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HOOFDSPONSOREN MASV 

MASV 



EEN CLUB MET EEN DUIDELIJKE VISIE  
Voorwoord, 
 
Als voorzitter heb ik de eer om een voorwoord te schrijven.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net één jaar voorzitter 
van deze mooie vereniging. In juni 2021 heb ik het vertrouwen 
van de leden gekregen en kon ik beginnen met de moeilijke 
taak om Eef Kasteel op te volgen. 
Eef is de man die MASV weer uit het dal heeft getrokken en er 
voor heeft gezorgd dat we staan waar we nu staan: een bloei-
ende vereniging die volgend jaar 90 jaar bestaat en waarvan 
het 1e elftal de hoogst spelende amateurvereniging van Arn-
hem is en uitkomt in de 1e klasse. En dat terwijl we 6 jaar terug 
geen 1e elftal meer hadden. Eef heeft met “zijn” mensen een 
groot netwerk aan sponsoren  weten te enthousiasmeren en 
vele mensen betrokken bij de vereniging. Zijn motto wordt dan 
ook nog steeds gedragen: SAMEN STERK. 
We kunnen Eef niet genoeg bedanken voor hetgeen hij gedaan 

heeft en gelukkig nog blijft doen: onze huidige sponsors blijven enthousiasmeren, nieuwe sponsors (ook voor de 
club van 100 en de club van 50) werven en er voor zorgen, samen met Richard van den Borden, dat ons clubhuis 
goed wordt geëxploiteerd. 
 
Het is nu mijn taak om het werk van Eef voort te zetten en er voor te zorgen dat we met elkaar  stappen kunnen 
zetten om onze vereniging nog meer op de kaart te zetten.  
Ik zie het als mijn taak om te verenigen, te verbinden, te coördineren, te enthousiasmeren en het promoten van de 
vereniging intern en extern. Dit kan ik niet alleen en ben dan ook blij dat de verenging vele goede vrijwilligers heeft 
die samen met mij de schouders er onder willen zetten. 
 
MASV: EEN TOPCLUB MET BALLEN 
MASV is een voetbalvereniging om trots op te zijn. Al sinds 1933 staan we midden in de 
Arnhemse samenleving. En we willen nog heel lang door. Maar er is ook veel veranderd de laatste jaren. Daarom is 
het goed samen naar de toekomst te kijken.  
Wat zijn we eigenlijk voor vereniging? Waar staan we voor?  

 
We zijn een club met ballen! 

We scoren goed met het eerste, hebben sinds een aantal jaren een jeugdafdeling, we zeggen graag waar het op 
staat, maar we hebben ook een hoop ballen in de lucht te houden om de vereniging te laten draaien.  
 
Drie ballen vinden wij het belangrijkst, omdat die zeggen wie wij zijn:  
Binding, Betrokkenheid en Beleving. 
 
Binding: 
Het is super belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij onze gastvrije volksvereniging. Niemand is meer en nie-
mand is minder. Het draait bij ons om gelijkwaardigheid, eenheid en verbondenheid. MASV een plek waar je je zelf 
kunt zijn en vriendschappen kunt sluiten. 
 
Betrokken: 
Onze vereniging is gekomen waar het nu is door veel betrokken leden en vrijwilligers. Samen de schouders eronder 
zetten om iets moois neer te zetten. Van jeugdspelers tot ouders tot bestuur tot vrijwilligers. We staan klaar voor 
elkaar en helpen elkaar als het nodig is.  
Alleen ga je snel, maar samen kom je verder! 
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Beleving: 
De beste manier om tot prestaties te komen is plezier hebben. In het veld en buiten het veld. 
Samen met plezier presteren en leren op alle niveaus.  
Dat is waar het bij ons om draait. 
Met elkaar zullen we er alles aan doen om van voetballen bij MASV een hele mooie  beleving te maken. 
 
MASV: Een topclub waar iedereen zich welkom voelt! 
Goed georganiseerd: ieder team een goede trainer die zorgt voor samen met plezier presteren en leren. 
Recreatie en prestatie zijn even belangrijk en goed in balans. Van en voor iedereen: van ouders tot voetballers. Ie-
dereen helpt mee. 
 
Ons doel is groeien en capaciteit vergroten. Samen maken we van MASV een vereniging die overal positief bekend 
staat. Een vereniging die stevig, eerlijk en aanvallend voetbal speelt. Een club die graag wint, maar ook “goed” kan 
verliezen. Een vereniging waar iedereen zich direct welkom voelt, van tegenstander tot publiek en van scheidsrech-
ter tot leden en sponsoren. Een vereniging waar de saamhorigheid altijd groot is. 
We zijn een vereniging van vrijwilligers en we gaan ervoor dat deze basis blijft groeien. Met nog meer vrijwilligers 
de schouders onder de vereniging zetten, want niet voor niets is ons motto:     
SAMEN ZIJN WE STERK 
 
Met onze nieuwe staf, onder leiding van de trainer/coach Dennis van Beukering, hebben we voor ons  
1e elftal vertrouwen in een goed seizoen. Mede ook omdat Jaimy Vahlkamp, belast met technische zaken, er voor 
gezorgd heeft dat we over een goede selectie beschikken. Een selectie met ervaren spelers, maar zeker ook met 
spelers die zichzelf verder willen ontwikkelen om wellicht nog een stap hogerop te zetten. Al hopen we natuurlijk 
dat we deze stap met ons 1e elftal kunnen maken. De toekomst zal het leren.  
 
