast
• Frituurolie
• Overige plantaardige oliën

Waarom gebruikt frituurvet inleveren?
Door het inleveren van je gebruikt frituurvet help je de 
club financieel een handje. Daarnaast draag je bij aan een 
schoner milieu, aangezien het frituurvet een tweede leven 
krijgt als biobrandstof. 
100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2-
besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het 
inzamelen van gebruikt frituurvet voorkomen dat dit in het 
riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.

Voordelen voor de club
Een volle kliko, gevuld met frituurolieflessen,  levert onze 
club zestig euro op voor de clubkas. Daarnaast steun je 
ook het goede doel. Namelijk 10% van de opbrengsten 
wordt door Green Oil Recycling gedoneerd aan het Fonds 
Gehandicaptensport of het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Omdat sporten voor iedereen in onze samenleving 
belangrijk is!

Wat kan je nog meer doen?
Ga langs de deuren in de omgeving waar je woont of vraag 
je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben 
liggen en of je dit mag meenemen. Hiermee help je de 
buurt, je vrienden en familie van hun frituurvet af, waar 
ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn. En je steunt 
er onze club en de twee eerdergenoemde goede doelen 
mee.

Alvast bedankt voor je medewerking. 
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Door een twaalftal vrijwilligers is op NLdoet-dag vrijdag 
11 maart, met financiële steun van het Oranjefonds, 
ons clubgebouw flink onder handen genomen. Alle 
kleedkamers hebben een flinke schoonmaakbeurt 
gekregen. En ook de keuken en de kantine zien er weer 
spik en span uit. Daarnaast is ook de buitenkant van het 
clubhuis voor een groot deel schoongemaakt.
De kleedkamers werden met hogedrukspuiten en 
professionele schoonmaakmiddelen flink aangepakt door 
een ploeg specialisten onder leiding van Rink Dobbinga. 
En passant werd ook de vetaanslag op het plafond in de 
keuken professioneel verwijderd. 
De rest van de keuken en de kantine werden gereinigd en 
gepoetst door een ploegje vrijwilligers onder leiding van 
het beheerdersechtpaar Stephan Rooks en Jacqueline 

Scheidt. 
Twee andere vrijwilligers poetsten, waar nodig, de 
buitenkant van het clubgebouw op. Het moet inmiddels 
iedereen opgevallen zijn. 
Niet alleen de schoonmaakmiddelen konden uit de 
bijdrage van het Oranjefonds worden bekostigd. Van de 
350 euro subsidie kon ook nog een aantal led-lampen 
worden aangeschaft, die door ons aller Frank Konings 
professioneel zijn geïnstalleerd. En er was nog geld over 
om de harde werkers van een natje en een droogje te 
voorzien.
Onder het motto ‘Laat v.v. Doetinchem weer blinken’ staan 
onze gebouwen er nu, zo lang het duurt, weer een stuk 
schoner en energiezuiniger bij. Laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat dit zo blijft.  
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Clubgebouw weer spik en span
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

Walking Football

Wanneer?  elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. Inloop 
vanaf 13:00 uur, met gratis koffie! 
Een training start met een warming-up, waaronder diverse 
lenig- en behendigheidsoefeningen. Vervolgens wordt er 
wandelend gevoetbald. U hoeft dus geen voetballer te zijn 
om mee te doen! Tijdens de trainingen is niets verplicht, 
alles naar eigen kunnen, het plezier staat voorop.

Voor wie?: Leeftijd vanaf 55 jaar 
Kosten: 12 euro per maand.
Voor meer informatie: 
Ger Melissen, gspmelissen@planet.nl

Wedstrijd tegen De Graafschap

Wedstrijd tegen De Graafschap zie diverse foto,s in de 
bijlage
Op zaterdag 19 maart hebben onze Walking Footballers 
zeer verdienstelijk gespeeld tegen de trots van de 
Achterhoek. De jarenlange ervaring van de ex profs 
maakten het onze wandelende spelers niet gemakkelijk 
doch het collectief en plezier verzachte de nederlaag 
(10-4) Onderstaande foto’s geven een mooi beeld van een 
vitale sportieve ontmoeting.
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De training begint met de warming up van 15 minuten,  
daarna 2 of 3 partijen van 15/20 minuten. Na de partijen 
cool down. Einde training, douchen.
  
