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Van de redactie 
 
Op 4 september 2014 is Arno van de Wildenberg overleden, hij was een groot man voor SDZZ, talloze  
functies heeft hij gehad en waar Arno het meest plezier in had was zijn Sinterklaas act. De S.D.Z.Z. familie 
heeft op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.

Op 10 september 2014 bereikte onze S.D.Z.Z. familie het trieste bericht dat clubicoon Edmond Dercksen 
was overleden.

Wie kende Edmond nou niet, heel veel heeft Edmond voor zijn club gedaan, wat was hij trots toen “ZIJN 
JONGENS”, lid werden van S.D.Z.Z. allebei met een veel te grote witte boks. Heel veel leden van S.D.Z.Z. 
hebben van Edmond afscheid genomen. Arno en Edmond rust zacht.

Dankwoord familie van Etten en familie Dercksen

Wij willen de leden en bestuur bedanken voor de steun tijdens de ziekte en overlijden van Edmond.

De bloemen namens het bestuur van S.D.Z.Z. en alle steun die we hebben ontvangen van iedereen van 
S.D.Z.Z. was een grote steun voor ons allen.
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S.D.Z.Z. 1  
 
Sinds augustus 2014 is Gerwin Groothuismink de nieuwe hoofdtrainer van S.D.Z.Z.1 voor het seizoen 
2014/2015. In dit interview kijken we terug op de spelers en trainers loopbaan van Gerwin, en het eerste 
half jaar als hoofdtrainer van S.D.Z.Z. in Zevenaar.

Al op zeer jonge leeftijd zo rond zijn zevende jaar speelde Gerwin bij DCS in Zevenaar en bleef dat doen 
tot de leeftijd van 13 jaar. Daarna ging hij als speler verder bij S.D.Z.Z., waar hij in de jaren die volgen 
als jeugd en senior speler en als jeugdtrainer zeer actief is. Gerwin wilde zich graag verder ontwikkelen en 
nam de stap om S.D.Z.Z. te verruilen voor DVC 26 in Didam waar hij ook cursussen heeft gevolgd en trai-
nersdiploma’s heeft behaald (JVT, Voetbalconditietrainer en TC3). Als hij 28 jaar is stopt hij als voetballer en 
legt zich volledig toe op het trainersvak. Hij maakt via het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) 
nog een Voetbalclinic mee in de verenigde staten van Amerika waar hij een aantal weken verblijft in New 
York en Chicago. Hier heeft hij trainen gegeven aan voetballers van de High Scool met de leeftijd van 10 tot 
20 jaar. De jaren die daarna volgden heeft Gerwin in de hele Regio als jeugdtrainer gewerkt o.a. bij AVW’66, 
DVC,DZC’68, DZSV en VIOD, met als laatste klus voordat hij naar S.D.Z.Z. kwam het eerste elftal van NVC 
uit Netterden heeft getraind.

Het bestuur van voetbalvereniging S.D.Z.Z. hadden besloten om aan het einde van het seizoen 2013/14 niet 
verder te gaan met  Murat Kilinc  als hoofdtrainer van het eerste elftal en ze benaderden  Gerwin Groothuis-
mink als de opvolger voor het nieuwe seizoen.

Na uitgebreid overleg met het bestuur en de spelersgroep zet Gerwin de lijnen uit voor het nieuwe sei-
zoen welke inmiddels halverwege de competitie is. De eerste seizoenshelft verliep voor S.D.Z.Z. 1 niet erg 
rooskleurig vanaf september vorig jaar werd er niet meer gewonnen zowel bij uit als bij thuiswedstrijden, de 
laatste thuiswedstrijd voor de winterstop speelde de ploeg van Groothuismink met 1-1 gelijk tegen het eer-
ste elftal van SHE. Gerwin geeft aan dat het grootste probleem (ondanks alle pech) het niet afmaken van 
kansen is en dus het niet tot scoren kunnen komen. De spelersgroep bestaande uit maar 17 spelers knokt er 
hard genoeg voor maar het lukt steeds net niet aldus de trainer.

Gewin denkt dat een voetbalclub als S.D.Z.Z. is minimaal in de vierde klasse zouden moeten kunnen spelen 
ook gezien de grote van de club, de accommodatie, het beleid en alle vrijwilligers die binnen deze sportver-
eniging actief zijn. Dat alles tijdgebonden is en dat je stap voor stap je doel moet zien te bereiken dat weer 
Gerwin maar al te goed en hij denkt hierbij dan ook aan een opbouw vanuit de jeugd naar het eerste elftal, 
dit in combinatie met de juiste mensen op de juiste plaats zoals goede jeugdtrainers, goede begeleiding 
vanuit het kader, de commissies en het bestuur. Uit deze woorden blijkt maar weer eens dat de roots van 
Gerwin nog altijd bij S.D.Z.Z. liggen en dat hij de club een warm hart toedraagt.

Ondanks alle goede voornemens voor de tweede helft van de competitie  heeft Omni vereniging S.D.Z.Z be-
sloten dat men het nieuwe voetbalseizoen niet verder gaat met de huidige hoofdtrainer G. Groothuismink. 
Op donderdag 8 januari j.l zijn het bestuur en trainer Groothuismink  er gezamenlijk uitgekomen. In een 
goed gesprek is naar voren gekomen om elk een andere kant op te gaan, maar het lopende seizoen zullen 
we in goed vertrouwen met elkaar afsluiten. Het bestuur gaat zich de komende tijd beraden over wie Gerwin 
zal gaan opvolgen. Ook al scheidden de wegen van de club en de trainer na het lopende seizoen, Groothuis-
mink hoopt dat hij samen met de spelersgroep aan het eind van de competitie een stevige middenmoter zal 
zijn in de vijfde klasse G waarin S.D.Z.Z. 1 momenteel speelt. Gerwin Groothuismink is een bevlogen trainer 
en de spelers van S.D.Z.Z. 1, de technische staf, leiders en verzorgers hopen dat de bal de tweede helft van 
de competitie dan ook de goede kant oprolt.

Groeten, 

Gerrit Gieling
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Trainingsoverzicht seniorenvoetbal
 Dinsdag;
	 	 SDZZ	1	 	 20.00-21.30		 klk.5	 	 veld	2
	 	 SDZZ	2	 	 20.00-21.30		 klk.6	 	 veld	4
	 	 Vrouwen	1	 	 20.00-21.30		 klk.8	 	 veld	4
	 	 Keepers	 	 20.00		 	 klk.5/6	 veld	2
 Donderdag;
	 	 SDZZ	1	 	 20.00-21.30		 klk.5	 	 veld	2
	 	 SDZZ	2	 	 20.00-21.30		 klk.6	 	 veld	2
	 	 SDZZ	3	 	 20.00-21.30		 klk.7	 	 veld	4
	 	 SDZZ	4	 	 20.00-21.30		 klk.2	 	 veld	4
	 	 SDZZ	5	 	 20.00-21.30		 klk.3	 	 veld	4	
	 	 Keepers	 	 20.00		 	 klk.5/6	 veld	2

Hou je aan deze indeling om problemen te voorkomen.

Contributieverhoging per 1 januari 2015
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 werd voorgesteld met ingang van 1 januari 
2015 een contributieverhoging door te voeren. Na enige discussie heeft de Algemene Ledenvergadering in-
gestemd met een verhoging van € 1,00 per lid.

Redenen tot verhoging van de contributie:

Ook een voetbalvereniging ondervindt de (negatieve) gevolgen van de huidige economische situatie. Spon-
sorinkomsten zullen de komende jaren zeer waarschijnlijk lager uitvallen en ook het aantal donateurs loopt 
terug. Willen we in de toekomst een stabiele en gezonde vereniging blijven, dan zullen we daar nu op moe-
ten anticiperen. We ontkomen dan ook niet aan een verhoging van de contributie. 
Sinds 1 juli 2010 was de contributie niet verhoogd.

Verder geldt dat de betaling niet meer dan één kwartaal mag achterlopen. Indien er meer dan 2 
kwartalen niet betaald zijn, dan geldt voor de betroffen speler/speelster een speelverbod totdat 
volledige betalingsachterstand is voldaan.

De contributies zien er per 1 januari 2015 als volgt uit: 
- Toekomst 4 en 5 jarigen, geen contributie verschuldigd. 
- Junioren 6 t/m 11 jaar, per maand € 7,50. 
- Junioren 12 t/m 18 jaar, per maand € 8,50. 
- Senioren vanaf 19 jaar, per maand € 14,50. 
- Niet spelende leden, per maand € 7,50.