Tot slot wens ik, mede namens mijn overige bestuursleden, iedereen een succesvol, plezierig en sportief seizoen 
2022-2023 toe. En blijf gezond. 
 
 
Toon Hartemink 
Voorzitter 
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Stijgende lijn binnen onze jeugd afdeling 

 

 

Ruben Bouwman 

HOOFDOPLEIDINGEN 

Met gepaste trots mag ik, Ruben 
Bouwman, als Hoofd Jeugdopleiding 
een stukje schrijven over de jeugd-
opleiding binnen MASV Sinds een 
jaar of drie ben ik nu verantwoorde-
lijk voor de technische zaken binnen 
de jeugd. In eerste instantie heb ik 
de aansturing gezamenlijk gedaan 
met Nigel Stanton en inmiddels 
heeft Toon Hartemink deze rol als 
(jeugd) voorzitter overgenomen. 
 
De afgelopen drie jaar heeft de 
jeugdopleiding van MASV zowel 
kwantitatief (aantallen) als ook kwa-
litatief een groei doorgemaakt. Door 
de diverse promoties van het 1e 
elftal kwam de gehele vereniging “in 
the picture” en daardoor wilden 
meerdere talentvolle jeugdspelers 
bij MASV spelen. Gelijke tijd kwa-
men er ook betere en bekwamere 
trainers de club versterken. Dit alles 
heeft geleid dat we inmiddels ge-
groeid zijn van 4 naar 13 jeugdelftal-
len en in onze lichtingen zelfs tot 
hoofdklasse niveau kunnen reiken. 
 
Echter, dit klinkt allemaal mooi 
maar we zijn er nog lang niet. Het is 
belangrijk dat we nog meer beleid 
gaan ontwikkelen welke aansluiten 
bij de 3 B’s zoals voorzitter Toon 
Hartemink deze al noemde in zijn 
voorwoord. Hier hebben we voor 
aankomend seizoen een aantal 
speerpunten op geformuleerd: 

Binding – ontwikkeling jeugdkader 
Gestructureerd en met beleid jeugd-
trainers de kans geven trainingscur-
sussen te volgen om deze vervolgens 
te binden aan de vereniging. Hier-
mee bind je op kortere termijn niet 
alleen de trainer aan je club maar zal 
je ook meer spelers binden doordat 
zij betere begeleiding krijgen. 
 
Betrokken – professionaliseren 
jeugd organisatie 
Als vereniging kun je niet zonder vrij-
willigers en ook binnen de jeugd van 
MASV zijn we op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Met deze vrijwilligers 
kunnen we dan bijvoorbeeld een ac-
tiviteitencommissie of scheidsrech-
terscommissie oprichten. Dit soort 
commissies zijn belangrijk om be-
paalde randvoorwaarden voor de 
jeugdafdeling geregeld te krijgen. 
Mocht u een steentje willen bijdra-
gen en ook betrokken willen zijn bin-
nen deze vereniging, schroom dan 
niet u te melden bij een van onze 
vrijwilligers. 
 
Beleving - Spelersvolgsysteem 
We streven naar een zo hoge moge-
lijke beleving in ieder team. Uiter-
aard rekening houden met niveau. 
Hiervoor zijn zaken als trainingsop-
komst en speelminuten op zaterdag 
belangrijke peil punten.  
 
 

Derhalve gaan we vanaf aankomend 

seizoen werken met een spelers-

volgsysteem waarbij iedere trainer/

begeleider een aantal zaken dient 

bij te houden en in te vullen. Op 

deze manier kunnen we gemakkelij-

ker ontwikkeling “meten” en zien of 

de juiste beleving per team aanwe-

zig is. 

 

Afsluitend wil ik een ieder een heel 

sportief, succesvol maar bovenal 

een gezond seizoen 2022-2023 toe 

wensen. Laten we met z’n allen pro-

beren er wederom iets moois van te 

maken. Natuurlijk zal ook dit sei-

zoen niet alles goed gaan, maar blijf 

juist op die momenten met elkaar 

praten en zoeken naar oplossingen.  

Ruben Bouwman 
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Mijn naam is Dennis van Beukering, 45 jaar jong vader van 3 kinderen. Dit seizoen 2022/2023 ben ik de nieuwe 
hoofdtrainer van MASV 1 . Samen met de staf ga ik deze uitdaging aan om het maximale uit deze geweldige groep 
te halen. 

Ik heb in het verleden gevoetbald voor: Velpse boys, Veluwezoom, S.C.H, DTS 35, VV Rheden en de Graafschap.  

Als trainer heb ik gewerkt bij Velpse Boys, Veluwezoom, AGOVV, Vitesse 1892, E.S.A, FC Presikhaaf, SC Silvolde, Vi-
tesse en GO Ahead Eagles. 

 

De verwachtingen van onze hoofdtrainer. 
 