Wat bij vv Doetinchem belangrijk is, dat je het  naar je zin 
hebt op deze woensdag middag. Een ontspannen prettige 
sfeer creëren. Dit begint dan al in de kleedkamer waar de 
voetbal grappen voor en na training  op je lachspieren 
werken. Dan is er nog de derde helft. Dit is ook een sociaal 
moment waar je aan mee kunt doen. Het is niet verplicht. 
Maar heb je zin en tijd, dan kun je vijf euro inleggen in 
de pot voor een drankje en wordt de gezelligheid in de 
kantine voort gezet. 

Tot slot
Het is voor mij een hele fijne sportieve, sociale woensdag 
middag. Ik kijk er wekelijks naar uit. Dus wie nog een 
sportieve sociale activiteit zoekt, beveel ik ‘Walking 
Football”  bij vv Doetinchem te gaan spelen.

Vriendelijke voetbal groet,
Jan Rooding

Mag ik mij even voorstellen
Walking Football bij vv Doetinchem 

Hallo
Ik ben Jan Rooding 67 jaar jong. Vanaf 11 juni 1977 ben 
ik samen met Joke in Doetinchem komen wonen. Vanaf 
15 augustus 2019 wonen we aan de Brouwerskamp 15 
te Doetinchem. We hebben samen drie kinderen die 
inmiddels al tijden uitwonend zijn.
Ik ben geboren in Giesbeek (Gies) en heb daar gevoetbald 
vanaf mijn 7de jaar bij GSV’38 tot eind 1977. In Doetinchem 
heb ik bij VIOD gespeeld, tot mijn 38e jaar. Ik tennis  bij de 
Sprong op Bezelhorst vanaf mijn 40e jaar.
Sinds 7 december 2020 ben ik met pensioen gegaan, na 
50 jaar overheidsdienst bij Rijkswaterstaat en Provincie 
Gelderland. Ik ben een onrustig baasje en kan niet te lang 
op de bank kan zitten om films te kijken en boeken te lezen. 
Ook al heb ik  voldoende hobby’s want ik maak muziek in 
een 60/70 bandje (drummer), bezoek concerten, lekker uit  
eten, wandel, fiets, tuin en bijbaantje. Dus corona vond ik 
echt  verschrikkelijk.

Op zoek naar sportiefs/sociaals 
Ik las  in de krant over de sport ‘Walking Football’. Mijn 
idee was dat ik dit lichamelijk wel aan moet kunnen. Een 
onderdeel dat bij de voetbal vereniging DZC’68 werd 
beoefend. Ik ben daar bij een training eens gaan kijken. 
Het was op vrijdag morgen om 09:00 uur. Deze dag vond 
ik al niet tof. Mijn partner Joke heeft dan vrij van haar werk 
en het vroege tijdstip vond ik ook niet wat. 

Uiteindelijk bij vv Doetinchem.
Op een zaterdagmorgen kom ik bij Bakker Lurvink de 
winkel uit lopen. Zie ik een meneer op het voetpad.  Is 
dat niet Jos Gores uit Giesbeek (Gies)?  Inderdaad, het 
bleek Jos te zijn. We hebben elkaar 50 jaar niet gezien 
of gesproken. Bij gekletst over alles en nog wat en bij 
het uiteengaan vertelde ik over de ervaring bij DZC’68, 
betreffende  ‘Walking Football’.  Jos vertelde dat hij dit bij vv 
Doetinchem deed op de woensdagmiddag. Het begint om 
13:00 uur met koffie/thee en 13:30 uur begint de training. 
Kom eens langs om te kijken of het wat voor je is. Ik dacht, 
mooie dag mooie tijd. Ik ben gegaan op 22 december 2021 
om een training te bekijken. 
Aangekomen op het sportpark was het in de kantine van 
vv Doetinchem gezellig druk.  Daar zaten de senioren in 
voetbal kleding  te babbelen onder genot van koffie en 
thee. Het waren voornamelijk heren, maar ook een dame 
was erbij. Ik werd hartelijk ontvangen. Ger de trainer liep 
mee naar het veld waar hij  mij uitlegde hoe ‘Walking 
Football’ gespeeld word  en vv Doetinchem het aanpakte. 
Teams volgens regels, 6 spelers. Maar als de groep groter 
of kleiner is delen we in gelijken op. Iedereen doet mee. 
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LIEF EN LEED