De leden die automatisch per incasso betalen, dienen geen actie te ondernemen. 

De penningmeester zal de juiste bedragen invoeren in het systeem.

De leden die gewend zijn om zelf de contributie over te maken worden verzocht om de nieuwe bedragen in 
te voeren en/of de wijziging aan hun bank door te geven. 
 
Maak gebruik van automatische incasso. Het scheelt een hoop werk en kosten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur Omni-Vereniging S.D.Z.Z.,

Dolf Erkelens sr. 

Penningmeester
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Van uw webbeheerder
De website is niet meer weg te denken uit ons verenigingsleven. Alle informatie die je wilt weten tref je er 
op. Natuurlijk proberen wij alle gegevens up to date te houden, maar dan kan alleen met de medewerking 
van jullie allen.

Zijn er wijzigingen zoals:
•	 Samenstelling teams (spelersnamen)
•	 Namen trainers en/of leiders
•	 Oefenwedstrijden
•	 Mededelingen algemeen bestuur
•	 Mededelingen jeugd commissie
•	 Mededelingen senioren commissie
•	 Activiteiten etc.

meldt deze dan aan uw webbeheerder. Hij kan er voor zorgen dat de site 100% actueel is en dus betrouw-
baar. 
Heeft je team een eigen website? Geef dan je link even door en ook die plaatsen we dan op de site. 
Je ziet, wij proberen het zo goed mogelijk te doen maar jullie zijn hierbij onmisbaar!

Mag ik op jullie medewerking rekenen?

Een fijn seizoen toegewenst.

Gerard Kelderman, 
Webbeheerder 
0316 -33 30 01 
webbeheerder@sdzz.nl



De Stem - pagina 5

Herinneringen aan drie ras S.D.Z.Z.-ers
Onlangs zijn in een periode van drie weken drie S.D.Z.Z.-ers overleden. In eerste instantie is dit natuurlijk 
een groot verlies voor alle partners, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen  en allen die hen lief hebben. 
Maar ook is het overlijden van Martin Kelderman, Arno van den Wildenberg en Edmond Dercksen een groot 
verlies voor de vereniging S.D.Z.Z.. 

Omdat ik met Martin, Arno en Edmond binnen S.D.Z.Z. heb samengewerkt, heb ik er behoefte aan om mijn 
herinneringen aan deze samenwerkingen op te schrijven en met allen die hierin geïnteresseerd zijn te delen. 

Rond 1983 ben ik samen met Martin één jaar leider geweest van S.D.Z.Z. C1. Dit team werd getraind 
door Jan Pruis en op de zaterdagmiddag gingen Martin en ik met de jongens op pad. We hadden toen 
een        behoorlijke goed team en speelden op hoog niveau. We moesten regelmatig verre uitwedstrijden 
spelen, waarbij Martin altijd met zijn oranje Opel Kadett voorop reed. Onder andere Ewald Kelderman, Hans         
Heijneman, Ronald Verwijmeren, Boyke Debipersad, Koen Rijnsaart en Remco Bos  maakten destijds deel uit 
van dit elftal. 

Met Arno van den Wildenberg heb ik langer samengewerkt. Op het moment dat de jeugdcommissie ver-
legen zat om een jeugdsecretaris heb ik Arno voor deze functie benaderd en heeft hij deze functie op 
zich         genomen. Vele jaren hebben we samen deel uit gemaakt van de jeugdcommissie. In die periode 
organiseerden we ook samen meerdere jaren het paastoernooi. De organisatie hiervan begon al in oktober. 
Er werd een draaiboek en begroting gemaakt, sponsoren gezocht, teams aangeschreven, toernooiboekjes 
vervaardigd  en een randprogramma samengesteld. Naarmate de paasdagen naderde werd het steeds druk-
ker. Aan de paastoernooien namen ook twee Belgische teams deel. De spelers van deze teams werden on-
dergebracht in gastgezinnen en de begeleiders en ouders in de Panoven. Op de zaterdagavond werd er altijd 
een feestavond gehouden waarbij vele S.D.Z.Z.-ers een optreden verzorgden. Kort nadat Arno zijn functie 
van jeugdsecretaris had ingeruild voor die van jeugdvoorzitter, is Leo Lamers als voorzitter van S.D.Z.Z. 
afgetreden. Arno heeft vervolgens de jeugdcommissie verlaten, omdat hij de voorzittershamer heeft opge-
pakt. Vele jaren heeft Arno als voorzitter van S.D.Z.Z. gefungeerd. Hiermee kwam er geen einde aan onze 
samenwerking. Samen met Ans Kamerman hebben we namelijk gedurende ruim 25 jaar het sinterklaasfeest 
bij S.D.Z.Z. georganiseerd. Arno trad hierbij altijd op als sinterklaas. Vele zwarte pieten heeft hij versleten. 
Enkele namen die mij zo te binnen schieten zijn Mark Jordens, Yvonne Ottens, John-Paul en Sandra van den 
Wildenberg en Ewald Kelderman. Ans en ik kochten de cadeautjes en aan de hand van de verkregen infor-
matie van de ouders deelde Arno als de goedheiligman met een leuk praatje de cadeautjes aan de kinderen 
uit. Toen ik Arno begin 2014 benaderde om mee te helpen bij het organiseren van de jeugdtoernooien die in 
mei 2014 hebben plaatsgevonden, gaf hij aan dat hij wel hand en spandiensten wilde verrichten, maar geen 
zitting wilde nemen in de toernooicommissie. Maar ondanks dat was Arno wel elk overleg aanwezig. Door 
het samenstellen van het toernooiboekje en het vervaardigen van scorekaarten, consumptiebonnen e.d. 
heeft Arno de toernooicommissie veel werk uit handen genomen.

Alhoewel ik nooit samen met Edmond een jeugdteam heb begeleid, heb ik in de tijd dat Edmond jeugdlei-
der was wel veel contact met hem gehad. Meestal was dit na afloop van de jeugdwedstrijden. Dan werd er 
gezellig  aan de  bar nagepraat over de gespeelde wedstrijden. In die tijd had Edmond nog een behoorlijke 
baard. Deze baard moest er af i.v.m. de brandweeractiviteiten die Edmond verrichte. Deze activiteiten en 
dan met name de aanschaf van een gebruikte hoogwerker door de brandweer Zevenaar, die moest worden 
opgeknapt, was de reden dat Edmond stopte als jeugdleider. Eén jaar heb ik in een seniorenteam gevoet-
bald, waarvan Edmond leider was. Het betrof hier het 3e elftal. Dit was een gezelligheidsteam waarvan de 
derde helft net zo belangrijk was als de eerste en de tweede helft. Spelers die deel uitmaakten van dit elftal 
waren o.a. Theo Meijer, Johan Geurds, Bart Elsenbroek en Hennie Jurrius. In de jaren 90 heeft S.D.Z.Z. een 
aantal jaren de kampstaf geleverd voor een NKS sportkamp. Deze kampstaf bestond uit Henk Putman, Theo 
en Gerrie Veldkamp, Wim Kamerman, Theo Meijer, Edmond en ondergetekende. De laatste jaren werd Karel 
Zweers ook nog aan de kampstaf toegevoegd. Op vrijdagavond vetrokken we dan met zijn allen naar Leus-
den, waar de voorbereidingen voor het kamp werden getroffen. Op de zondag kwamen er 18 teams uit heel 
Nederland naar Leusden. Voor deze teams organiseerden de kampstaf dan een sport- en spelprogramma. 
Het kamp duurde tot zaterdagmiddag en dan gingen we Total los naar huis. Want geslapen werd er niet 
veel. Eén van de oorzaken hiervan was dat we een aantal verschrikkelijke snurkers in ons midden hadden, 
waarvan Edmond er één was. 

Naast de vermelde activiteiten hebben Martin, Arno en Edmond nog veel meer werkzaamheden voor 
S.D.Z.Z. verricht. Zo weet ik dat Martin jaren deel heeft uitgemaakt van de bouw- en schoonmaakploeg. 
Arno was betrokken bij de organisatie van de bazaar en heeft tot het laatst toe als webbeheerder de website 
van S.D.Z.Z. onderhouden. Edmond heeft ook deel uitgemaakt van de bouwploeg en heeft jaren als consul 
bij slecht weer voor dag en dauw de velden gekeurd. 

