
WIJ ZIJN

IN GESPREK MET...:
BRANDON VAN LONDEN
HET BESTUUR VAN DFS ARNHEM...
MARCEL VAN DIJK
PUPIL VAN DE WEEK:
ENZA DI MOLFETTA

FOTO: JOHN VOERMANS

DFSARNHEM

SE
IZO

EN
 

20
17-

18

8



Welkom in sporthal Elderveld! 2

Even voorstellen: de teams van vanavond  
- Heren DFS Arnhem 1 - Heren 2 Aalsmeer 3
- Stand Eredivisie per 4 februari 2018 3
- Resterende wedstrijden Heren 1 2017-2018 3

In gesprek met... 
 - Brandon van Londen 5

Het bestuur van DFS Arnhem:
 - Marcel van Dijk 8

Pupil van de week: 
 - Enza Di Molfetta 10

Na een carnavalsweekend waarin geen wedstrijd op 
het programma stond, mogen de Arnhemse mannen 
vanavond weer in de eigen sporthal aan de slag. In de 
laatste wedstrijden werden enkele punten verspeeld 
tegen Houten en Tachos, waardoor een plek bij de  
eerste twee niet meer geheel in eigen hand is. 

Voor een plek in de play-offs moeten de Arnhemmers 
zich bij de eerste twee van de competitie plaatsen.  
Op dit moment staat DFS Arnhem op een derde plek, 
vlak achter Hellas. Koploper Houten lijkt met 30  
punten redelijk veilig van een plek in de play-offs. 
Voor de tweede plek in de play-offs strijden nog  
meerdere ploegen. Hellas heeft 27 punten en daarmee 
alles nog in eigen hand. Als de ploeg uit Den Haag alles 
wint, is de plek in de play-offs veilig. Daarachter volgt 
DFS Arnhem met 26 punten en verder nog E&O en  
Tachos, beiden met 24 punten.

Om mee te blijven doen om de play-offs is het  
vanavond noodzakelijk om de punten in eigen huis 
te houden. Daarom zullen de Arnhemmers vanavond  

alles moeten geven tegen de tweede ploeg van  
Aalsmeer. De komende weken speelt DFS Arnhem nog 
tegen Rotterdam, Venlo en BFC. Al deze wedstrijden 
moeten gewonnen worden, en hopelijk morst Hellas 
onderweg nog ergens wat punten...

Wij zijn DFS Arnhem-magazine verschijnt bij 
thuiswedstrijden van DFS Arnhem HS1.
Redactie
Stef Beukers en Maurice Moerkerk
Redactie-adres: pr@dfsarnhem.nl
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www.lousenzo.nl
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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 2 Aalsmeer
1 Bart van Huisstede (K)
16 Mark Kooij (K)
88 Jeremy Hooijman (K)
2  Lars van Wijk
3 Tom Persoon
5 Ruud Neeft
8 Don Hartog
10 Niels de Jong
19 Luuk Obbens
20 Niko Blaauw
21 Stijn Voogt
32 Bernie Vermeer
33 Koen van Dijk
69 Menno Selman

Begeleiding
Djordje Stevanovic Coach
Johan van Dijk Teambegeleider

Stand Eredivisie Heren per 4 februari 2018

  wedstr pnt saldo
1 Handbal Houten 18 30  72
2 Hellas 18 27  40
3 DFS Arnhem 18 26  63
4 E&O 18 24  82
5 Tachos 18 24  59
6 Lions 2 18 19 - 2
7 BFC 18 16 -32
8 Bevo HC 2 18 14 -63
9 Aalsmeer 2 18 13 -32
10 Aristos 18  10 -62
11 Handbal Venlo 18  8 -60
12 Rotterdam Handbal 18  5 -64

Resterende wedstrijden Heren 1 2017-2018

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?
Ik handbal al 12 jaar

Bij welke club(s) heb je gespeeld?
HV Reehorst en DFS 

Op welke positie speel je?
Ik ben cirkelloper

Werk je of studeer je - wat en waar?
Ik werk momenteel bij de Jumbo en heb dit jaar een 
tussenjaar en ga in september weer beginnen met studeren

Wie is je favoriete speler?
Julen Aguinagalde  de cirkelloper van Kielce 

Wat is het mooiste moment uit je handbalcarrière 
tot nu toe? 
Mijn mooiste handbalmoment tot nu toe is het Nederlands 
kampioenschap met de handbalschool in 2014 waar we de 
finale met 1 doelpunt verschil hebben gewonnen.