Zo maar op een woensdagmiddag tijdens de training werd Roel Hartgers 
79 jaar getroffen door een hart stilstand. Kordaat en adequaat ingrijpen 
van enkele teamgenoten middels reanimeren (AED) en beademen hebben 
er voor gezorgd dat Roel enige tijd later in stabiele toestand vervoerd kon 
worden naar het Slingeland ziekenhuis De impact was groot bij het team 
en omstanders. Mede dankzij heldhaftig  ingrijpen van enkelen (op verzoek 
noemen we geen namen) kon Roel worden gered. 
Roel is het team zeer dankbaar en knapt inmiddels al weer een beetje op. 
Het bestuur heeft gemeend dit kordaat ingrijpen als een bijzondere daad 
te kwalificeren met een bloemetje en mooie woorden als dank.

Riethorst nieuwe tenuesponsor JO15-1
Het Doetinchem-team JO15-1 werd zaterdag 19 maart verrast met een volledig nieuw tenue. De gulle gever was sponsor 
Riethorst Metaal Recycling. Eigenaar Johnny Riethorst heeft voor de JO15-voetballers ook nog nieuwe sporttassen in 
petto. De spelers – en natuurlijk ook de trainers – zijn er maar wat blij mee.

JEUGDZAKEN
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Ook dit seizoen is er iedere zaterdagochtend weer een 
training met de fanatieke groep mini’s!
Na vorig seizoen zijn er 7 kinderen overgegaan naar de 
JO-8, waar ze nu worden getraind door Marco en zijn zoon 
Renzo. 

Dit seizoen zijn er nu toch weer een aantal kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 6 jaar bij de mini’s gekomen en wekelijks 
trainen zij op de zaterdagochtend van 10 uur tot 11 uur.
Sinds vorige maand is er ook een extra trainer bijgekomen. 
Naast Pieter Melissen staat nu ook Gijs Tijdink, zelf oud 
jeugdlid van vv Doetinchem, voor de groep.
Zijn zoontje Luc traint al een tijdje mee en Gijs vond het zelf 
ook leuk om mee te helpen met het trainen en begeleiden 
van deze groep. Hierdoor kan de groep gesplitst worden 
en is er meer aandacht voor de kinderen!
 
In januari hebben de mini’s twee keer getraind in de 
gymzaal van het Rietveld Lyceum. Hier leerden ze ook 
meer vaardigheden en techniek. Het voetballen in de zaal 
leverde soms erg leuke momenten op!
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Momenteel zijn dit de fanatiekelingen van de Mini’s:
 
David, Jaivey, Lucas, Mason, Gavin, Kiëno, Niké, Quinn, 
Alistair, Finn, Kabiel en Luc.
Trainers: Pieter en Gijs.
 
We hopen dat de groep nog groter wordt dus iedereen in 
de leeftijd van 4 t/m 6 jaar is welkom!
Mocht u iemand weten of nieuwsgierig zijn, kom eens een 
kijkje nemen op zaterdagochtend! De eerste 4 trainingen 
zijn kosteloos om te bekijken of de kinderen het leuk 
vinden!

Ook is hulp in de begeleiding altijd welkom! 

Update van de mini’sUpdate van de mini’s




