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In de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competi-
tie wisten de mannen van DFS Arnhem de gasten van 
BFC te verslaan en zo een plekje voor de BENE-League 
play-offs veilig te stellen. Net als vorig seizoen spelen 
de Arnhemmers play-off wedstrijden om volgend jaar 
in de grensoverstijgende competitie uit te mogen  
komen. Samen met Houten vertegenwoordigt DFS 
Arnhem de Eredivisie. Namens de Nederlandse ploegen 
die dit seizoen al in de BENE-League speelden doen 
Hurry Up en Quintus mee. Quintus was ook vorig jaar 
een tegenstander van de Arnhemmers in de play-offs. 

Afgelopen weekend werd de eerste ronde van deze  
afsluitende competitie afgewerkt. In Houten begon de 
wedstrijd goed voor de ploeg van Gomes. Lange tijd 
hadden de Arnhemmers de wedstrijd onder controle en 
behielden een voorsprong van een aantal goals. Tegen 
het eind van de wedstrijd kwam de thuisploeg sterk op 
en in een spannende slotfase wisten ze nog op gelijke 
hoogte te komen. Bij 28 - 28 werden de punten gedeeld 
door de nummers één en twee van de Eredivisie. Hurry 
Up was in de eerste wedstrijd met Quintus te sterk en 

wist met 4 goals verschil de eerste punten van de play-
offs veilig te stellen. 
Vanavond komt de ploeg uit Zwartemeer op bezoek 
in Arnhem. Een sterke tegenstander met de nodige  
ervaring in de BENE-League. Maar met een volle sporthal 
Elderveld én een gedreven groep Arnhemmers is er veel 
mogelijk. Laten we er samen een mooie avond van  
maken, die hopelijk eindigt met twee Arnhemse punten!

welkom in sporthal elderveld!
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Wij zijn DFS Arnhem-magazine verschijnt bij 
thuiswedstrijden van DFS Arnhem HS1.
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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 Hurry-up
 Geen gegevens ontvangen

Eindstand Eredivisie Heren 2017-2018

  wedstr pnt saldo
1 Handbal Houten 22 38  95
2 DFS Arnhem 22 34  85
3 Tachos 22 32  84
4 Hellas 22 31  51
5 E&O 22 28  84
6 Lions 2 22 19 -25
7 BFC 22 18 -44
8 Bevo HC 2 22 16 -86
9 Aalsmeer 2 22 15 -43
10 Handbal Venlo 22 14 -52
11 Aristos 22 14 -74
12 Rotterdam Handbal 22  5 -75

Resterende wedstrijden Heren 1 in de play-offs

14 april - 20.15u
Quintus HS1 - DFS Arnhem HS1

21 april - 20.45u
DFS Arnhem HS 1 - Houten HS1

28 april - 20.00u
Hurry-Up HS1 - DFS Arnhem HS1

5 mei - 20.45u
DFS Arnhem HS 1 - Quintus HS1

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?
Sinds m’n zesde, dus 18 jaar ongeveer.

Bij welke club(s) heb je gespeeld?
AAC en Swift

Op welke positie speel je?
Linker en rechteropbouw

Werk je of studeer je - wat en waar?
HRM hier in Arnhem.

Wie is je favoriete speler?
Gijs Hoeve, sinds ik hem ken van onze tijd bij AAC ben ik al 
fan van hem!

Wat is het mooiste moment uit je handbalcarrière 
tot nu toe? 
De twee Nederlandse kampioenschappen die we 
gewonnen hebben met de A-jeugd. Waarvan een met 
m’n vader als coach. 

En wat was de grootste domper? 
Niet halen van de bene-league vorig seizoen.

Heb je wel eens een ernstige blessure gehad? 
Nee alleen wat kneuzingen en kleine spierscheuringen.

Handbal is een fysieke sport. Wat doe jij om fysiek 
in vorm te blijven? 
Ik probeer wel 4 tot 5 keer te fitnessen door de week. 

Moet je als handballer ook letten op je voeding? 
En hoe hou jij hier rekening mee? 
Ja, het is sowieso belangrijk om goed te eten. En als je een 
beetje fitnesst is voeding ook belangrijk. Anders komen je 
spieren niet vooruit.

