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Vanavond staat de topper in de Eredivisie op het  
programma: de wedstrijd tussen de nummers 1  
(Handbal Houten) en 2 (DFS Arnhem). 
Voor DFS Arnhem is dit de tweede wedstrijd in een 
reeks van drie tegen directe concurrenten in de strijd 
om het bereiken van de play-offs.
Na de meer dan overtuigende winst vorige week  
zaterdag uit tegen Hellas (een andere directe  
concurrent) met 22-31 zijn de Arnhemmers Hellas  
gepasseerd op de ranglijst en gestegen naar plek 2 in 
de Eredivisie, waar het overigens ongemeen spannend 
blijft. Vier van de teams in de top 5 wonnen namelijk 
hun wedstrijd, waardoor de onderlinge verschillen  
intact zijn gebleven.
Een zege vanavond op Handbal Houten betekent dat 
DFS Arnhem de koppositie overneemt van datzelfde 
Handbal Houten, en een belangrijke stap zet in het 
bereiken van de play-offs.

Goed nieuws voor DFS Arnhem is het bericht dat  
Lex ten Velde - oud-speler en aanvoerder van AHV 
Swift - is toegevoegd aan het begeleidingsteam van 

Heren 1, in de rol van assistent-trainer/coach. De  
reacties op zijn terugkeer waren alom positief zo 
bleek onder andere uit het aantal berichtjes en likes 
op de Facebookpagina van DFS Arnhem. Ook de  
spelers zelf zijn er blij mee en dat geldt zeker ook voor 
hoofdtrainer Osvaldo Gomes (“Lex is een jongen waar 
een goede kop op zit. Voor mij is het fijn dat er iemand 
bij komt die de jongens goed kent en precies weet hoe 
de onderlinge verhoudingen liggen en ook dichterbij 
de groep staat”). 

Laten we voor vanavond hopen op een mooie  
wedstrijd, waarbij de punten in Arnhem blijven. 
Verbale ondersteuning vanaf de tribune kan daar  
zeker bij helpen. Laat je dus horen, sporthal Elderveld!!

Wij zijn DFS Arnhem-magazine verschijnt bij 
thuiswedstrijden van DFS Arnhem HS1.
Redactie
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Heren	DFS	Arnhem	1
4 Max Voermans
5 Imco Schiebergen 
6 Dani Blom
7 Robin Schoenaker
8 Gijs Hoeve
9 Thijs Geurds
10 Pascal Lucassen
11 Brandon van Londen
12 Peter Kwant
18 Toine Bartholomeus
20 Stef Beukers
21 Ruben de Bok
32 Peter Schoenaker
33 Ruben Moerkerk
34 Stanley Santos
69 David Petit
96 Sofiane Rhouma

Begeleiding
Osvaldo Gomes Trainer - coach
Lex ten Velde Assistent trainer-coach
Jeroen Vermetten Keeperstrainer
Anja de Ruyter Teammanager
Wenneke Meijers Medische verzorging

Heren	1	Handbal	Houten
12 Rens van Kregten (K)
16 Harmen Voogt (K)
5 Jorick de Bruijn 
6 Luuk van Engelen 
7 Joep Voermans 
8 Stijn Hoefnagels 
10 Riemer van Markus 
11 Jarn van Gool 
13 Job-Joël Reumer 
17 Jelmer Schaap 
19 Thies Berendsen 
22 Bradley van den Broek 
23 Floor Lanphen 

Begeleiding
Rick Louw trainer- coach
Gleidyson Gomes Rodigues fysiotherapeut
Remko Thiers teammanager

Stand	Eredivisie	Heren	per	21	januari	2018

  wedstr pnt saldo
1 Handbal Houten 16 26  62
2 DFS Arnhem 16 25  63
3 Hellas 16 24 26
4 Tachos 16 21 56
5 E&O 16 20 66
6 Lions 2 16 17 3
7 BFC 16 15 -23
8 Bevo HC 2 16 14 -52
9 Aalsmeer 2 16  9 -44
10 Handbal Venlo 16  8 -51
11 Aristos 16  8 -52
12 Rotterdam Handbal 16  5 -54

Resterende	wedstrijden	Heren	1	2017-2018

3 februari - 20.30 uur
Tachos - DFS Arnhem

17 februari - 20.45 uur
DFS Arnhem - Aalsmeer 2

24 februari - 20.30 uur
Rotterdam Handbal - DFS Arnhem

3 maart - 20.00 uur
Handbal Venlo - DFS Arnhem

10 maart - 20.45 uur
DFS Arnhem - BFC

de teams van vanavond

EREDIVISIE
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Grafisch Ontwerp

Met veel plezier werkt LOUS & Zo, 
samen met u, aan de nieuwe en/of 
bestaande externe communicatie 
van uw bedrijf. Grafisch ontwerp 
in de breedste zin en op (bijna) alle 
gebieden. 