Het deed me goed om te zien dat tijdens alle uitvaartdiensten heel veel S.D.Z.Z.-ers aanwezig waren om 
Martin, Arno en Edmond de laatste eer te bewijzen en om hun dierbaren een hart onder de riem te steken. 
Ik wens Marian, Rikie, Tineke, Alex, de (klein)kinderen en alle overige familieleden heel veel sterkte met het 
verwerken van hun verdriet. 

Martin, Arno en Edmond ik wil jullie heel erg danken voor het vele werk dat jullie voor S.D.Z.Z. hebben ver-
richt. De vereniging heeft drie ras S.D.Z.Z.-ers verloren en dat hakt er flink in. 

Ruud van Vuure



Beste	mensen,

Mede	gezien	de	laatste	ontwikkelingen,	heeft	het	bestuur	besloten,	meer	duidelijke	richtlijnen	uit	te	vaardigen	i.v.m.	spon-
soring	en	aanschaf	materialen.	Om	alles	in	goede	banen	te	leiden,	heeft	men	besloten	deze	punten	eens	op	een	rijtje	te	
zetten.

•	 Alle	sponsoring	dient	VOORAF	te	worden	gemeld	bij	de	voorzitter	van	de	PR/Sponsorcommissie.

•	 Indien	deze	functie	niet	is	ingevuld	dient	sponsoring	VOORAF	te	worden	gemeld	bij	het	Dagelijks	Bestuur	van	de	
Omni-Vereniging	S.D.Z.Z.	

•	 Sponsoring	zonder	melding	zal	NIET	worden	geaccepteerd	door	de	vereniging.

•	 De	aanschaf	van	b.v.	tenues	(één	merk	en	type)	en	materialen,	zal	daarna	in	overleg	gebeuren	met	Vladimir	Meijer	
(materialen	jeugd)	en	Damon	Beijkirch	(materialen	senioren).

•	 Bovengenoemde	personen	zijn	ook	alleen	geautoriseerd	om	materialen	te	bestellen	en	kopen	bij	Willems,	Luising	
en	KWD.	Zij	alleen	kunnen	ook	anderen	via	een	formulier	toestemming	geven,	materialen	te	bestellen	en/of	op	te	
halen.

•	 Aangeschafte	materialen	welke	niet	vooraf	zijn	gemeld	worden	NIET	betaald	door	de	vereniging.

Wij	hopen	met	deze	richtlijnen	ons,	de	Omni-Vereniging	S.D.Z.Z.,	veel	ellende	te	kunnen	besparen.	

Samen	kunnen	we	werken	aan	een	gezondere	toekomst.

Namens	het	bestuur	van	de	Omni-Vereniging	S.D.Z.Z.

Mayke	van	Schie,	

Algemeen secretaris.
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In het spotlicht...

Ik	ben Jort	Kelderman

Ik	zit	op Het	Kofschip	Schrijvershof	groep	4

Ik	heb	een	hekel	aan	het	schoolvak Taal

Ik	vind	het	lekkerste	eten Pizza	en	pannenkoeken

Ik	drink	het	liefst Cola

Ik	luister	graag	naar Mr.	Probz

Ik	kijk	graag	naar Z@pp

Ik	heb	als	hobby Voetballen	en	darten

Ik	koop	het	liefst	van	mijn	zakgeld Een	Playstation

Ik	voetbal	in	het	team F2

Ik	kan	goed Voetballen	en	darten

Ik	vind	de	beste	sportman Robin	van	Persie	en	Arjan	Robben
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Mag ik mij even voorstellen
Ik ben Gerrit Gieling alweer ruim boven de 50 jaar en  heb vier kinderen in de leeftijd van 14 tot 24 jaar 
waarvan de jongste Colin in de B1 van S.D.Z.Z. speelt. In het dagelijks leven ben ik Chauffeur leerlingen  en 
personen vervoer bij Munckhof groep  uit Horst. 
Het zal rond oktober van 2014 geweest zijn dat Gerard Kelderman en ik in een persoonlijk onderhoud in 
de bestuurskamer bij S.D.Z.Z. besloten dat ik als medeweker  van de pr commissie van S.D.Z.Z.  naar de 
plaatselijke media ,en voor de redactie van het clubblad de stem stukjes  zou gaan schrijven in samenwer-
king met en onder leiding van Björn Ewald. Ik ben al vele jaren erg betrokken bij het  sport en voetbal ge-
beuren in Zevenaar en in de Liemers in het algemeen, en stond ik als oprichter, voorzitter, en medewerker 
aan de wieg van de lokale radio zender Favoriet FM het huidige Favoriet RTV voor de gehele Liemers.

Na vele jaren radio maken en commercials inspreken voor Favoriet via een arbeidsconstructie met behoud 
van uitkering op vrijwillige basis,koos ik er destijds voor om als zelfstandig ondernemer zzp er verder te 
gaan buiten de omroep. 
Door mijn contacten bij de radio kwam ik ook in gesprek met voetbal vereniging OBW , waar ik toen een 
aantal jaren als leider betrokken ben geweest bij diverse jeugdelftallen. Ook heb ik met veel plezier een 
aantal jaren de omroep bij de thuis wedstrijden van het eerste elftal mogen verzorgen, omlijst met muziek 
en loterij , destijds voetbalde mijn oudste zoon ook bij OBW.

De laatste jaren jaar voetbalt mijn jongste zoon Colin bij S.D.Z.Z., momenteel in de B1 en ik heb er opnieuw 
voor gekozen om weer iets binnen deze voetbalvereniging te gaan doen.

Ik vindt het leuk om stukjes en columns te schijven en mensen uit het Liemerse wereldje te interviewen, 
vandaar de keuze om als redactie medewerker, en pr lid binnen S.D.Z.Z. actief te zijn. Dus als je wat te mel-
den hebt over je team, of over andere activiteiten binnen S.D.Z.Z. dan kun je me bereiken via de volgende 
kanalen. Mobiel: 0640436979, email: gerritgielingontheroad@hotmail.com, of via de website van S.D.Z.Z.

Tot slot wil ik alle lezers van de Stem een sportief  2015 toewensen.

Groeten Gerrit
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Verslag jeugdactiviteiten S.D.Z.Z.
 
Op woensdag 22 oktober 2014 heeft de Dutch Soccer Events (DSE) een voetbaldag op het sportcomplex van 
S.D.Z.Z. georganiseerd. Tijdens deze voetbaldag werd er door gediplomeerde trainers die niet verbonden 
waren aan S.D.Z.Z. een training gegeven. Verder was er ’s-middags een spelcircuit. Doordat een anonieme 
sponsor het grootste gedeelte van het deelnemersgeld voor zijn rekening heeft genomen, was het mogelijk 
dat de S.D.Z.Z. jeugd voor een minimale eigen bijdrage aan de voetbaldag kon deelnemen. Namens de 44 
jeugdleden wil ik deze sponsor heel hartelijk bedanken voor zijn financiële bijdrage.

Het was de bedoeling dat de activiteiten op het hoofdveld zouden plaatsvinden. Maar omdat het enkele da-
gen voor de voetbaldag flink had geregend was dit niet mogelijk en hebben we moeten uitwijken naar veld 
4. Achteraf gezien was dit een juiste beslissing, omdat het trainingsveld na een half uur training al aardig 
stuk was gelopen. Doordat er geen gebruik gemaakt kon worden van het hoofdveld, kon het geplande pro-
gramma niet doorgaan, omdat de aanhangwagen, waarin het nodige spelmateriaal was opgeborgen, niet 
naar veld 4 kon worden gereden. Desondanks kunnen we terugkijken op een leuke jeugdactiviteit.

Op maandag 29 december 2014 was sporthal Lentemorgen van 9.00 uur tot 19.00 uur afgehuurd voor de 
jeugd van S.D.Z.Z.. Tijdens deze dag zijn er drie toernooitjes georganiseerd. De F-pupillen kwamen als eer-
ste aan bod. Vier teams streden in een hele competitie (6 wedstrijden) tegen elkaar. Uiteindelijk won Fey-
enoord, dat bestond uit de spelers Jesper Brouwer, Marcus Cayers, Silas van Battum, Twan Bouwman, Jort 
Kelderman en Cisko Rutjes het F-toernooi. 

Het tweede toernooi was voor de E- en D-pupillen. Zes teams streden voor de hoogste eer. Bayern Munchen 
wist de finale ruimschoots te winnen van Barcelona. Het winnende team bestond uit de volgende spelers: 
Milan Damen, Mayke Lindner, Mike Schenning, Jelle Peters, Robbie Meijer en Tigo Zewald.