Ben je blij met DFS Arnhem - waarom?
Ja ik ben blij met hoe de club op het moment vooruit gaat 
en trots op de vrijwilligers die hun best doen om alles voor 
elkaar te krijgen. 

Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen?
Ik hoop dat we de bene-league halen en daar kunnen laten 
zien wat we kunnen.

Welke ambitie heb je als handballer? 
Hoe ver wil je komen? 
Het hoogst haalbare zien te halen met DFS.

Hoe bereid jij je voor als je een belangrijke wedstrijd 
moet spelen? 
In de middag doe ik op een wedstrijddag standaard een 
dutje. En verder ontspannen en veel lol maken met het 
team om goed in de sfeer te komen.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk binnen de club?
Af en toe geef ik een training of draai een bardienst. 
Voorgaande jaren heb ik wel een aantal teams vast training 
gegeven. 

Wat kunnen we als DFS Arnhem nog verbeteren?
Zorgen dat we een gezonde club worden.
 
Wat vind je van de nieuwe tenues?
De tenue’s zijn zeker mooi maar ik had liever geel en 
zwert gehad...

Wil je nog wat kwijt?
Ik hoop dat wij als heren 1 team volgend seizoen bij 
elkaar blijven!

Naam:
Ruben de Bok

Leeftijd:
24 jaar

Geboorteplaats:
Arnhem

in gesprek met… 



Tarieven advertenties DFS magazine "WIJ ZIJN DFS ARNHEM“ seizoen 2017-2018 
Oplage op papier: 250 

Hits via website en facebook: gemiddeld bereik > 2500 
Kent/bent u een potentiële adverteerder? Dan horen wij dat graag via sponsoring@dfsarnhem.nl 

 

Aantal plaatsingen 
Korting bij meer dan 1 

plaatsing 
A4-formaat A5-formaat 

1 € 40,00 Geen optie 

2 5% € 76,00 € 45,60 

3 10% € 108,00 € 64,80 

4 15% € 136,00 € 81,60 

5 20% € 160,00 € 96,00 

6 25% € 180,00 € 108,00 
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Welke functie heb je binnen het bestuur van DFS 
Arnhem en wat houdt die in?
Ik ben de penningmeester van DFS Arnhem sinds janua-
ri jongstleden, dus erg kort nog. Dat houdt in dat ik verant-
woordelijk ben voor de financiële huishouding van de club 
en ben daarmee het “financiële geweten” van de vereniging. 
Concreet betekent dit dat ik zorg dat alle rekeningen betaald 
worden en dit vastleg in het boekhoudsysteem van DFS. Ook 
verwerk ik de facturen richting onze sponsoren die, via onze 
sponsorcommissie, een zeer belangrijke bijdrage leveren 
aan onze vereniging. Daarnaast informeer ik maandelijks de  
andere bestuursleden over de huidige financiële stand van 
zaken en maak een planning voor de komende maanden.  
Als bestuur zijn we op dit moment volop bezig met de  
begroting voor het komende seizoen 2018/2019. Hierbij is het 
mijn taak om een beetje richting te geven aan de uitgaven  
zodat we ook volgend jaar een financieel gezonde club  
blijven. Hiervoor onderhouden we nauwe contacten met de 
gemeente Arnhem en het gemeentelijk Sportbedrijf. Dit doe 
ik samen met Hans Takke, onze voorzitter.

Heb je zelf ook een handbalachtergrond?
Nee, ik heb geen handbal achtergrond. Ik heb tot mijn 25e 
altijd gesport, maar daar kwam door een heupblessure een 
eind aan. Daarna ben ik ongeveer 12 jaar actief geweest bij 
een regionaal sportprogramma, Sporttrend. Dat was een  
radioprogramma waarop in het weekend alle sporten de 
aandacht kregen. Een korte tijd als verslaggever langs de  
lijnen maar grotendeels als geluidstechnicus vanuit de  
studio. De zender had een bereik van Enschede tot  
Nijmegen. Dat was een leuke tijd. Altijd als een van de eer-
ste op de hoogte van alle uitslagen van de diverse regionale 
sporten. 