Ik ben zeer blij om weer terug te zijn in het Arnhemse voetbal. 
Ik heb de opmars van MASV van dichtbij mee mogen maken.  
En weet vanuit het verleden bij FC Presikhaaf, hoe moeilijk  
het is om als club vanuit de 4de klas op te klimmen naar  
een hoger niveau. Dat de club nu 1ste klas speelt is  
bewonderenswaardig. Vind het mooi om te zien hoe dit met  
een goed beleid en met hulp van alle vrijwilligers tot stand  
is gekomen. De vrijwilligers zijn toch altijd het fundament van  
de club, zonder hen ben je als club verloren. Aankomend  
seizoen hebben we een hele leuke selectie. Een mooi gemixt  
gezelschap van jonge talenten en door de wol geverfde  
spelers. Waar we gaan eindigen, dat vind ik moeilijk te  
zeggen. Maar één ding weet ik zeker, mijn staf en ik zullen er  
alles aan doen om alles uit de selectie te halen wat erin zit  
om de club naar een nog hoger plan te tillen!! 

 

Groetjes, 
Dennis van Beukering 

 

Even voorstellen Dennis van Beukering 
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“Elk kind  

heeft talent” 

MASV is met jeugd  aardig aan de 

weg aan het timmeren. Na de komst 

van voorzitter Toon Hartemink, 

Hoofdopleidingen Ruben Bouwman 

en Stefan Vos die samen met Ruben 

Bouwman verantwoordelijk zijn 

voor de MASV FOOTBALL ACADEMY 

is er een concreet plan gemaakt, dat 

het werk van hun voorgangers ver-

der gaat ontwikkelen. Niet alleen 

bedacht vanuit de bestuurskamer, 

maar samen met trainers en andere 

betrokkenen.  

“Er zijn een aantal doelstellingen 

geformuleerd voor de korte en de 

lange termijn. Een van die doelstel-

lingen is een betere doorstroming 

van jeugdspelers naar het vlaggen-

schip. Na de aanstelling van Ruben 

Bouwman zijn de plannen verder 

uitgewerkt. Een aantal trainers wist 

van onze doelstellingen af en zijn uit 

zichzelf aan de slag gegaan en met 

een ‘doorstromingsplan’ gekomen.  

Het resultaat is dat MASV dit sei-

zoen met een O23-elftal instroomt 

op divisieniveau. Die elftallen krij-

gen goede trainers die nauw gaan 

samenwerken met hoofdtrainer 

Dennis v Beukering”. 

Breedtesport Belangrijk 

Ook in de breedte van de vereni-

ging wordt verdere professionali-

sering doorgevoerd. “In de afgelo-

pen periode zijn er veel gesprek-

ken gevoerd. Ook trainers leiden 

we nu op, daar is behoefte aan, 

want elk kind heeft immers talent. 

Er zijn twee coördinatoren en in-

terne begeleiders per leeftijds-

groep aangesteld, die deze teams 

en hun trainers gaan aansturen en 

begeleiden.  

Ook de middenbouw (O13, O14 

en O15) krijgt aandacht. Er is een 

database opgebouwd met film 

opnames van trainingsvormen die 

voor alle MASV-trainers beschik-

baar zijn ter inspiratie. “Het is de 

bedoeling dat we gaan werken 

vanuit een voetbalvisie met ge-

deelde verantwoordelijkheden. 

Het Hoofd Jeugdopleidingen kan 

het niet alleen. We moeten stre-

ven naar een grote en brede orga-

nisatie, waardoor het voor ieder-

een qua belasting te overzien is 

en blijft”,  

“Als spelers uit Arnhem en omgeving 

zich willen ontwikkelen en beter wil-

len worden, moeten zij bij MASV zijn. 

We hebben goede trainers. Alle facili-

teiten zijn aanwezig om te kunnen 

presteren. MASV levert met enige re-

gelmaat spelers aan betaald voetbal 

organisaties, zoals bijvoorbeeld Vites-

se/NEC of De Graafschap. Hun ontwik-

keling blijven we volgen en we onder-

houden het contact”. 

MASV moet een veilige plek Zijn 

Als een kind talentvol is, krijgt hij of zij 

de beste begeleiding. Als een kind 

minder talent heeft, dan krijgt hij of zij 

ook alle ruimte en mogelijkheden zich 

als jonge sporter te ontplooien. Het 

gaat namelijk niet alleen om het be-

nutten van talent, winnen of de beste 

willen zijn. Plezier hebben met elkaar, 

je thuis en gewaardeerd voelen en 

met vriendjes en vriendinnetjes voet-

ballen zijn belangrijke speerpunten. 

Dat krijgt grote aandacht en wordt 

geborgd in het Opleidingsplan. Ouders 

moeten weten dat hun kind bij MASV 

op een veilige plek is.  
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In gesprek met trainer 

 Marco van Zanten O23 
          Nieuwe O23 als brug tussen jeugd en Senioren topvoetbal  

Vanaf 2020 bestaat er een O23-

competitie, die beoogt clubs te helpen 

met talentontwikkeling, waarmee 

deze rol van het tweede elftal is ko-

men te vervallen. De stap vanuit de 

jeugd naar het eerste elftal moet hier-

door eenvoudiger worden. Deze aan-

pak van de KNVB komt na signalen 

vanuit de clubs. Marco van Zanten is 

de trainer van de O23 en ziet veel 

voordelen, maar heeft ook kantteke-

ningen.  