De dag werd afgesloten met een toernooi voor de C- en B-junioren alsmede voor het jeugdkader. Vijf teams 
kwamen in een halve competitie tegen elkaar uit. Vervolgens volgende er nog finalewedstrijden. Uiteinde-
lijk bleek het team van Brazilië, dat bestond uit de spelers Bernard Diks, Jens Klapwijk, Stef Straatman, Ian 
Zwanziger, Hugo Terwisscha en Ian de Meijer, het sterkste was.

De opkomst tijdens de toernooien was heel goed en er werd door iedereen heel sportief gevoetbald. Opval-
lend waren de mooie shirtjes van Nederlandse en Europese topclubs die de kinderen droegen. Bij Barcelona 
speelt er maar één Messi, maar bij S.D.Z.Z. spelen veel meer Messi’s. Dus wat dat betreft hoeven we ons bij 
S.D.Z.Z. geen zorgen te maken over de toekomst.

Op zaterdag 10 januari 2015 is het pupillenfeest georganiseerd. Om 14.00 uur is er eerst een spelenker-
mis gehouden in het clubhuis. Er waren 12 spelletjes uitgezet, zoals pijltjes schieten, een quiz, ringgooien, 
blokgooien, stuivers schuiven, mikado die de 50 deelnemende kinderen individueel konden afwerken. De 
prijswinnaars waren in de categorie F pupillen-Toekomst: 1e prijs Timo Hueting, 2e prijs Tigo Zewald, 3e prijs 
Marcus Cayers; E pupillen: 1e prijs: Milan Bolk, 2e prijs Damian Polman, 3e prijs Jens Kamping; D-pupillen:      
1e prijs Koen van Onna, Tim Massop en Thijn Verbeek.

Na de spelenkermis werden er 3 bingoronden gespeeld waarbij er per bingoronde 10 prijzen waren te win-
nen. Tussendoor kregen de kinderen ranja, een zakje chips en een snoepzakje. We kunnen, mede door de 
medewerking van 12 vrijwilligers, terugkijken op een geslaagde middag.

Ruud van Vuure
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

Colin Gieling S.D.Z.Z. B1
Hallo  ik ben Colin Gieling en Ik ben 14 jaar.

Ik voetbal bij voetbal vereniging  S.D.Z.Z. in de b1, sdzz  is een voetbal  vereniging uit Zevenaar  

Ik hou heel erg veel  van voetbal en  ik voetbalde vroeger altijd met mijn vader en mijn broer en dacht de 
tijd is er klaar voor en ik koos voor S.D.Z.Z. omdat daar veel vrienden van me speelde en spelen ,en ik heb 
een goeie keuze gemaakt want het is een hele gezellige verenging.

Ik begon in de E1 ging door naar de D1 toen de C1 2 jaar en nu zit me 1 half jaar erop in de B1

De stand van zaken van de B1 uit 2014:

We trainen op dinsdag en donderdag. Dinsdag van 19:30 21:00 Donderdag 18:30 20:00  
We hebben 18 tot 20 spelers, maar inmiddels zijn er een aantal weggegaan.

Op dinsdag word de training geleid door Ruud van Vuure ,en op donderdag word de training geleid  door  
Betram Westhof. We hebben ook nog 3 leiders Wim de Bruin, Ronald Straatman, Eugene v.d. Kant. 
We hebben  gedreven trainers die op technisch gebied de spelersgroep beter willen maken, en Bertram  
Westhof is er daar een van. 

2015 moet een top jaar worden voor de B1 die speelt in KNVB Oost kal 3 cat B vjr 14-15.

Op 7 februari spelen we onze eerste wedstrijd weer uit bij K GSV ‘38 B2GD.

Ik zou het leuk vinden als veel ouders en supporters ook weer naar onze wedstrijden komen kijken in dit 
jaar.

Groetjes van Colin Gieling



Quickles.nl	heeft	voor	alle	leden	van	S.D.Z.Z.	een	aanbieding,	waarbij	alle	aankomende	bestuurders	vanaf	16,5	
jaar	een	rijlespakket	kunnen	afnemen	met	€	50,00	korting	bovenop	alle	andere	geldende	acties	die	Quickles.nl		
reeds	aanbiedt.	Wel	is	het	nodig	dat	je	kan	aantonen	door	middel	van	je	lidmaatsschapkaart	dat	je	lid	bent	van	
S.D.Z.Z.
Mocht	je	hier	je	lespakket	afnemen	dan	steun	je	ook	de	club,	doordat	Quickles.nl	ook	nog	eens		€	50,00	beschik-
baar	stelt	aan	S.D.Z.Z.
Quickles.nl	is	een	BOVAG	erkende	rijschool	uit	Zevenaar	die	verschillende	disciplines	beheerst	binnen	het	oplei-
den	van	toekomstige	bestuurders.	
 
Voor	informatie	over	onze	rijschool,	lespakketten	en	acties	kijk	je	verder	op	onze	site.
Wil	je	meer	informatie	dan	kun	je	ons	uiteraard	ook	altijd	bellen	op	0316-527464.
 
Tot	ziens	bij	onze	rijschool	Quickles.nl
 
Fenny	van	Maaren

Waarom zou jij als leerling voor Quickles.nl kiezen ?
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Polsbandje
Sleutelhanger	winkelwagen
Pen
Portemonnee
Paraplu
Sportkousen
Baby	T-Shirt

Pet	groen	met	wit	logo
Pet	wit	met	groen	logo
Trainingsshort
Training	T-Shirt
Rugzak	klein	met	logo/naam
Poloshirt	groen
Rugzak	groot	met	logo/naam

	Sweater	wit	met	groene	tekst
	Sweater	groen	met	witte	tekst
	Vest	wit	met	groene	tekst
	Vest	groen	met	witte	tekst
	Trainingspak
	S.D.Z.Z.	douche/fris

S.D.Z.Z. fanshop artikelen

Bestellen?
Er	zijn	3	mogelijkheden:
-	Bezoek	www.sdzz.nl	en	klik	op	de	link	Fanshop.
-	Stuur	een	mail	naar	fanshop@sdzz.nl.
-	Plaats	een	bestelling	in	de	witte	map	naast	de	vitrine	in	ons	cubhuis.
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S.D.Z.Z. 6 is terug!
We zijn terug! En niet teruggefloten. Na een aantal jaar bij andere clubs vertoefd te hebben (SC Wester-
voort, Veluwezoom, ZRC De Duuvels, FC Pensioen) zijn we weer neergestreken op De Griethse Poort. In een 
bijna ongewijzigde samenstelling. Wat jongens bleven het huidige 4e trouw, dus moest er hier en daar wat 
geronseld worden. Familiebanden werden aangehaald en scouts binnen andere clubs kozen de fijnste parel-
tjes uit voor ons sterrenensemble. 
 
Inmiddels hebben er al wat wisselingen plaats gevonden. Het zij door fysieke aard, of doordat men de baas-
heid van ons team niet aankon. Één naam die we in ieder geval willen noemen in deze is Hans Bouwman. 
Na veel werk van Robbie van Emden besloten om toch weer de schoenen onder te binden werd de rentree 
na twee wedstrijden en 1 assist in de kiem gesmoord. Ook Djawiet Hussaini mag niet onvermeld blijven. Hij 
vond het zo fijn in ons team dat hij graag meer tijd besteedde aan het wedstrijdverslag dan aan de wed-
strijd zelf. Helaas naam werk en school dusdanig veel tijd in beslag dat hij ook die tijd niet meer over had. 
 
De wintermaanden staan bij elk team gelijk aan spelers regelen. Met het dalen van de temperatuur daalt 
ook de bezettingsgraad. Gelukkig hebben we bij S.D.Z.Z. het 4e die nooit te beroerd zijn om uit hun schier 
oneindige spelersvoorraad wat spelers af te staan. We willen Abdullah Sahin dan ook bedanken voor zijn 
perfecte medewerking. Ook Dirk Metdeonmundigelangeachternaam willen we nog bedanken. Dat hij ons, 
na later bleek valse, hoop gegeven heeft. De overweging om nog verder af te dalen in de krochten van het 
amateurvoetbal deed ons deugd. Je bent altijd welkom. En laten we wel wezen; Rick, Dick, Dirk bekt lekker-
der dan Aslan, Omer, Dirk.