Heb je, voordat je in het bestuur van DFS Arnhem kwam, al 
andere vrijwilligerswerkzaamheden vervuld binnen Swift/
AAC of elders?
Ja, elders, ik ben dus 12 jaar vrijwilliger geweest bij Sport-
trend. Maar ook ongeveer 10 jaar penningmeester geweest bij 
Scouting Angeren.  Daarnaast verzorgde ik ook de financiën 
bij incidentele evenementen of projecten. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar in de maatschappij, met name binnen het vereni-
gingsleven. Vooral de laatste jaren is het moeilijk om aan men-
sen te komen die vrijwilligerswerk willen doen. Ik heb altijd de 
‘drive’ gehad om vanuit mijn eigen vakgebied een bijdrage te 
leveren aan vrijwilligersorganisaties. Dus toen Hans mij belde 
hoefde ik hier eigenlijk niet lang over na te denken.

Hoe bevalt het je in het bestuur?
Goed. Wat mij als eerste opviel dat het bestuur, wat meest-
al uit drie personen bestaat, bij DFS meer personen kent.  
Hiermee heeft echt iedereen binnen de vereniging een ver-
tegenwoordiger in het bestuur. Dit maakt de besluitvorming 
soms wel wat moeilijker maar garandeert wel dat ieders  
belangen goed worden behartigd, of je nu in de F speelt of 
bij de heren 1, of dat je nu coach bent of barmedewerk(st)er.  
Wat mij ook opvalt is de gedrevenheid en enthousiasme van 
eenieder. Dit viel mij overigens niet alleen binnen het bestuur 
op, maar ook bij alle vrijwilligers binnen de vereniging. En daar 
krijg je zelf ook energie van. Dus, ja, het bevalt mij erg goed in 
het bestuur van DFS.

Wat gaat er goed en wat kan er beter?
Ik ben natuurlijk pas kort bij de vereniging, maar als ik terug-
kijk naar de wijze waarop de fusie heeft plaatsgevonden dan 
mag je toch wel zeggen dat dit heel mooi is verlopen. Vanuit 
mijn werk weet ik hoe moeizaam fusies kunnen lopen en wel-
ke problemen hieruit kunnen ontstaan. Bij de fusie van AAC 
en Swift mag je dan toch concluderen dat dit door eenieder 
goed is opgepakt, want ik kan me ook voorstellen dat dit bij 
sommige toch een moeilijk traject is geweest. Organisatorisch 
lijkt nu alles opgelost te zijn. Zichtbaar is nu dat hoe hoger de 
divisie, hoe hoger de kosten. Dit is echt een aandachtspunt. 
Vanuit het bestuur hebben wij hier een aantal uitdagingen. 
Wat er denk ik beter kan is het uitdragen van de naam DFS 
Arnhem. Meer promotie en bekendheid maakt het denk ik ook 
wat makkelijker om het bedrijfsleven over te halen onze club 
te sponsoren.

Waar heeft de club behoefte aan?
Ik denk dat hier geen verrassing komt. Meer handjes en meer 
financiële ruimte. Dit betekent dat er blijvend ingezet moet 
worden om vrijwilligers enthousiast te maken om onze club 
te helpen. Kijken of we zelf verdere acties kunnen uitzetten 
die de clubkas spekken en sponsoren enthousiast te krijgen. 
Hierdoor ontstaat er ook wat ruimte bij onze huidige vrijwil-
ligers zodat het voor iedereen leuk blijft en iedereen het vol 
plezier wil blijven doen. Ik in ieder geval wel.

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:
Chris Jansen

Leeftijd:
53 jaar

Samenwonend met: 
Irma

Woonachtig in: 
Herwen



welkom bij dfs arnhem!
Fred Michielsen en Egon Floors komen naar 
DFS Arnhem
Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen zowel de 
heren- als damesselectie te maken met een nieuwe 
trainer/coach.