“Belangrijkste voordeel van deze opzet 

is dat dit perfect aansluit bij het nieu-

we jeugdplan van MASV”, begint Mar-

co, die hiervoor ass. trainer was bij het 

1e en jeugdtrainer van verschillende 

jeugdteams van MASV  “Veel spelers 

tussen de 18 en 22 jaar komen tussen 

wal en schip. Met de O23 wordt het 

jeugdvoetbal opgerekt en ontstaat er 

een betere brug naar de A-selectie”.  

Met de komst van Ruben Bouwman als 

Hoofd Jeugdopleidingen, heeft het 

jeugdplan handen en voeten gekregen. 

“Een herkenbare speelstijl, zodat spe-

lers moeiteloos kunnen meespelen 

met andere teams, is niet alleen goed 

voor deze spelers, maar ook voor het 

publiek, omdat er een herkenbare  

MASV stijl ontstaat,” licht Marco toe, 

die nauw samenwerkt met de hoofd-

trainer“ Naast een vaste O23-selectie, 

wordt tijdens wedstrijden het team 

aangevuld met spelers uit het eerste 

elftal, die niet bij de wedstrijdselectie 

zitten. Omgekeerd trainen spelers van 

de O23 mee als stage bij de A-selectie. 

Dit alles gebeurt in doorlopend overleg 

met Dennis v Beukering , zodat er geen 

verrassingen zijn.  

Beide selecties zijn jong, wat een voordeel 

is voor de komende jaren.”  

Een sluwe spits of gemene verdediger 

kom je hier minder snel tegen 

De keuze van Marco om trainer te wor-

den, maakte hij op jonge leeftijd. Het trai-

nerschap was een logische vervolgstap 

van een voetbaldier als ik, en geeft mij de 

kans om te doen wat ik mooi vind, name-

lijk het ontwikkelen van talenten. 

Naast de vele voordelen van deze nieuwe 

opzet, zijn er ook onderdelen die minder 

gunstig zijn. “Aan de ene kant verleng je 

het jeugdvoetbal, maar aan de andere 

kant komen deze spelers in wedstrijden 

een aantal zaken niet tegen. Bij voetbal-

lers rond de dertig op dit niveau, zie je 

vaak een sluwe spits of een gemene ver-

dediger en ook de hiërarchie is anders bij 

teams met uiteenlopende leeftijden.” 

Voor deze kant van de medaille ziet Mar-

co oplossingen. “Naast de O23-

competitie, met uitdagende tegenstan-

ders, is het van belang om door een goed 

oefenprogramma spelers in contact te 

laten komen met geroutineerde ploegen. 

Zo leren ze omgaan met een andere vorm 

van druk en komen ze uit hun comfort 

zone. De toekomst zal leren of de KNVB 

gelijk krijgt met deze opzet.” 

Voor de supporters van MASV, die in het 

verleden regelmatig de wedstrijden van 

het tweede elftal bezochten, wordt het 

zeker niet minder. Zij zien nog sterker een 

eigen MASV-identiteit, omdat de O23-

spelers uit de eigen jeugd komen, met 

een herkenbare speelstijl en een grote 

kans dat zij een paar jaar laten dezelfde 

spelers op het hoofdveld furore zullen 

zien maken.  
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11 nieuwe spelers voor A-Selectie 

 Joey Wijnhoven    

26 jaar  

Overgekomen van:  

BVC’12 

Latif El Malki    

24 jaar  

Overgekomen van :  

SML  

Kevin Campman   

20 jaar  

Overgekomen van:  

Veluwezoom 

  Fedor Venema    

20 jaar  

Overgekomen van :  

VDZ     

Marc van Ansem    

29 jaar  

Overgekomen van : 

 Jong Holland 

Joy Ezra Ririhena   

20 jaar  

Overgekomen van:  

AWC  

Donovan van Hesse    

21 jaar  

Overgekomen van:  

De Bataven   

Joey Mensink    

25 jaar  

Overgekomen van :  

De Paasberg 

Jara Arends   

36 jaar  

Overgekomen van :  

Veluwezoom 

 Andy Visser    

17 jaar  

Overgekomen van:  

vv Dieren    

  Abdelilh El Malki    

24 jaar  

Overgekomen van:  

SML     
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HOOFDTRAINER 

Dennis van Beukering 

                                 SELECTIE BEGELEIDiNG 2022- 2023 

TEAMMANAGER 

Edwin van Wissen 

ASS SCHEIDSRECHTER 

Ronald Witjes 

VERZORGER 

Erik Visser 

KEEPERSTRAINER 

Adrie Brokx 

TEAMMANAGER 

Wijnand Moors 



MASV 23 

                                      SELECTIE  2022- 2023 

Jara Arends •  3  Abdelihah El Malki •  4  Kevin Campman •  5  

Andy Visser •  6  Abdellatif El Malki •  7  Donovan van Hesse • 8            

Stefan de Wolf •  1  Stephen van Beek •   2  
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                                           SELECTIE  2022- 2023 

Youri Roseboom •  9  Joey van Beukering •  10  

Angelo Siep •  11  Hamza Ettajiri •  12  Juri Joosten•  14  

Rowan van Zanten •  15  Marc van Ansum •  16  Yancey Baars •  17  



MASV 25 



26 

                                               SELECTIE  2022- 2023 

Stijn van Elferen •  19 Jay Ax •  18 

Jouy Wijnhoven •  20  Thom van de Berg •  21 Joy Ririhena •   22  

Fedor Venema •  23  Wesley Martens •  28  Joey Mensink •   30 
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                                           SELECTIE  2022- 2023 

           HIER HAD U ADVERTENTIE KUNNEN STAAN 

                                                                                    Email, sponsoring@masv.nl 
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Al meer dan 20 jaar hoofdsponsor  in de spotlight. 