En wat was de grootste domper? 
Vorig jaar het verliezen van de Nk-finale van Tachos

Heb je wel eens een ernstige blessure gehad? 
Mijn meest ernstige blessure was vorig seizoen toen ik in de 
wedstrijd tegen Aalsmeer mijn neus brak en 7 weken niet 
mocht handballen

Handbal is een fysieke sport. Wat doe jij om fysiek 
in vorm te blijven? 
Naast de trainingen in Arnhem ga ik een paar keer per week 
fitnessen in Ede

Moet je als handballer ook letten op je voeding? 
En hoe hou jij hier rekening mee? 
Ik denk dat het zeker belangrijk is om op je voeding te letten 
als handballer en zo gezond mogelijk te eten alleen ik ben 
iemand die hier zich niet altijd strikt aan houd.

Ben je blij met DFS Arnhem - waarom?
Ik ben blij met DFS omdat sinds ik over ben gekomen uit  
Ede heb ik hier altijd een gezellig team gehad en goed ben 
ontvangen dor iedereen, ook buiten mijn eigen team.

Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen?
Ik ben nog niet echt bezig met volgend seizoen ik kijk eerst 
naar dit seizoen waar we er nog voor moeten zorgen dat  
we bij de eerste 2 gaan eindigen.

Welke ambitie heb je als handballer? 
Hoe ver wil je komen? 
Ik heb niet echt een specifiek doel maar wil gewoon zo hoog 
mogelijk spelen als wat haalbaar is.

Hoe bereid jij je voor als je een belangrijke wedstrijd 
moet spelen? 
Thuis probeer ik me zoveel mogelijk te ontspannen en dan 
langzaam aan naar de wedstrijd toe werken.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk binnen de club?
Op het moment doe ik geen vrijwilligerswerk. 

Wat kunnen we als DFS Arnhem nog verbeteren?
Wat ik vind dat er nog verbeterd moet worden is meer  
structuur bij de Heren 2 zodat het verschil minder groot 
wordt met de Heren 1
 
Wat vind je van de nieuwe tenues?
Ik vind het hele mooie tenues dat komt vooral omdat ik de 
Airborne tenues van Vitesse altijd heel mooi heb gevonden.

Wil je nog wat kwijt?
-

Naam:
Brandon van Londen

Leeftijd:
18 jaar

Geboorteplaats:
Ede

in gesprek met… 
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Welke functie heb je binnen het bestuur van DFS 
Arnhem en wat houdt die in?
Ik ben verantwoordelijk voor Sponsoring. Dit houdt in dat ik 
de kartrekker ben als het gaat over sponsorzaken. Ik onder-
houd de contacten met de bestaande sponsoren. Dat gaat 
met name over het maken van afspraken/sponsorovereen-
komsten en het nakomen van die afspraken: 
•  Sponsoruitingen realiseren (tenue, reclamebord, DFS Ma-

gazine, artikelen voor website en social media);
•  Contact onderhouden met (hoofd)sponsoren (bezoeken, 

evalueren, informeren, betrekken).
In de 2e plaats gaat het daarbij over het vinden van nieuwe 
sponsoren:
• Sponsormogelijkheden uitwerken;
• Signalen oppikken van leden en ouders;
•  Maar ook Vriendenloterij, Sponsorkliks en donateurs.
Het is belangrijk om nieuwe sponsoren te vinden maar het 
is nog belangrijker om bestaande sponsoren te behouden. 
Helaas is er daardoor vaak weinig tijd voor mij over om nieu-
we sponsoren te vinden. Daar hebben we dan meer handjes 
voor nodig. Om grotere sponsoren te kunnen overtuigen is 
een goed verhaal nodig. In dat kader heb ik dan ook meege-
werkt aan het actualiseren van onze missie en visie. En zijn 
we nu bezig met het nader uitwerken van onze visie/stra-
tegie in een meerjarenplan. Dat hebben we eerder gedaan 
bij AAC1899 en dat heeft er mede toe geleid dat we KVIK 
bereid hebben gevonden om ons te sponsoren. AAC1899 is 
de afgelopen jaren financieel gezond geworden. Nu, met DFS 
Arnhem, is een update van het meerjarenplan nodig en daar 
wordt nu dan ook druk aan gewerkt. Grote vraag daarbij is 
hoe we DFS zodanig neer kunnen zetten dat topsport ook 
echt goed mogelijk wordt.