De groep die er nu staat lijkt redelijk stabiel. Zowel binnen als ook buiten het veld. Derhalve leek ons dit 
een mooi moment om ons te herintroduceren aan u, de trouwe supporter van S.D.Z.Z., de spelers van 1 van 
de teams van S.D.Z.Z., of iemand anders die toevallig dit blad onder ogen krijgt. Zit u al? Houdt u vast, we 
gaan beginnen. 
 
We beginnen met onze keepers. KeeperS? Ja, Keepers! We hebben de luxe dat er rond de winterstop een 
keeper is aankomen wandelen. Maar goed ook want bij de tweede wedstrijd waarbij hij aanwezig was moest 
hij in de rust al onze vaste keeper vervangen. Wie het zijn? De vaste keeper is Erwin Snelders. Dat is toch 
een linksback hoor ik u denken? Dat klopt, maar als back stoorde hij zich dusdanig aan de polletjes dat hij 
zijn knie verdraaide met het plat stampen hiervan. Dus besloot hij in de voetsporen van Theo te treden. 
Marco Schouten is onze vlaggende keeper. Tijdens de trainingen is hij verantwoordelijk om het hok leeg te 
houden en om 12 jaar achterstallig onderhoud aan de conditie weg te poetsen. Tot die tijd mag hij vendel-
zwaaien aan de zijlijn. 
 
Net zoals in de F wil er niemand verdediger zijn. Vandaar dat deze linie bij ons ook onderbezet is. Onze 
stormführer Dennis “Ruud” Hesse leidt ons als laatste man naar de beste visplekken. Ooit begonnen als 
back-up voor de nummer 10, maar inmiddels al naar de achterste plek afgezakt. Erwin en Marco zijn ge-
waarschuwd. Voor hem staat onze nestor Ruud Joosten. Hij dacht de schoenen aan de wilgen gehangen te 
hebben, maar als La Familia roept, dan antwoord je. De linksbackpositie, waar niemand wil staan, waar je 
dan maar je slechtste speler dumpt, daar staat Vincent Joosten, een kruising tussen Ron Jeremy, Benito 
Mussolini en André Wetzel. Daar zit inderdaad geen voetballer bij. Wellicht kan hij beter rugbyen. Hij heet 
dan wel Joosten, maar het is geen familie. Aan de andere kant staat Patrick “Freek” Freriks. Hij ziet in de 
spiegel een Wesley Sneijder en ziet zichzelf dan ook op die plek spelen. Wij zien dat anders. Vooralsnog 
schikt hij zich in zijn rol als back, maar we verwachten dat hij nog wel een Potje gaat klagen. Om te kunnen 
toetsen of Freek binnen de vrije ruimte (van 1,2% van de loonsom) blijft, moet uit de financiële administra-
tie blijken wat het totale bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen is (inclusief omzetbelasting). Het 
is dus van belang dat al deze kosten op één grootboekrekening worden geboekt. Met deze gortdroge saaie 
uiteenzetting kunnen we meteen door naar onze ambtenaar Twan “Sander Radstake” Hoegen. Twan had al 
vrij snel last van zijn achillespezen. Wat bleek? Opgerekt, overbelast, af- ingescheurd, alles. Blijkbaar vraagt 
de baasheid in ons team veel van je. Hij ligt er al geruime tijd uit en hoopt na de winterstop weer aan te 
kunnen sluiten. 

Door naar de middenvelders. We beginnen met onze aanvoerder Daan Brouwer. Daan ziet eruit als Zlatan, 
drinkt als Bacchus en heeft een stem als een misthoorn. Daarom, en omdat je samen met hem door een 
tourniquet kan, is hij onze aanvoerder en nummer 10. Achter hem knapt Sharan Jhagjhoor Singh het vuile 
werk op. Precies zoals het al generaties gaat. Sharan is zonder enige twijfel degene waar de meeste anek-
dotes over opgelepeld kunnen worden. Taarten op de kop, twee keer dronken op een dag, een armband 
als asbak, Razz zonder bodem en dat is slechts een kleine greep uit de anekdotebak. Anthony Joosten leek 
voorbestemd om in het eerste te eindigen, maar de roep van familie veranderde zijn lot. Laten we wel we-
zen, waarom zou je in de middag op het hoofdveld spelen als je veel te vroeg op een afgeragd bijveldje kan 
spelen? Hij naam ook zijn broertje Joeri mee. Daarmee onze jongste speler. Hij houdt zich goed staande. 
Vooral als ze aan zijn oompje dreigen te komen. 
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De laatste middenvelder die we hebben kwam op de achterbank, met gordel om, bij ons team. Dat tracht hij 
sindsdien te compenseren door de muziek voluit te zetten. Tot nu toe is de compensatie nog niet gelukt. 
 
Dan over naar onze ruimst bezette linie; de aanval. We beginnen met onze nieuwste aanwinst; Erwin Schou-
ten. De buurman van Hans Bouwman wist in zijn eerste twee wedstrijden al indruk te maken door meteen 
3 assists en 2 goals te maken. Iets minder indruk maakt Dick van Maanen. Die voor ons vlaggenschip al 
wel het net wist te vinden, maar nog niet voor de Ultimate Gaylord Warriors. Dit kan er ook mee te maken 
hebben dat hij door overbezetting nog niet veel in de spits gespeeld heeft. Het feit dat hij in een kebabzaak 
werkt wel in zijn voordeel, naast het feit dat hij het gewoon leuk lijkt te vinden bij ons. Pompeuze alleskun-
ner Jim van der Linde is dan wel jonger dan Ruud Joosten, hij is toch langer gestopt. Hetgeen een prestatie 
op zich is. Hij heeft inmiddels een manier van juichen ontwikkeld die op een rugbyveld niet zou misstaan. 
Vincent “Karel” Aalbers begon geblesseerd aan het seizoen waarbij het de vraag was of hij dit seizoen, of 
hooguit na de winterstop, weer zou spelen. Inmiddels heeft hij al aardig wat wedstrijden achter zijn naam. 
Wel zo handig aangezien hij de enige spits is die echt kan koppen. Gehuld in de turnbroek van zijn zus imi-
teert hij zijn idool CR7. Hoewel dat eigenlijk maar een half is. Als afsluiter hebben We Robby “Roybert” Wil-
lemsen. Voorheen hoefde je maar naar iemand te zoeken met handafdrukken op zijn knieën om Roybert te 
vinden. Dit seizoen is hij nog niet in die karakteristieke pose gesignaleerd. Hij wisselt fabelhafte volleys af 
met struikelpartijen over de middenlijn, terwijl hij constant zijn flegmatieke houding tentoonspreidt. Daar-
mee staat hij, onbedoeld, synoniem voor ons team. In potentie kunnen we best een potje voetballen, maar 
we kunnen ook keihard onderuit gaan. We zijn echter te flegmatiek om te laten blijken dat het ons wat doet.

Dit alles tracht Robbie van Emden in goede banen te leiden. Wees niet bevreesd en kom een keer kijken. 
Hoewel de meeste niet zo bekend zijn is er in dit team toch een groen wit hart en er zijn langs de lijn zelfs al 
oude S.D.Z.Z.-ers als John Stehouwer en Rudy van de Kracht gesignaleerd. Mocht je ons zoeken, we staan 
te roken in het tassenhok, of op Facebook(https://www.facebook.com/groups/573960856044140/), of op 
Twitter (https://twitter.com/SDZZ_6). 
 
 
Groeten, 
 
 
Vincent Joosten
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Verslag Jeugdcommissie S.D.Z.Z. 
seizoen 2013-2014 
Het seizoen 2013-2014 is voor de jeugdteams van S.D.Z.Z. toch wel een aardig seizoen geworden. Enkele 
elftallen eindigde in de middenmoot of in de hogere regionen van de ranglijst. De elftallen E2 en E3 werden 
in de najaarcompetitie ( 1 juli -31 dec 2013) zelf kampioen en daar mogen wij met z’n allen erg trots op 
zijn. Ook in de voorjaarscompetitie hadden we 2 kampioenselftallen n.l. de D1 en E1.

Elftalindeling seizoen 2013-2014

Het indelen van teams en selecteren van spelers is misschien wel het meest gevoelige onderwerp binnen 
een voetbalclub als de onze. Er is altijd veel discussie en er zijn vaak vragen zowel bij spelers, hun ouders 
als het jeugdkader. 

Bij de junioren starten we met een A1 en een C1 elftal. Een B1 was niet mogelijk. Bij de pupillen konden we 
beginnen met een D1, E1, E2,E3, F1, F2 en een aantal kinderen bij de Toekomst. Het vinden van leiders/
trainers was toen al erg lastig, maar gelukkig hebben mensen met een echt groen/wit hart ons geholpen 
door de begeleiding en training van enkele teams op zich te nemen. 