Casino Suikerland Arnhem-zuid.  

Al 35 jaar staan wij garant voor uw speelplezier. Bij Casino Suikerland gevestigd in Arnhem – Zuid vindt u in een 

gemoedelijke sfeer , een grote diversiteit aan moderne kansspelen. Door onze jarenlange ervaring in deze branche 

hebben wij de kennis en de “know-how” om tegemoet te komen aan uw spelgenot.  

Ons personeel zorgt voor een klantvriendelijke omgeving waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee 

met daarbij een koekje kunt genieten van de gezellige ambiance die door hun wordt gewaarborgd. voor kom gok-

verslaving speel met mate.  

Speelbewust Veilig & verantwoord spelen, daar zetten we dagelijks op in.  

Ruim van opzet en sfeervol ingericht.  

Onze vestiging is grondig verbouwd. Wij kunnen nu nog beter aan uw wensen voldoen. Casino Suikerland Arnhem-

Zuid heeft nu voldoende ruimte waarin meer dan 130 spelersplaatsen zijn gecreëerd. Onze vestiging is ruim van 

opzet en sfeervol ingericht. 

Grote diversiteit aan moderne kansspelen.  

Wij zijn in onze casino in Arnhem-Zuid zelfs in het bezit van het grootste aanbod aan meerspelers waaronder een 

vijftal geautomatiseerde roulettetafels met 40 spelersplaatsen evenals diversen meerspelers (Random Runner, 

Random Player, Hotspot Multi, Multi Player, Red Green Pepper, Multi Winner, Sweet 16 Player, Random Bells, Twin 

Player, Gemini, Twins).  

Tevens bent u bij ons aan het goede adres voor de gewone “kansspelautomaat”. Waaronder de geliefde Games 

Unlimited 1 2 3 4, Novoline Unlimited 1 2 en van de “Lucky Money” tot “Golden Oldie”, en ook nog de bekende 

Oldtimers tot de vernieuwende Games Unlimited Special Edition ect.  

Met name door het aanbod van onze kansspeelautomaten en de voorzieningen die wij hebben getroffen en de 

Mystery acties kunnen wij u een plezierig verblijf garanderen in ons Casino. Hopelijk kunnen wij u binnenkort be-

groeten in ons Casino. Vergeet niet, uw kans ligt in Arnhem-Zuid!  

Casino Suikerland ,  Ons adres :Suikerland 7, 6833 BA Arnhem  |  Telefoon   026 – 321 11 48 
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Wie zijn wij? 

De MASV FOOTBALL ACADEMY is in 2022 opgericht door Stefan Vos en Ruben Bouwman. Stefan en Ruben zijn sa-

men het aanspreekpunt over de gehele Academy. Stefan  Vos zal de trainingen verzorgen, trainers begeleiden en 

de trainingen uitwerken. De MASV FOOTBALL ACADEMY bestaat uit ongeveer 140 spelers van de O7 t/m O13.   

Uitgangspunt Academy 

Het uitgangspunt van de MASV FOOTBALL ACADEMY is om zowel de spelers als de trainers te laten ontwikkelen. 

Hierbij worden de spelers opgeleid met behulp van allerlei oefenstoffen van Wiel Coever, Vitesse en de KNVB. Een 

ander uitganspunt is dat iedereen kan beschikken over dezelfde kwaliteit van trainingen, materialen en faciliteiten. 

Alle elftallen krijgen dezelfde oefenstof aangeboden. Op deze manier proberen wij per leeftijdscategorie alles zo 

gelijk mogelijk te faciliteren.  

 

Dat is wat MASV FOOTBALL ACADEMY wilt bereiken, spelers laten ontdekken. 

Enthousiast geworden !! 

Wil je MASV FOOTBALL ACADEMY ervaren dan is dit mogelijk, je kunt in de kantine een formulier halen volledig 

invullen / inleveren hierna kun je 3 trainingen gratis meedoen. Tot ziens! 
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Gedeeld hoofdsponsor Sky Restaurant Arnhem 

 

 

Afgelopen jaar heeft Business Club Malburgen (BCM) een overeenkomst  een met het gloednieuwe restaurant 
Sky & Sky56 bereikt om gedeeld hoofdsponsor van MASV te worden. 

Restaurant Sky is een gloednieuw restaurant in het centrum van Arnhem (Rijnkade) wat 10 juni 2022 haar deuren 
heeft geopend. 
Kwaliteit eten & drinken geïnspireerd  op restaurants als The Harbour & Encore. Daarnaast gaat Sky 56 zich richten 
op shared dining en kookworkshops voor bedrijven & families. Ook daar alles gericht op kwaliteit. 

Samen met restaurant Sky zullen wij als MASV diverse mooie plannen gaan uitrollen. Het kan niet anders dan dat u 
binnenkort meer van Sky gaat zien op ons sportpark. 

Roland, we kijken uit naar deze samenwerking en wensen je veel succes met de nieuwe classy horecazaken. 

