
Wie zijn wij? 

Wij zijn DFS Arnhem. 



Wij bestaan sinds 1899 en hebben dus een lange historie 
en een grote achterban in Arnhem en omstreken. 

Wij zijn DFS Arnhem. 



Door Fusie Sterker Arnhem is voortgekomen uit THOR, 
Micrometers, Athomic, Arnhemia, AAC1899 en AHV Swift.  
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Wij zijn de 2e eredivisieploeg van Arnhem, naast Vitesse. 

 

Wij werken samen met Vitesse. 



Wij hebben de beker jaren geleden al een keer gewonnen. 

Wij willen die beker weer winnen. 



Arnhem is al sinds de jaren 60 een handbalbolwerk in Nederland. 

De rijke historie zorgt er voor dat er nu vele oud-topspelers en 
speelsters de jeugd trainen en opleiden. Dat werpt heel duidelijk zijn 

vruchten af.  

DFS Arnhem heeft zowel bij de dames als bij de heren het hoogst 
spelende team van de provincie Gelderland. 



Wij hebben afgelopen seizoen gestreden om een plek in 
de Beneliga. 

 

 

Wij zijn nu de nummer 8 van Nederland en willen meer. 



Wij hebben sterke jeugd en groeien snel. 



Wij zijn op zoek naar investeerders en sponsoren … om 
verder te groeien … 



Wij spelen met meerdere teams op landelijk niveau. 



Wij zijn op zoek naar investeerders en sponsoren … om 
de concurrentie aan te gaan met de landelijke top. 



Wij zijn trots op Oranje, met “onze” Estavana. 



Door in ons te investeren draagt u bij aan het behoud en 
de groei van (top)handbal in Arnhem. 

Een investering in ons levert een hoog rendement! 



Door in ons te investeren draagt u bij aan het behoud en 
de groei van (top)handbal in Arnhem. 

Een investering in ons levert een hoog rendement! 



Meld u aan en sluit u aan bij ons 
sponsoring@dfsarnhem.nl 

Onder andere de volgende bedrijven gingen u voor: KVIK, Zijm, Formupgrade, Huisman Sport 2000, Trafigo, 
Bergman Fysio, Rubberrol, Bodyculture, Portengen Interim Management, LNSMedia, Lousenzo, 

Vormgeving&meer, Ddstrucking, Ambting, Heeren van Aemstel, Hulpnaongeval, Read Advies, Viridius, … 
 