Junioren:

De start van het seizoen was voor de A 1 redelijk goed, maar naarmate de competitie vorderde kreeg men 
het toch moeilijker. Men eindigde in de competitie op de 5e plaats

De C 1 deed het redelijk in de competitie en eindigde op de 2e plaats.

Pupillen:

Bij de pupillen waren de resultaten wisselend. De E2 en de E3  presteerde vanaf het begin goed in de 
najaarscompetitie en later kon men de kampioensvlag binnenhalen. De D1 en de E1 behaalde in de 
voorjaarscompetitie het kampioenschap en de F 1 wist zelf de tweede plek te bereiken.

In de wintermaanden werd er natuurlijk weer in de zaal gevoetbald. Dit gebeurde in de zalen Lentemorgen, 
Heerenmaten en de Liemers College.

Op 30 december 2013 werd er in de zaal Lentemorgen een groot kersttoernooi ge-organiseerd voor de 
jeugd. We kunnen gerust stellen dat dit een geslaagd toernooi is geworden.

KNVB

Op 7 december vond de wedstrijd plaats tussen S.D.Z.Z. A 1- Rheden A 2. Door ongeregeldheden werd 
de wedstrijd gestaakt en daardoor moest beide verenigingen voor de tuchtcommissie verschijnen. Beide 
verenigingen werden veroordeeld en S.D.Z.Z. kreeg een boete van meer dan euro 300,-- en voorwaardelijke 
straf van 2 jaar.

De Jeugdcommissie van S.D.Z.Z.

Het kloppend hart van de vereniging, zo zou je de jeugdcommissie mogen 
omschrijven. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst toch? De jeugdcommissie 
schept de randvoorwaarden voor haar jeugdleden. 

De jeugdcommissie heeft als doelstelling, structuur aanbrengen in onze jeugdafdeling. 

Daarom	hebben	wij	voor	het	voetballen	in	de	jeugd	de	volgende	uitgangspunten	geformuleerd:

Als	iedere	speler	plezier	heeft	in	het	voetbalspel	en	op	de	goede	wijze	ondersteund	wordt	in	zijn	of	haar	ontwikkeling	dan	volgen	
normaliter	de	prestaties	vanzelf.
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Vandaar dat de uitgangspunten voor het voetballen in de jeugd van S.D.Z.Z. zijn:

1. Plezier: iedere speler moet zoveel mogelijk plezier hebben in het spelletje

2. Opleiden en ontwikkelen: bij de jeugd staat ontwikkeling voorop, zowel individueel als het 
ontwikkelen als onderdeel van een team.

3. Respect: respect voor medespelers, begeleiding, organisatie en materialen

4. Discipline: respecteren van afspraken met je team en trainers

5. Winnen is geen doel op zich, maar is een gevolg van de eerst genoemde punten

De jeugdcommissie bestaat nu uit de volgende personen: Ruud Berkel-Wladimir Meijer-Jasper Rexwinkel-
Monique van Ginkel-Chantal Kamping-John Kummeling en Gerard Kelderman.

Wedstrijdsecretariaat ligt in handen van Vincent de Meijer, echter Vincent maakt geen deel uit van de JC.

 
Elftalindeling seizoen 2014-2015.

Toen het voetbalseizoen voorbij was en iedereen van de zomer kon gaan genieten, lag er nog de taak voor 
de jeugdcommissie i.s.m. met Fedor van Battum om de jeugdindeling van het seizoen 2014-2015 in de 
steigers te zetten.

De afgelopen maanden hebben deze vele malen rond de tafel gezeten om één en ander te bespreken 
met trainers en leiders. Helaas is het onmogelijk om een indeling of een trainingsschema te maken waar 
iedereen het mee eens is, of waarin iedereen beschikbaar is. 

Lang hebben we gezocht naar een gediplomeerde trainer voor de A 1. Na een aantal gesprekken zijn we 
uiteindelijk erin geslaagd een trainer te vinden die van wanten weet. Het is Bertram Westhof. Helaas door 
een aantal oorzaken moesten we het elftal A 1 opheffen. Omdat we voor het nieuwe seizoen een B 1 kon 
inschrijven voor competitie deelname werd Bertram samen met de oorspronkelijke trainers, de trainer voor 
de B 1 en tevens jeugdcoördinator.

Gelukkig is er elk jaar weer een groep vrijwilligers beschikbaar waardoor de club en in dit geval het 
jeugdvoetbal kan blijven draaien. Dat deze groep kleiner lijkt te worden, is jammer en wij doen dan ook een 
oproep aan hen die nog geen vrijwilliger is, om zich aan te melden. 

Wij gaan ervan uit dat ook alle andere vrijwilligers zich op zijn of haar manier voor honderd procent inzet 
voor de club en wij willen diegenen bij deze van harte bedanken daarvoor. Wanneer wij zien hoeveel 
plezier deze mensen hebben en dat er door samenwerking en inzet heel wat is te bereiken, dan kunnen 
wij tevreden zijn en rekenen wij erop dat er ook andere vrijwilligers zich gaan aanmelden om onze club te 
steunen.

 
Voetbal

Op 17 augustus 2013 vond er een voetbal clinic plaats. Het aantal deelnemers was behoorlijk. Ook in mei 
2014 werd er sinds meer dan 10 jaar geleden weer een voetbal jeugdtoernooi bij S.D.Z.Z. ge-organiseerd. 
De algehele leiding lag in handen van Ruud van Vuure. Op zaterdag mochten de E-tjes en F-tjes aantreden 
en op de zondag de D tjes. Op het toernooi waren maar liefs 29 elftallen vertegenwoordig. Omdat het een 
geslaagde dag was heeft men het idee opgevat wederom een voetbaltoernooi te organiseren eind mei 2015. 
De dagen staan al vast.

Ook in het afgelopen seizoen is geprobeerd een meisjeselftal op de been te brengen. Ondanks de grote 
inspanningen van de JC is men er niet in geslaagd.

Tenslotte: Leiders, trainers, gastheren en gastvrouwen, alle vrijwilligers, barpersoneel en niet te vergeten 
het hoofdbestuur: namens de jeugdcommissie dank jullie wel voor het afgelopen seizoen en veel succes het 
komende seizoen.

Met vriendelijke groeten

Gerard Kelderman



The	Phone	House	Zevenaar	geeft	S.D.Z.Z.	de	mogelijkheid	geld	te	verdienen.	Hoe	gaat	dat	in	zijn	werk?	Als	u,	uw	
familie,	vrienden	of	kennissen	een	van	onderstaande	transacties		afsluiten	bij	de	Phone	House	ontvangt	u	een	
kassabon	welk	is	voorzien	van	een	uniek	transactienummer	(ordernummer).	Dit	transactienummer	dient	samen	
met	uw	postcode	en	huisnummer	te	worden	aangeleverd	bij	de	sponsorcommissie	van	onze	vereniging.	Dit	
kan	per	e-mail,	een	kopie	van	de	kassabon	of	op	een	los	briefje.	De	sponsorcommissie	regelt	het	verder	met	de	
Phone	House.	

Overzicht	van	de	vergoedingen	die	de	Phone	House	per	transactie	geeft	aan	S.D.Z.Z.;
			-				Nieuw	of	verlengen	van	uw	telefoonabonnement	 	 €	10,00
			-				Vast	internet-	en/of	digitale	tv-abonnement	 	 													€			5,00
			-				Mobiel	internetabonnement	 	 	 	 	 €			5,00
			-				Prepaid	pakket	in	combinatie	met	telefoon	 	 	 €			1,00

De	gevraagde	gegevens	kunt	u	inleveren	bij;
Penningmeester	S.D.Z.Z.
Dolf	Erkelens
penningmeester@sdzz.nl	

Verdien geld voor de club 
met je mobiel
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In gesprek met Bertram Westhof   
Vlak voor de jaarwisseling sprak ik met Bertram Westhof die nu ruim een half jaar weer actief is bij  voetbal-
vereniging S.D.Z.Z. uit Zevenaar. 