Rijnkade 54A, 6811 HB Arnhem  |   Tel.  026 213 5417   |  www.restaurantsky.eu 
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SPONSORING EN BUSINESS CLUB MALBURGEN 
MASV kan bogen op een brede sponsorgroep, waar de vereniging al vele jaren op kan bouwen en vertrouwen. De 

club is daar trots op en streeft ernaar dat sportpark Malburgen-West in toenemende mate ‘the place to be’ is voor 

ondernemers uit Arnhem en omstreken; een plek waar je geniet van voetbal en gezelligheid en waar je je relatie-

netwerk onderhoudt en uitbreidt. 

MASV biedt een breed pallet aan mogelijkheden voor ondernemers om een relatie aan te gaan met de club waarbij 

beide partijen profiteren. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van de leden van de sponsorcommissie. 

Een groot deel van de sponsoren heeft zich sinds 2016 verenigd in de Business Club  Malburgen. Een lidmaatschap 

tegen een bepaald bedrag kan voor de deelnemende bedrijven tal van commerciële doelen binnen handbereik 

brengen. 

 

  1. Versterken van het relatienetwerk. 

  2. Vergroten van de naamsbekendheid. 

  3. Communiceren van een imago. 

  4. Tonen van maatschappelijke betrokkenheid. 

  5. Ondersteunen van de club of vereniging. 

  6. Gezellige bijeenkomsten. 

 

De leden van de Business Club ontmoeten elkaar in een leuke, informele sfeer, nodigen klanten uit, leggen nieuwe 

contracten en doen onderling zaken. Bij elke thuiswedstrijd zijn ondernemers van harte uitgenodigd in de Business 

Club. Voorafgaand aan het duel, onder de pauze en na afloop wordt hier een drankje en hapje aangeboden en kunt 

u uitgebreid napraten over de wedstrijd. Ook spelers en staf zijn dan aanwezig. 

Ook buiten de wedstrijden van MASV 1 om vinden er activiteiten 

plaats voor de Business Clubleden. Deze kunnen specifiek te maken 

hebben met de club, maar ook uitsluitend als doel hebben om de 

onderlinge contacten te versterken. 

Mogelijke activiteiten zijn: 

. Uitnodigen van gastsprekers uit de sport of het bedrijfsleven 

. bezoeken van evenementen 

. houden van Business to Business-bijeenkomsten met een hapje en 

drankje 

 . bedrijfsbezoeken 

.  Sponsor van de week 

Bent u geïnteresseerd? Mail een van onze contactpersonen van de 

sponsorcommissie. 

Eef Kasteel 
sponsoring@masv.nl 
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Lastig is het wel en bij twijfel vlaggen!  
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Scheidsrechters zijn net als wij gewoon 

mensen. Ze nemen veel beslissingen in 

een korte periode en soms maken ze daar-

bij fouten. Dat maken van fouten over-

komt ons ook met enige regelmaat en 

hoort erbij.  

Een spits mist voor open doel, een keeper 

laat de bal los of duikt er over heen. Een 

trainer wisselt te laat of helemaal niet. 

Vaak wordt het onvermogen van spelers en 

trainers afgewenteld op de leidsman en als 

excuus aangewend om het eigen falen te 

verbloemen en ook fanatieke supporters 

wijzen maar wat graag naar de in hun ogen 

falende man in het zwart. Natuurlijk, het 

gebeurt heus wel dat een fout van de refe-

ree van beslissende invloed is. Heel verve-

lend. De ene keer is het in je voordeel en 

een andere keer niet. Niet iedere leidsman 

heeft hetzelfde karakter of begint aan de 

wedstrijd in de juiste stemming. De ene 

scheidsrechter is zaterdagmiddag in een 

lankmoedige bui. Hij fluit niet voor elk wis-

sewasje en laat de wedstrijd in een manne-

lijke sfeer verlopen. Het komt de aantrek-

kelijkheid zeer ten goede.  

Een andere arbiter fluit een week later 

wel voor elk zetje en schouderduwtje. 

Het zorgt ervoor dat de wedstrijd nooit 

echt goed opgang komt. Beide fluitisten 

handelen volgens de regels.  

Voor de spelers is dat wel erg lastig. De 

ene keer mag er veel en de andere keer 

bijna niets. Maar ja, scheidsrechters? 

Het zijn net mensen. En dan zijn ze ook 

nog eens afhankelijk van hun assisten-

ten.  

Nu MASV in de eerste klasse E is beland 

lopen we opnieuw tegen een hardnek-

kig fenomeen aan. De assistent-

scheidsrechter. Wanneer ze door de 

KNVB geleverd worden kun je alles wat 

hier boven is gesteld simpelweg ook op 

hen van toepassing laten zijn, maar ze 

worden soms ook aangesteld door de 

eigen club. De clubgrensrechter!  

Een beetje grensrechter pakt punten 

voor zijn club! Ik ken zelfs een club die 

een grensrechter halverwege het sei-

zoen verving omdat hij te eerlijk vlagde. 

(Huiskamervraag: welke club is dat?). Hij 

had de euvele moed in twijfelgevallen 

niet voor buitenspel te vlaggen. Laat dat 

nou net regel één zijn voor clubgrens-

rechters, bij twijfel altijd vlaggen!  