Heb je zelf ook een handbalachtergrond?
Jazeker. Ik ben opgegroeid in het Westland en daar op 7 jari-
ge leeftijd begonnen met handballen. Dat was bij ONDO (Op 
Naar De Overwinning) uit ’s Gravenzande. Mijn vader was 
sportleraar en heeft altijd de handbalsport gepromoot op 
de gymlessen, hij is ook jaren voorzitter geweest van ONDO. 
Moeders en mijn broer handbalden ook en wij verbleven dan 
ook alle zondagen op de club. Met 15 jaar debuteerde ik in  
heren 1. Ik gaf op die leeftijd ook al training aan de adspiran-
ten en ik hielp mijn vader met de organisatie van de school-
handbaltoernooien, zowel voor de basisschool als het voort-
gezet onderwijs.

Van der Voort Quintus was echter de grote club in het West-
land en daar ben ik dan met 17 jaar ook gaan handballen in de 
jeugddivisie (seizoen 86-87) met Erik van der Wel als trainer. 
In dat zelfde jaar ben ik gestart met mijn studie Toegepaste 
Natuurkunde aan de TU in Delft. Quintus 1 speelde toen 1e  
divisie en een aantal oude toppers gingen stoppen, waar-
onder Henri Reijgersberg. Hij werd de nieuwe trainer en in 
mijn 2e jaar bij Quintus zijn wij kampioen geworden met he-
ren 2, 2e in de jeugddivisie en debuteerde ik in heren 1. Vanaf 
seizoen 88-89, kwam ik vast in heren 1, meest op de rechter-
opbouw. Ik heb toen veel samengespeeld met Rene Zwinkels, 
de vaste rechterhoek in die tijd. Rene Zwinkels is de laatste 
jaren hoofdtrainer in de Beneliga geweest, bij Quintus. 
 
Een hoogtepunt uit mijn jaren bij Quintus was het NK juni-
oren. Met Jan de Bakker (latere 1e doelman Oranje) en Frank 
van de Zanden (latere linker opbouw E&O en Oranje) in de 
ploeg zijn we toen gedeeld eerste geworden. Helaas had 
Bevo een beter doelsaldo. Een ander hoogtepunt was het sei-
zoen met Jan Kecskemethy als trainer, de handbalprofessor 
uit Tsjechoslowakije. Hij vond dat wij in Nederland “kom op” 
handbal speelden, veel coaches staan alleen maar “kom op” 
te roepen. Hij was docent van de sportuniversiteit in Praag 
en benaderde het handbal meer wetenschappelijk, zijn aan-
wijzingen waren dan ook heel directief. Dat seizoen waren 
Leo van Velzen en Jan van Kester zijn assistenten. Leo van 
Velzen nam daarna het stokje over en we hebben toen jaren 
gestreden om het kampioenschap maar zijn helaas steeds 
2e of 3e geëindigd. Inmiddels speelt Quintus al weer jaren 
Beneliga.
In februari 1994 liep ik een zware knieblessure op; kruisban-
den gescheurd. Enkele maanden daarvoor was ik afgestu-
deerd en inmiddels had ik een baan gevonden in Apeldoorn. 
Via studievrienden ben ik toen in Arnhem terecht gekomen, 
mede ook om daar weer op hoog niveau te kunnen handbal-
len. Ik ben lid geworden van AHV Swift, met trainer Ryszard 
Malag. Uiteindelijk duurde het tot november 1995 voordat ik 
weer een wedstrijd kon spelen: Swift 2 - AAC1899. De eerste 
wedstrijd op niveau was ESCA - Sittardia, in september 1996, 
eindelijk dan op het hoogste landelijke niveau. Inderdaad 

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:
Marcel van Dijk

Leeftijd:
49 jaar

Getrouwd met: 
Eugenie Meulenbroek

Vader van: 
Nica

Woonachtig in: 
Arnhem

Beroep:
Enterprise Architect



dus bij ESCA, waar ik meer kansen kreeg op mijn geliefde  
linkeropbouw te spelen. Rob Snijder (sr) en George van  
Noesel waren de trainers. 