Fotografie

Jong, oud, klein, groot, grappig, 
lief, ondeugend, mooi, ontroerend. 
Vele unieke eigenschappen van 
vele unieke mensen. Fotografie 
voor ieder wat wils. 

Altijd een puur en sprekend beeld 
dat aansluit op uw wensen!

Webdesign

LOUS & Zo ontwerpt, ontwikkelt  
en onderhoud responsive websites. 
Iedere website wordt dusdanig 
ontworpen dat hij aansluit op uw 
wensen, doelgroep, behoeften,  
en huisstijl.

Grafisch ontwerp | Fotografie

info@lousenzo.nl  •  www.lousenzo.nl

altijd een puur en
sprekend beeld
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Hoe	lang	handbal	je	al?
Poeh.. ik denk zo’n 18 jaar al ondertussen.

Bij	welke	club(s)	heb	je	gespeeld?
Vanaf jongs af aan handbal ik al bij AHV Swift, 
nu DFS Arnhem. 

Op	welke	positie	speel	je?
Ik ben een eerstelijnsspeler, maar speel vooral op 
de rechterhoek.

Werk	je	of	studeer	je	-	wat	en	waar?
Studie: Saxion Hogeschool Deventer - Commerciële 
Economie, richting Sportmarketing.
Werk: fitnessinstructeur bij Fit For Free Arnhem. 

Wie	is	je	favoriete	speler?
Mikkel Hansen, speler bij PSG en Denemarken.
Luc Abalo, speler bij PSG en Frankrijk.

Wat	is	het	mooiste	moment	uit	je	handbalcarrière	
tot	nu	toe?	
Het mooiste moment uit mijn handbalcarrière is toch wel 
de Nederlandse titel Heren A-jeugd in het seizoen 2010/2011. 
Voor mij en een aantal andere jongens was het seizoen 
2010/2011 ons laatste jaar in de jeugdcompetitie. Wij wer-
den kampioen in de regio en mochten naar het Nederlands 
kampioenschap. Hier werden wij als outsiders, ten koste 
van BEVO H.C., Nederlands kampioen!! De meeste jongens 
speelden al jaren samen en hadden alles voor elkaar over, 
wat uiteindelijk resulteerde in een mooi feestje bij terug-
komst in Arnhem bij de Heren 1 wedstrijd van toen! 

En	wat	was	de	grootste	domper?	
Naast mijn blessures heb ik gelukkig nog niet echt een grote 
domper meegemaakt. 

Heb	je	wel	eens	een	ernstige	blessure	gehad?	
Scheenbeenvliesontsteking en een enkelblessure, daarnaast 
meerdere kleine blessures. Zo ook dit jaar met een vinger uit 
de kom, waardoor ik er zeker een maand uit heb gelegen. 

Handbal	is	een	fysieke	sport.	Wat	doe	jij	om	fysiek	
in	vorm	te	blijven?	
Naast de handbaltrainingen in de zaal probeer ik zoveel  
mogelijk, in combinatie met mijn studie en werk, extra te 
trainen. Dit is vooral fitness om fysiek sterker te worden of 
in de zomermaanden buiten hardlopen. 

Moet	je	als	handballer	ook	letten	op	je	voeding?	
En	hoe	hou	jij	hier	rekening	mee?	
Als handballer is het zeker handig om op je voeding te  
letten. Op het moment dat je wilt presteren heb je daar 
ook energie voor nodig. Voeding speelt een belangrijke rol 
bij het leveren van je energie, je gaat hier dus automatisch 
steeds meer op letten.

Ben	je	blij	met	DFS	Arnhem	-	waarom?
Ik denk dat de fusie heel wat teweeg heeft gebracht.  
Het handbalbolwerk vanuit Arnhem is tegenwoordig,  
jammer genoeg, niet meer wat het is geweest. Grotendeels 
is het verdwenen en zijn er al veel verenigingen kleinscha-
liger geworden of ooit een keer eerder betrokken geweest 
in een fusie. Ik denk dat DFS Arnhem hierin wel een mooie 
stap heeft gezet voor de toekomst! Als vereniging heb-
ben wij nu zowel bij de dames als bij de heren het hoogst  
spelende team van de provincie Gelderland.