Het lijkt me ook hartstikke moeilijk om 

met je linkeroog naar degene te kijken 

die de pass geeft en met het andere oog 

te constateren dat de ontvanger van het 

speeltuig, op het moment van spelen, 

zich buiten het spel bevindt. Wij, de 

supporters, kijken met afgrijzen naar de 

grens van de tegenpartij en lachen wat 

besmuikt om onze eigen assistent-

scheidsrechter als hij ogenschijnlijk wat 

al te opzichtig zijn clubliefde bedrijft.  

Stefan Vos 
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MASV Arnhem 

Sportpark: Malburgen-West  

Dovenellaan 150   Arnhem 

Telefoon:  026 - 3211967  

www.masv.nl  

vv De BATAVEN 

Sportpark: Walburgen 

Nijmeegsestraat 65 B  Gendt 

Telefoon: 0481 - 421882  

www.bataven.nl 

sc BEMMEL 

Sportpark: Ressen 

Ressensestraat 30-B  Bemmel 

Tel: 0481 - 462103 

www.sportclubbemmel.nl 

avv COLUMBIA 

Sportpark: Winkewijert 

Winkewijertlaan 80 Apeldoorn  

Telefoon: 055 - 5334940  

www.avvcolumbia.nl 

vv RKHVV 

Sportpark: Blauwenburcht 
Blauwenburcht 1 Huissen 
Telefoon: 026  - 3251134  
www.rkhvv.nl 

Sv TOP 

Sportpark TOP 

Martin Luther Kingplein 5  Oss 

Telefoon: 0412 -  623399  

www.svtop.nl 

BERGHEM SPORT 

Sportpark: De Koppelsteeg  

Osseweg 89 Berghem  

Telefoon: 0412 - 401514   

www.berghemsport.nl 

SDO 

Sportpark: De Kuil  
Dr. Abraham Kuyperlaan 7 Bussum 
Telefoon:  035 - 6914185  
www.sdobussum.nl 

LEONES 

Sportpark: Het Zijvond 

De Peel 6  Beneden-Leeuwen 

Telefoon:  0487 - 59 1940  

www.sv-leones.nl 
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FC WINTERSWIJK 

Sportpark: Jaspers 
Jaspersweg 5  Winterswijk 
Telefoon: 0543 -  515580  
www.fcwinterswijk.nl 

WSV 

Sportpark: De Voorwaarts” 

De Voorwaarts 450  Apeldoorn 

Telefoon: 055 - 3666472  

voetbal.wsv-apeldoorn.nl 

sv VOORWAARTS 

Sportpark: De Laene 

Kerklaan 2A Twello 

Telefoon: 0571 - 271332  

www.voorwaartstwello.nL 

sc WOEZIK 

Sportpark: Woezik  

Randweg Noord 10   Wijchen  

Telefoon:  024 - 6415071  

www.scwoezik.nl 
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   MASV trots op deze ex eredivisie spelers 

Nicky Hofs  

Vraag1: Wat is jullie voetbal verleden (welke clubs in de jeugd en senio-
ren)? 

Ik ben mijn voetbalcarrière begonnen bij Arnhemse Boys. Al vrij snel werd 
ik doorgeschoven naar een hoger team. Dit werd ook opgemerkt door BV 
Vitesse. Als echte Arnhemmer was ik trots dat ik al op jonge leeftijd naar 
BV Vitesse kon. Daar heb ik diverse teams doorlopen en uiteindelijk op 18 
jarige leeftijd mijn debuut gemaakt in het 1e elftal.Bij Vitesse heb ik 3 jaar 
gespeeld tot dat ik de mogelijkheid kreeg om getransfereerd te worden 
naar Feyenoord. Hier heb ik 3,5 jaar gespeeld. Ik kon terug naar Vitesse en 
na 2 jaar Vitesse vertrok ik naar Cyprus (AEL Limasol). Na 1 jaar had ik het 
daar wel gezien en wilde ik graag terug naar Nederland. Vitesse gaf mij 
opnieuw de mogelijkheid om daar terug te keren. Na 2 jaar Vitesse heb ik 
uiteindelijk nog 1,5 jaar bij Willem II gespeeld. Een hardnekkige knieblessu-
re was het einde van mijn betaald voetbalcarrière en heb ik mij aangemeld 
bij MASV, waar ik veel sociale contacten had.  

 
Vraag 2: Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om lid te worden van 
MASV en daar te gaan spelen? 

Ik kwam altijd al bij het 3e elftal van MASV kijken, omdat mijn schoonvader 
in dat elftal speelde. Verder kende ik daar al veel mensen. Mijn bedoeling 
was om bij MASV nog een aantal jaren in het 1e elftal te spelen, maar al vrij 
snel bleek dat te veel fysieke problemen dit in de weg stond. Het werd dus 
MASV 3. In dit elftal speel ik nu nog steeds met veel plezier. 

 
Vraag 3: Wat vinden jullie van de club MASV en wat gaat goed en wat kan 
beter? 

Ik denk dat MASV op de goede weg is. Je hoeft echter niet ziek te zijn om 
beter te worden. De plannen zijn er, maar het is nu de kunst om dit om te 
zetten in resultaten. Hier wil ik ook graag, met mijn kennis, toe bijdragen. 
Voor zover dit past in mijn drukke agenda.  

Vraag 4: Wat is jullie ambitie als trainer? Wat zijn jullie sterke punten als 
trainer en wat zijn nog verbeterpunten? 