Na de leegloop bij ESCA (naar Apollo) ben ikzelf naar AHV 
Swift teruggegaan. Met Arthur Langedijk, Rob Groener, Hans 
van Dijk en Augustin Garzia hebben we toen nog een jaar 
(98-99) aardig mee kunnen draaien in de eredivisie maar  
privé werden andere zaken belangrijker. 
In 1999 zijn Eugenie en ik getrouwd, verhuisd en Nica werd 
geboren. Ik ben toen gestopt met handbal, 5 kilo aange-
komen, en een seizoen later, via Arthur Langedijk, terecht 
gekomen bij AAC1899. In die jaren speelden de dames van 
AAC1899 op hun top, bekerwinst, top3 eredivisie en Euro-
pese avonturen. De heren kwamen op het 2e plan. Talenten 
stroomden ook steeds door richting AHV Swift. Maar met 
trainers als Arthur, Ronald Ruivenkamp, Bert Arfman, Cor 
Vennik, Fred Wieland, Theo Hoeve, Selim Bajtid en Joop Jans-
sen hebben we nog vele overwinningen behaald en dat is 
en blijft leuk. Hoogtepunt bij AAC1899 was het kampioen-
schap in 2005-2006 onder leiding van Fred Wieland. Als Fred 
niet tevreden was dan kon men op de tribune horen wat er 
in de kleedkamer “gezegd” werd. De trainer die ik nog even 
expliciet wil noemen is Joop Janssen. Na vele toptrainers 
te hebben gehad, na 37 jaar gehandbald te hebben, kwam 
dan in mijn seizoen nr. 38 (2012-2013) Joop Janssen. Voor de 
lol vanuit Utrecht een 2e klasse ploeg trainen. Maar hij was 
de Nederlandse handbalprofessor met de wetenschappelij-
ke benadering waar geen speld tussen te krijgen is. En zijn 
aanpak heb ik nog liggen om zelf wellicht nog eens toe te 
passen. Inmiddels speelt men in Nederland veel minder kom 
op handbal maar er is nog wel ruimte voor verbetering. 

Heb je, voordat je in het bestuur van DFS Arnhem kwam, al 
andere vrijwilligerswerkzaamheden vervuld binnen Swift/
AAC of elders?
Ja, zoals vermeld heb ik tijdens mijn jaren bij ONDO training 
gegeven en toernooien georganiseerd. Tijdens mijn studie 
heb ik geen vrijwilligerswerk gedaan bij Quintus. 
Toen ik in Delft ging studeren wilde ik graag met het NK 
Studentenhandbal meedoen, echter er was geen studenten-
handbalclub. Die heb ik toen, samen met 3 andere handbal-
lers, in 1990 opgericht: DSHV Torius. Ik ben de eerste jaren 
voorzitter geweest. Het eerste jaar zijn we op het NK 3e ge-
worden en sindsdien is er ieder jaar een afvaardiging vanuit 
Delft op het NK. In 1993 waren we één van de eerste hand-
balverenigingen in NL die een strandhandbaltoernooi orga-
niseerden. Dat was op het strand van Hoek van Holland en 
werd gespeeld op een normaal veld van 40 bij 20, dat viel 
niet mee in het mulle zand! Met recht dus strandhandbal en 
nog geen beachhandbal. Dat is het de jaren daarna wel ge-
worden, Torius organiseert nog jaarlijks het beachhandbal, 
inmiddels op een beachveld in Delft. In 2015 vierde de club 
haar 25 jarig jubileum, als eregast mocht ik de spits afbijten 
bij de traditionele Delfts Blauwe Bierpul rede. Die club heeft 
in al die jaren heel wat studentenhandballers bij elkaar ge-
bracht in Delft en Inmiddels zijn er zelfs al Torius-huwelijken 

en Torius-babies. Overigens stond Henk Groener, toen speler 
van Oranje, model voor het embleem van DSHV Torius.
In 2013 heb ik het bestuurswerk weer opgepakt, na een 
noodoproep van Hans Takke in de ALV van AAC1899. Sinds-
dien doe ik projecten als het 25/115-jarig jubileumfeest van 
AAC1899, later kwam daar het beheer van de website van 
AAC1899 bij en de sponsorcommissie/man.

Hoe bevalt het je in het bestuur?
Goed, het is prettig dat we nu alle extra werkzaamheden 
rondom de fusie gehad hebben en nu een groep hebben met 
bestuursleden die allemaal de schouders eronder willen zet-
ten. Maar waar we de boel met AAC1899 aardig op orde had-
den, zijn er nu wel weer een aantal zaken die nog flink verbe-
terd moeten worden. Zo is de kantine een hoofdstuk apart, in 
principe biedt de kantine extra kansen maar daarvoor moet 
eerst nog wel veel gebeuren. Er zijn daarbij vooral handjes 
nodig om de barbezetting rond te krijgen en activiteiten te 
organiseren die de kantine rendabeler maken. Daarnaast 
vraagt een eredivisieclub ook wel meer dan wanneer je twee 
niveau’s lager speelt, zowel financieel als organisatorisch. 