Bertram houdt zich bezig met het technische beleid van de club , alsmede training geven aan de jeugd ,zo-
als  de F3 en de B1 jeugd van de vereniging.
Hij heeft in zijn jeugd bij DCS, S.D.Z.Z.,  en OBW gevoetbald maar zijn langste periode was hij als speler en 
trainer actief bij OBW. Hij heeft bij OBW 20 jaar gevoetbald, o.a. in het eerste elftal en in de eerste klasse.
Ook heeft Bertram  cursussen gevolgd en zijn trainersdiploma behaald  (JVT, Voetbalconditietrainer en TC3) 
bij OBW. Toen hij rond zijn veertigste stopte met voetballen ging hij zich toeleggen op het trainen van de 
jeugd van deze club. Een erg leuke periode vond Bertram wel het trainen en het behalen van het kampioen-
schap met de dames elftallen van de C en B klasse.
Na al die jaren bij O.B.W.  vond hij het tijd voor een ander uitdaging en trainde de B jeugd van DVC in Di-
dam, waarna hij nog even terugkeerde naar O.B.W. 2 en als trainer ook nog actief was voor Babberich 2, en 
als laatste voor zijn terug keer bij S.D.Z.Z. trainde hij de B jeugd van RKHVV.
 Hij kende Gerwin Groothuismink nog van zijn tijd bij DVC , en nadat Gerwin hem had gebeld en gevraagd 
had of hij interesse had om weer bij S.D.Z.Z. te komen hoefde Bertram hier niet al te lang over na te den-
ken en in mei 2014 is hij weer bij S.D.Z.Z. begonnen als coördinator technische zaken en trainer van de A1 
en  B1, echter werd het A1 elftal opgesplitst in diverse andere teams. 

Bertram werkt graag met de voetballende jeugd en wil dan ook op de trainingen en in de wedstrijden een 
goede mentaliteit en fysiek het beste naar boven halen, en dat het team over doorzettingsvermogen be-
schikt, en de juiste inzet laat zien tijdens  het voetbalspel.
Hij wil ook graag dat het technische gedeelte binnen de vereniging goed functioneert binnen de jeugd elftal-
len van  de club, en zet zich hiervoor 100 procent in. 

Hij hoopt dan ook dat het bestuur en de commissies van S.D.Z.Z. voor de komende periode hieraan samen 
met hem  een invulling aan kunnen geven, en wij wensen hem daarbij veel succes.
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Jubilarissen januari 2015
 
17	februari	a.s.	wordt	zij	75	jaar.

Nog	immer	jong	en	nog	steeds	zeer	actief	als	vrijwilliger.

Het	gezicht	op	donderdagavond,	achter	de	bar.

Lid	van	de	kantinecommissie.

Bewaakster	van	de	S.D.Z.Z.	geschiedenis.

Al	tientallen	jaren	verzamelt	zij	alles	wat	te	maken	heeft	met	S.D.Z.Z.

Van	clubblad	tot	programmaboekjes,	van	foto’s	tot	krantenartikelen.

Wij	hebben	het	natuurlijk	over:

Gerda Teunissen,

25 jaar lid! 
 

 
 

Als	zoon	van	een	OBW’er	en	S.D.Z.Z.-ster	werd	hij	op	7-jarige	leeftijd	lid	van	onze	vereniging.

In	de	jeugd	en	de	senioren	heeft	hij	jarenlang	het	groen	en	wit	verdedigd.	Hij	viel	vooral	op	door	zijn	enorme	inzet,	die	hem	
nog	wel	eens	een	kaart	kostte.

Hij	koos	in	2012	voor	voetbal	op	een	iets	hoger	niveau	en	vertrok	naar	OBW.

Wilde	desondanks	als	niet	spelend	lid	blijven	bij	S.D.Z.Z.

Door	prettige	familieomstandigheden	viert	hij	nu	een	wintersportvakantie.

Wij	doen	een	beroep	op	met	name	zijn	moeder	om	als	spelend	lid	terug	te	keren	naar	onze	club.

Natuurlijk	hebben	wij	het	over	de	zoon	van	Tiny	en	Keup	Visser.

25 jaar lid!

Arjen Visser
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Op	33-jarige	leeftijd	werd	hij	1-1-1989	lid	van	S.D.Z.Z.	Op	dit	moment	dus	eigenlijk	alweer	26	jaar	lid.

Sinds	11-11-1999	officieel	verenigingsscheidsrechter.

Niet	alleen	bij	S.D.Z.Z.	maar	ook	bij	OBW	hanteert	hij	nog	elke	week	de	fluit	en	brengt	wedstrijden	tot	een	goed	einde.

Typerend	is	misschien	wel	dat	aan	het	begin	van	dit	seizoen	het	damesteam	in	opstand	kwam.	De	geruchten	gingen	name-
lijk	dat	hij	niet	langer	dit	team	zou	fluiten.

Gelukkig	bleef	het	bij	geruchten.	Hij	blijft	gewoon	scheidsrechter	bij	S.D.Z.Z.	Tot	opluchting	van	de	dames.

Ook	zijn	inzet	als	vrijwilliger	achter	de	bar	mag	hier	wel	eens	extra	worden	genoemd.

Al 25 jaar lid, wij moeten ons tenslotte aan de data houden,

Adrie Gijsberts

Deze	34-jarige	jongeman	werd	dus	op	9-jarige	leeftijd	lid	van	S.D.Z.Z..

Bleek	als	voetballer	niet	helemaal	te	voldoen,	maar	als	keeper	heeft	hij	vele	jaren	het	doel	uitmuntend	verdedigd	bij	de	
diverse	jeugdelftallen.

Nog	even	heeft	hij	het	keepen	bij	de	senioren	voortgezet,	maar	dat	beviel	toch	wat	minder.

Toch	lid	gebleven	en	zich	ingezet	als	vrijwilliger	op	diverse	fronten,	ondanks	zeer	drukke	werkzaamheden	als	ZZP’er.

Ook	al	jaren	bekend	als	medeorganisator	van	het	S.D.Z.Z	Darttoernooi.

Zijn	toenmalige	trainer/leider	bij	de	jeugd	krijgt	nu	nog	een	punthoofd	van	zijn	betrokkenheid.

Het is dus toch waar, 25 jaar lid van S.D.Z.Z:

Mark Nieuwboer
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Op	13-jarige	leeftijd	lid	geworden.	Als	voetballer	blies	hij	zijn	partijtjes	altijd	mee.

Als	vrijwilliger	onvervangbaar,	want	ga	maar	na:

- Bestuurslid	sinds	de	jaren	80.

- -	Voorzitter	kantine	commissie

- -	Voorzitter	Evenementencommissie

- -	Voorzitter	van	de	Vrienden	van	S.D.Z.Z.

Werd	in	2010	benoemd	tot	lid	van	verdienste.

Bijnaam:	Kantino

Uiteraard hebben wij het over:

Tino Meijer, 40 jaar lid!

 
 
 

Hij	werd	lid	op	31-jarige	leeftijd.

“Laat	mij	maar	als	laatste	man	spelen,	dan	komt	er	niemand	meer	door”	is	een	bekende	uitspraak.

Nog	steeds	actief	als	verenigingsscheidsrechter.

Sinds	vele	jaren	ook	zeer	bekend	als	sponsor	voor	diverse	zaken.	Bijvoorbeeld	de	tafels	en	de	stoelen	die	nu	in	de	kantine	
staan.

Duidelijk	aanwezig	wanneer	het	zijn	club	betreft	op	vergaderingen	en	aan	de	bar	of	langs	het	veld.

Onmisbaar	voor	een	vereniging	als	de	onze.

Je	kunt,	net	als	vroeger	als	speler,	nog	steeds	niet	om	hem	heen.

40 jaar lid!

Jan Sloot
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Tijdens	de	oprichtingsvergadering	van	S.D.Z.Z.	op	1	april	1957	werd	hij	ingeschreven	als	lid	nummer	18.

Nu	ruim	57	jaar	later	is	hij	nog	altijd	lid.

Veel	taken	heeft	hij	gedurende	al	die	jaren	vervuld.

Speler,	jeugdleider,	bestuurslid,	vrijwilliger	op	diverse	fronten.

Van	verbouwing	huidig	clubhuis	tot	metselen	van	de	dug-outs	langs	veld	1,	altijd	werd	er	een	beroep	op	hem	gedaan.

De	laatste	jaren	is	hij	bijna	dagelijks	te	vinden	op	onze	velden	of	in	het	clubgebouw.	Geen	klus	te	groot,	geen	lijn	zo	recht	of	
hij	had	er	een	aandeel	in.

Een	voorbeeld	voor	alle	leden	en	vrijwilligers	door	zijn	tomeloze	inzet,	en	dat	gedurende	tientallen	jaren.