Mijn Ambitie als trainer is om door te groeien tot hoofdtrainer van een 
BVO. In de afgelopen jaren heb ik al veel ervaring opgedaan als trainer/
coach van diverse jeugdteams bij BV Vitesse en als assistent-trainer bij het 
1e elftal. Momenteel train ik samen met Tim Cornelisse onder 21 van Vites-
se.  

Mijn sterkte is dat ik een team goed kan laten samenwerken en het maxi-
male uit een team en spelers kan halen. Ik heb empathisch vermogen en 
kan me goed in spelers verplaatsten. Ik weet ook dat het in voetbal niet 
alleen om talent gaat. De intrinsieke motivatie is alles bepalend voor spe-
lers.  

Mijn verbeterpunt is vooral dat Ik niet te veel in één keer moet verwach-
ten/vragen van spelers. Geduld is soms een schone zaak. Verder schenk ik 
heel veel aandacht in het managen van een team (staf, spelers, organisa-
tie).  

 
Vraag 5 Wat zijn jullie verwachtingen van MASV jeugd / senioren? 

Voor jeugdspelers geldt dat ze met veel plezier naar MASV moeten komen 
en dat ze samen met hun vriendjes lekker kunnen voetballen in een veilige 
omgeving. Naast het voetbal moeten ze bij de club ook aan leuke activitei-
ten kunnen mee doen. Voor de lagere seniorenteams geldt hetzelfde. Daar-
naast moeten ze op zondag lekker voetballen met plezier, zonder gezeur en 
moet vooral de 3e helft belangrijk(er) zijn. Verder zou het mooi zijn als het 
1e elftal dit seizoen bovenin meedraait in de 1e klasse en dat ze op termijn 
kunnen promoveren naar de 4e divisie, Zou niet alleen voor MASV goed 
zijn, maar ook voor het Arnhemse voetbal.  

Tim Cornelisse 
 
 

 

Vraag1: Wat is jullie voetbal verleden (welke clubs in de jeugd en seni-

oren)? 

Jeugd:AFC’34 en AZ Senioren:Jong AZ, Top Oss, RKC, Vitesse, FC 

Utrecht, FC Twente, Willem II en MASV.  

Vraag 2: Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om lid te worden 

van MASV en daar te gaan spelen? 

Nicky had mij gevraagd en nadat ik als betaald voetballer gestopt was, 

heb ik na een jaar weer besloten om de voetbalschoenen weer aan te 

trekken.  

Vraag 3: Wat vinden jullie van de club MASV en wat gaat goed en wat 

kan beter?  

MASV is op sportief gebied de laatste jaren enorm gegroeid (1e elftal) 

zonder dat dat ten koste gaat van de gezelligheid waar MASV om 

bekend staat.  

Vraag 4. Wat is jullie ambitie als trainer? Wat zijn jullie sterke punten 

als trainer en wat zijn nog verbeterpunten? 

Om het maximale uit mijn trainers carrière te halen met als 1e doel 

trainer worden van Vitesse 1. Trainer zijn is echt een ervaringsvak dus 

ik denk dat je nooit uitgeleerd zal zijn en je jezelf altijd kan verbete-

ren.  

Vraag 5: Wat zijn jullie verwachtingen van MASV jeugd / senioren? 

Kampioenschap van MASV 1 en voor de jeugd hoop ik dat ze weer 

een paar stappen kunnen maken in het proces waar ze nu mee bezig 

zijn.  
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2-10  MASV - Woezik 
 

Your  Wishlist 
Paul Hendriks 
Keuken MASV 

Bennie & Grada 

15 -10 MASV - sc Bemmel 
 

Eef & Rinse Kasteel 
A-lux — Mark Bouwman 

Café Bloopers 
Gradus Ijzendoorn 

20-11 MASV - Berghem Sport 
 

Big Snack 
Groothandel Wijcks 
Stefan & Renate Vos 
Buro van Goede Zin 

4-12 MASV - WSV 
 

De Veerkampjes 
Kobus Engels 

OSN Event Service 
Lorenzo Hartman 

11-12  MASV - de Bataven 
 

Jhon van Beukering 
Beer Xhofleer 

Heidi’s Haarsalon 
Sigma Arnhem 

22-1 MASV - SDO 
 

Tinus Hoekstra 
OSN Event Cleaners 
Snackbar T’Stoepje 

Café Suikerland 

5-2  MASV - sv Top 
 

Danny Terp 
Kruyer Recycling  

Tonnie Jansen 
Joop Brand 

5-3 MASV - avv Columbia 
 

Robin Peters 
Barth Daktecniek & Onderhoud 

William 
Osteopathie Eric VIsser 

18-3  MASV - fc Winterswijk 
 

Marcel de Wit 
Toon Hartemink 
Fam. Van Zanten 

Kobus Poppinghaus 

2-4  MASV - Voorwaarts  T 
 

Andriessen Instalatie 
Optimaal Dakbeheer 

Autobedrijf D. van Zwienen 
Restaurant Eataliano 

22-4 MASV - RKHVV 
 

Kantine de Bonte Koe 
Evert Kasteel 

Ludwig Hartemink 
RH Klus– en Schilderwerk 

21-5  MASV - Leones 
 

Home-Luxury 
Keper Infra 

Geert Oosting 
Ignas Rutten 

Balsponsoren  2022/2023                                                  

Alle sponsoren 
Bedankt! 
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