Wat	zijn	je	verwachtingen	voor	komend	seizoen?
Mijn verwachting voor komend seizoen is uiteraard dat 
we ons plaatsen bij de eerste twee in de Eredivisie! In de  
nacompetitie voor een plaats in de BENE-LEAGUE kunnen 
wij zeker gaan verrassen, maar gaat het zwaar worden. 

Welke	ambitie	heb	je	als	handballer?	
Hoe	ver	wil	je	komen?	
Ik wil natuurlijk zo ver mogelijk komen met dit team, daar-
bij hoop ik mijzelf de komende jaren nog verder te kunnen 
ontwikkelen. Dit alles met een goed gevoel en het blijvende 
plezier in de sport! 

Hoe	bereid	jij	je	voor	als	je	een	belangrijke	wedstrijd	
moet	spelen?	
Zelf probeer ik er altijd voor te zorgen dat ik goed uitgerust 
ben, ruim van tevoren een voedzame maaltijd op heb en  
gefocust ben op wat er komen gaat. 

Wat	doe	je	voor	vrijwilligerswerk	binnen	de	club?
Binnen DFS Arnhem geef ik op de vrijdag de Dames 1  
training en maak de wedstrijd promotie flyer.

Wat	kunnen	we	als	DFS	Arnhem	nog	verbeteren?
Als nieuwe vereniging is er zeker een mooie start gemaakt. 
Wij zijn, naast Vitesse, de tweede Eredivisieploeg van  
Arnhem en hebben het moeilijk om investeerders en  
sponsoren te vinden om mee samen te werken. Natuurlijk 
hebben we al veel bedrijven die deze stap wel hebben gezet, 
waarvoor dank! Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik 
maken om zo iedereen aan het werk te zetten, om rond te 
vragen en mensen te activeren. Dit om zo het behoud en de 
groei van (top)handbal in Arnhem te realiseren! 

Wat	vind	je	van	de	nieuwe	tenues?
Na jaren in het geel en blauw te hebben gespeeld 
is het zeker wel even wennen. De Airborne-kleuren  
maroonrood en lichtblauw zijn erg mooi en laat ook 
gelijk zien dat wij als DFS Arnhem een duidelijke  
binding willen/hebben met de stad Arnhem. 

Wil	je	nog	wat	kwijt?
Arnhem is altijd een handbalbolwerk geweest met 
een lange historie en een grote achterban in Arnhem 
en omstreken. Hoe mooi zou het zijn als deze tijden 
terug keren en alle tegenstanders met trillende benen 
onze eigen Sporthal Elderveld binnen komen lopen. 
Laat je horen en zet Sporthal Elderveld op zijn kop!! 
DFS ARNHEM!! 

Naam:
Imco Schiebergen

Leeftijd:
25 jaar

Geboorteplaats:
Arnhem

in gesprek met… 
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Welke	functie	heb	je	binnen	het	bestuur	van	DFS	
Arnhem	en	wat	houdt	die	in?
Ik ben samen met Andre Besselink verantwoordelijk 
voor de Jeugd van DFS. Andre voor de Jongens vanaf 
de D t/m A en ik voor de F t/m A jongens en meiden. 
Kleding, trainingstijden enz enz. Tevens houd ik mij 
bezig met het Jeugdkamp dat ik samen met andere 
ouders jaarlijks organiseer.
Verder probeer ik zoveel mogelijk mensen te binden 
aan de vereniging omdat ik denk dat we er samen iets 
moois van kunnen maken

Heb	je	zelf	een	handbalachtergrond?
Nee ik heb geen handbalachtergrond. Ik heb vanaf 
jongs af aan gevoetbald bij Esca Arnhem. Toen Emma 
is gaan handballen, is het balletje gaan rollen van 
hulpje van de pionnen tot trainer.
Ik ben nu ongeveer 8 jaar aan het trainen. Vorig jaar 
heb ik mijn HT2 gehaald en ben wel van plan om in 
de toekomst verder te gaan en andere diploma`s erbij  
te halen.

Heb	 je,	 voordat	 je	 in	 het	 bestuur	 van	 DFS	 Arnhem	
kwam,	al	andere	vrijwilligerswerkzaamheden	vervuld	
binnen	Swift/AAC	of	elders?
Ja, ik zat al in de organisatie van het jeugdkamp en 
andere kleine dingetjes.
En juist die kleine dingetjes moeten gedaan worden 
in de vereniging.