Bij de herenselectie wordt Fred Michielsen de opvolger 
van Osvaldo Gomes. Fred Michielsen was de afgelopen 
2 jaar trainer/coach van het eerste damesteam van PSV 
dat in de 1e Divisie uitkomt, en in de jaren daarvoor o.a. 
werkzaam als trainer/coach bij de dames van Hellas en 
de Handbalschool Brabant. “Ik denk dat wij met het 
aantrekken van Fred een persoon hebben binnenge-
haald, die niet alleen beschikt over de juiste papieren, 
maar daarnaast ook de skills in huis heeft om op een 
juiste manier om te gaan met een herenselectie die el-
kaar door en door kent”, aldus Huub Schoenaker, lid van 
de commissie die verantwoordelijk was voor de zoek-
tocht naar een nieuwe trainer.

Bij de damesselectie neemt Egon Floors het roer over 
van het trio (!) Judith Schlamann/Peter Schoenaker/
Imco Schiebergen. Egon Floors trainde en coachte de 
afgelopen 2 jaar het eerste damesteam van Wijhe’92 
(2e Divisie) en in de jaren daarvoor o.a. werkzaam als 
trainer/coach bij de dames van Nieuw Heeten en Olym-
pia Hengelo. Frank Abbenhuis, lid van de commissie die 
verantwoordelijk was voor het zoeken naar een nieuwe 
dames trainer, over het aantrekken van Egon Floors:
“Wij zijn hartstikke blij dat we er in geslaagd zijn om 
een nieuwe trainer/coach binnen te halen voor onze 

dames-selectie. Dit seizoen was het toch behelpen met 
soms 3 verschillende trainers voor de groep en apart 
daarvan een coach voor de wedstrijden. Dat wil je liever 
niet nog een jaar doen,” 
“Bovendien is Egon een trainer met de benodigde  
papieren (HT4) en ervaring en dat kan handig zijn bij 
het verder bouwen aan het nog jonge en onervaren 
team van de dames.”

In een van de volgende edities van ons DFS-magazine volgt 
met beide nieuwkomers een nadere kennis making.

Egon ondertekent zijn contract dat hem 
bindt aan DFS Arnhem

Fred Michielsen

oproep - oproep - oproep

GRAFISCH ONTWERP(ST)ER
DFS Arnhem zoekt voor aankomend seizoen iemand die het leuk vindt

om ons DFS Magazine in de huidige lijn vorm te geven!
Voor meer informatie mail naar: pr@dfsarnhem.nl

Kennis van grafisch ontwerp en de bijbehorende programma’s, zoals Indesign en Photoshop, zou fijn zijn!





www.zijm.nl/volkswagen
ZIJM VOLKSWAGEN
Marga Klompélaan 26

6836 BH Arnhem
026-3200700

info@zijm.nl 

www.huismansport.nl
Vierakkerstraat 20-24

6851 BE Huissen

www.kvik.nl
Kvik Duiven
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Siemens studioLine oven CM836GNB6
iQ700 compacte varioSpeed bakoven m. magnetron
13 verwarmingssystemen
cookControl Plus
Inhoud oven: 45 liter

SSiemens studioLine gaskookplaat 
EC7A5SS90N
iQ500 gaskookplaat, roestvrij staal, 75 cm breed
5 Gasbranders
Duo-wokbrander

Siemens studioLine vaatwasser 
SX836X00AE
iQ500 SpeedMatic vaatwasser, 60 cm, 
volledig integreerbaar, 6 programma’s, 
4 speciale functies, doseerAssistent
Energie-efficiëntieklasse: A+

Siemens koel-/
diepvriescombinatie KI34VV22FF
iQ100 Integreerbare koel-/vriescombinatie
Totale netto inhoud: 265 liter
Energieverbruik: 274 kWh/jaar
Energieklasse: A+

€ 1.599,-

€ 879,-

€ 799,-

€ 949,- 4 Siemens luxe 
apparaten
voor slechts

€  1.899,-*
---- t.w.v. € 4.226,-

€  1.899,-*
---- t.w.v. € 4.226,-

* Aanbod onder voorwaarden: bij aankoop van een complete keuken 
ter waarde van min. € 9.000,- met minimaal 4 Siemens apparaten. Kan 
niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.