Wat gaat er goed en wat kan er beter?
Wat er o.a. goed gaat, is het neerzetten van het nieuwe 
“merk” DFS Arnhem. Fraaie tenues en een mooi logo dat heel 
goed past bij Arnhem, bij een Arnhemse vereniging met een 
rijke historie die terug gaat tot in 1899. Een mooi clubblad 
met kansen om via advertenties meer bedrijven te betrek-
ken. En een hele nieuwe moderne website die het ook prima 
doet op de smartphone.
Wat er beter kan, is het aantal helpende handjes, met name 
van oud-leden. Sommigen hebben de fusie aangegrepen  
om juist nu te stoppen. Hierdoor is 1 + 1 niet 2 terwijl we  
streven naar 3, naar een Sterker Arnhem. Arnhem is van 
oudsher een handbalbolwerk en er zijn er velen die zowel bij 
dames als heren, vroeger in de eredivisie gespeeld hebben. 
Juist die kennis en kunde kunnen we nu goed gebruiken.  
Bijv. voor de Technische Commissie. Als je als handballer in 
hart en nieren weer eens komt kijken dan zal je hart sneller 
gaan kloppen. En dan zal je je snel weer thuis voelen. Zeker 
als je dan afspreekt met wat oud-teamgenoten. 

Waar heeft de club behoefte aan?
De club heeft behoefte aan wij-gevoel. Op teamniveau gaat 
dat meestal wel goed maar op verenigingsniveau is dat wat 
lastiger. Wij zijn een vereniging en wij verenigen samen, dat 
is niet iets van het bestuur of het kader maar van ons alle-
maal. Iedereen kan en mag meedoen met de grote Arnhem-
se handbalfamilie die tegenwoordig DFS Arnhem heet!
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Pupil va
n de week

Naam:

Enza Di Molfetta

Leeftijd:

12 jaar (op 19 feb word ik 13)

Geboorteplaa
ts:

 
Arnhem

In welk team handbal je?
Ik speel dit seizoen in de C1- meiden bij DFS.

Hoe lang handbal je al?
Nou, een jaartje of 7 denk ik.

Bij welke club(s) heb je gespeeld?
Hiervoor bij AAC en nu bij DFS Arnhem uiteraard.

Op welke positie speel je?
Ik speel op de middenopbouw.

Waar zit je op school? In welke klas?
Ik zit op het OBC in Bemmel in de 1e klas: 
klas bth 1A om precies te zijn.

Wie is je favoriete speler? En heb je ook een favoriete 
speler bij Dames 1 of Heren 1? Wie? 
Nora Mørk (Noorwegen - rechteropbouw). 
En bij Dames 1 Karlijn Geurds.

Wat is het mooiste moment uit je handbalcarrière?
Als we dit seizoen kampioen gaan worden met ons 
team.

En de grootste teleurstelling? 
Of heb je die nog niet?
Die heb ik nog niet en hoop ik ook voorlopig nog niet 
te krijgen.

Heb je wel eens een ernstige blessure 
gehad? 
Ja, een gebroken/gekneusde pols.

Handbal is een fysieke sport. Wat doe jij 
om fysiek in vorm te blijven? 
Nou, 4x in de week handballen en 3 uur 

gym op school.

Ben je blij met onze nieuwe vereniging? En waarom?
Ja, omdat de kleuren van onze tenues echt heel mooi 
zijn en ik vind de nieuwe naam ook wel leuk.

Wat wil je dit seizoen bereiken met je team?
We staan nu eerste in de competitie en we willen nu 
graag kampioen worden.

Welke ambitie heb je als handballer? 
Hoe ver wil je ooit komen? 
Het maakt me niet uit waar ik terecht kom. Als ik  
verder kom zal ik heel blij zijn, maar als ik bij mijn  
topteam blijf, dan vind ik dat ook super leuk.

Bereid je je op een speciale manier voor als je een  
belangrijke wedstrijd moet spelen?
Nee, eigenlijk niet. Maar gewoon goed warmlopen, 
ingooien en rekken en dan komt het wel goed.

Wat vind je van de nieuwe tenues?
Echt heel mooi!!

Wil je nog wat kwijt?
Nee!

Shirtsponsor DC1:
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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

Cartograaf 10b
6921 EZ Duiven