Hoe	bevalt	het	je	in	het	bestuur?
Ja, goed. Het is een gezellige mix van denkers en  
doeners. En nog belangrijker: iedereen werkt zich uit 
de naad om DFS Arnhem zo snel mogelijk op de kaart 
te zetten zoals we dat met elkaar in onze missie en 
visie hebben afgesproken: 
-  Passie voor de handbalsport en bewegen is wat 

de leden bindt
-  We willen een toonaangevende handbalvereni-

ging zijn die bovendien staat voor een goede  
organisatie van alle activiteiten binnen de club

-  De wedstrijdsport en breedtesport zijn in balans; 
voor beide varianten is het ledenaantal en de er 
aan gegeven aandacht voldoende

-  De leden - incl de ouders van de jeugdleden -  
voelen zich thuis bij DFS Arnhem en zijn bereid 
hieraan bij te dragen

-  We vervullen onze rol vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid. Vanuit het vertrekpunt handbal 
bieden we een breed scala aan activiteiten

-  We willen in alle opzichten een gezonde  
vereniging zijn

Daar zijn we overigens nog niet, maar dat kan ook niet 
zo kort na de fusie. Daar is meer tijd voor nodig.

Wat	gaat	er	goed	en	wat	kan	er	beter?
Wat er goed gaat dat er steeds meer kids bijkomen  
en dat wij groeien naar een gezonde vereniging.
Wat er beter kan een juiste balans vinden tussen  
inkomsten en uitgaven.

Waar	heeft	de	club	behoefte	aan?
Aan mensen die ons willen helpen en die niet  
opgeven maar doorpakken.
Dus heb je zoiets van ja dat ga ik doen. Spreek mij  
aan en dan praten we verder.

Tijdens	 de	 afgelopen	 Algemene	 Ledenvergadering	 van	 9	 november	 jl	 hebben	 de	 leden	 JA	 gezegd	 tegen	 de		
voorgestelde	bestuursleden.	De	komende	weken	stellen	zij	zich	via	dit	magazine	nader	voor.

het bestuur van dfs arnhem...

Naam:
Tim Schouten

Leeftijd:
43 jaar

Getrouwd	met:	
Suzanne

Vader	van:	
Emma (speelster C1) 
en Anne (speelster E1)

Woonachtig	in:	
Arnhem
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Arnhem

In	welk	team	handbal	je?
Ik speel dit seizoen in de gemengde E4 bij DFS. 

Hoe	lang	handbal	je	al?
Al bijna 2 jaar.

Bij	welke	club(s)	heb	je	gespeeld?
Hiervoor bij AAC.

Op	welke	positie	speel	je?
Ik speel op alle posities.

Waar	zit	je	op	school?	In	welke	klas?
Klinket in Arnhem, in groep 6.

Wie	is	je	favoriete	speler?	En	heb	je	ook	een	favoriete	
speler	bij	Dames	1	of	Heren	1?	Wie?	
Tess Wester van het Oranjeteam. Bij Dames 1 en  
Heren 1 heb ik geen favoriet.

Wat	is	het	mooiste	moment	uit	je	handbalcarrière?
Tournooi winnen met de F-jes. 

En	de	grootste	teleurstelling?	
Of	heb	je	die	nog	niet?
Die heb ik nog niet.

Heb	je	wel	eens	een	ernstige	blessure	
gehad?	
Ja, bij de shoot-out, toen kwam de bal te-
gen mijn scheenbeen. Daar heb ik wel een 
week last van gehad.

Handbal	is	een	fysieke	sport.	Wat	doe	jij	om	fysiek	in	
vorm	te	blijven?	
Ik zit bij street dance.

Ben	je	blij	met	onze	nieuwe	vereniging?	En	waarom?
Ja ik ben er wel blij mee, want er zitten leuke kinderen 
bij.

Wat	wil	je	dit	seizoen	bereiken	met	je	team?
Veel winnen en plezier hebben.

Welke	ambitie	heb	je	als	handballer?	
Hoe	ver	wil	je	ooit	komen?	
Oh dat weet ik nog niet.

Bereid	 je	 je	 op	 een	 speciale	 manier	 voor	 als	 je	 een		
belangrijke	wedstrijd	moet	spelen?
Nee.

Wat	vind	je	van	de	nieuwe	tenues?
Mwa.

Wil	je	nog	wat	kwijt?
Nee hoor!

Shirtsponsor	GE4:
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