Het	bestuur	heeft	daarom	gemeend	om	tot	lid	van	verdienste	te	benoemen:

Alex Dercksen

 
 
 
 
 
 
 
 

Lid	van	S.D.Z.Z.	op	10-jarige	leeftijd.

Vele	jaren	bekend	als	voetballer.

Maar	nog	bekender	als	jeugdleider	en	leider	van	het	1e	elftal.

Bij	zijn	afscheid	als	leider	werd	hem,	door	de	selectie	een	reclamebord	aangeboden,	dat	nu	nog	steeds	op	ons	sportpark	te	
bewonderen	is.

De	tekst	op	dit	bord	“Al	20	jaar	de	stille	kracht	achter	S.D.Z.Z.	1”laat	op	niet	misverstane	wijze	zijn	karakter	zien.

Voor	al	zijn	inspanningen	is	hij	in	2010	benoemd	tot	lid	van	verdienste.

50 jaar lid!

Frank Molenaar
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Lid	sinds	1-10-1989.	Telg	uit	een	echte	S.D.Z.Z.	familie.

Als	voetballer	geen	uitblinker.	Maar	als	leider	bij	het	derde	en	tweede	elftal	duidelijk	aanwezig.	

Lid	van	de	seniorencommissie	en	nu	assistent-scheidsrechter	bij	het	2e	elftal.

Als	zoon	van	de	legendarische	Geert	Beijkirch	zet	hij	een	traditie	voort.

25 jaar lid!

Mischa Beijkirch

Mischa Beijkirch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilarissen Bedankt! 
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Scheidsrechterscursussen
S.D.Z.Z.	biedt	de	mogelijkheid	aan	(jeugd)leden	voor	het	volgen	van	een	cursus	pupillen-	of	een	
Basisopleiding	Scheidsrechter	Veldvoetbal.	De	cursus	wordt	bij	voldoende	deelname	verzorgd	
door	de	KNVB.

Pupillenscheidsrechter                                                                                                                                

Deze	opleiding	is	bestemd	voor	jongeren	vanaf	12	jaar	die	binnen	de	eigen	vereniging	wedstrij-
den	van	pupillen	willen	gaan	leiden.

In	deze	korte	cursus	wordt	ingegaan	op

•	 Spelregels	7	tegen	7-	leiden	van	wedstrijden	4	tegen	4	en	7	tegen7	en	in	de	praktijk	oefe-
nen.

Het	cursusdeel	bestaat	uit	2	bijeenkomsten	van	2,5	uur	of	1	bijeenkomst	(bijvoorbeeld	op	een	
dag	in	de	schoolvakantie)	van	5	uur.

Juniorenscheidsrechter

Je	fluit	zo	nu	en	dan	al	wedstrijden	op	een	heel	veld,	D-pupillen,	C-junioren.	De	regels	zijn	dan	al	
behoorlijk	anders	als	bij	de	pupillen	op	een	half	veld.	Om	je	spelregelkennis	te	vergroten,	leren	
de	koppeling	te	maken	tussen	theorie	en	praktijk	en	zo	nog	meer	plezier	te	halen	uit	het	leiden	
van	wedstrijden,	volg	je	natuurlijk	de	opleiding	“Junior	Scheidsrechter	Veldvoetbal”.
Speciaal	opgezet	voor	jongeren	in	de	leeftijd	van	15	tot	19	jaar,	maar	ook	voor	volwassen	erg	
leerzaam.	Iedere	cursus	omvat	vijf	bijeenkomsten	en	wordt	op	doordeweekse	avonden	gegeven.	      

Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (B.O.S.cursus)

Opleiding	voor	diegenen	die	gemotiveerd	zijn	om	wedstrijden	te	leiden	in	het	veldvoetbal.	De	
deelnemers	worden	opgeleid	tot	KNVB-	en/of	verenigingsscheidsrechter.

Deze	scheidsrechtersopleiding	gaat	uit	van	de	praktijk.	Op	het	veld	wordt	geoefend	in	het	leiding	
geven	aan	22	spelers	en	het	toepassen	van	de	spelregels	daarbij.

Onderwerpen in de opleiding zijn: 
-	de	17	voetbalspelregels 
-	organisatie	en	administratie 
-	kennis	van	voetballen	en	voetballers 
-	leiding	geven	aan	voetballers 
-	blessurepreventie 
-	praktische	toepassing	van	deze	onderwerpen

De	opleiding	richt	zich	met	name	op	het	leiden	van	wedstrijden	A-	en	B-junioren	en	senioren.

Organisatie 
De	opleiding	bestaat	uit	7	bijeenkomsten	van	3	uur,	een	spelregeltoets	en	een	examen	strafrap-
port.	Daarnaast	moeten	de	deelnemers,	indien	zij	voor	de	KVNB	wedstrijden	gaan	leiden,	mini-
maal	twee	stagewedstrijden	fluiten	onder	begeleiding	van	een	(gekwalificeerde)	Praktijkbegelei-
der	Scheidsrechter.	De	opleiding	wordt	op	avonden	gegeven,	in	de	regel	op	een	accommodatie	
van	een	voetbalvereniging.	Tijdens	de	opleiding	houden	de	deelnemers	een	logboek	bij,	die	zij	
na	afloop	van	de	opleiding	inleveren	bij	de	docent.	

De	deelnemers	die	aan	de	gestelde	voorwaarden	voldoen,	ontvangen	het	diploma	‘Basisoplei-
ding	Scheidsrechter	Veldvoetbal’.	Zij	kunnen	vervolgens	worden	aangesteld	bij	jeugdwedstrijden	
en/of	wedstrijden	in	het	lagere	seniorenvoetbal.	

Heb	je	interesse	voor	één	van	de	cursussen	meldt	je	dan	bij	de	jeugdcommissie	of	stuur	een	mail	
naar jeugd@sdzz.nl.	



SUPER ACTIE !!!
 
S.D.Z.Z.	vraagt	jullie	hulp!
Wij	zijn	op	zoek	naar	nieuwe	leden
Ken	jij	iemand	in	je	omgeving	die	graag	zou	willen	voetballen	bij	een	voetbalvereniging	waar	
Sportiviteit,	Sociaal
en	Gezelligheid	op	de	eerste	plaats	staan?
Dan	is	S.D.Z.Z.	de	juiste	club	voor	hem	of	haar!

Maak	nu	een	vriendje	of	vriendinnetje	lid	van	jouw	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	en	je	krijgt	een	
voetbal	cadeau!
 
Als	nieuw	lid	krijg	je	een	fantastisch	mooi	trainingspak	cadeau!
Vraag	wel	even	naar	de	voorwaarden!	
  
Mocht		je	nog	vragen	hebben	dan	kun	je	contact	opnemen	met
Ruud	Berkel	(jeugdsecretaris)
tel			06-3627	6370
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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ADRESSENLIJST	S.D.Z.Z.	ZEVENAAR,	SEIZOEN	2014-2015
ALGEMEEN	BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

Tom	van	de	Kraats Voorzitter voorzitter@sdzz.nl 06-22545953

Mayke	van	Schie Secretaresse secretaris@sdzz.nl

Dolf	Erkelens Penningmeester penningmeester@sdzz.nl 0316-526465 06-30222068

Damon	Beijkirch Seniorenvoetbal senioren@sdzz.nl 06-14402868

Gerard	Kelderman Jeugdvoetbal jeugd@sdzz.nl 0316-333001

Tino	Meijer Kantine kantine@sdzz.nl 0316-524833 06-20814034

John	Kummeling Algemeen lid algemeen@sdzz.nl 0316-334066 06-41132913

SENIORENCOMMISSIE

Damon	Beijkirch Voorzitter senioren@sdzz.nl 06-14402868

Mischa	Beijkirch Lid mbe73@hotmail.com 0316-220368 06-38592324

John	Kummeling Lid algemeen@sdzz.nl 0316-534066 06-41132913

Bjorn	Ewald Lid b.ewald@vodafonevast.nl 0316-529639 06-19337318

JEUGDCOMMISSIE

Gerard	Kelderman Voorzitter jeugd@sdzz.nl 0316-333001

Ruud	Berkel Secretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl 0316-528763 06-36276371

Vacant Activiteiten activiteitenjgd@sdzz.nl

Vincent	de	Meiere Wedstrijdsecretaris wedstrijdenjeugd@sdzz.nl 06-16192119

Vladimir	Meijer Materialen w.meijer874@chello.nl 0316-333366 06-12466540

Jasper	Rexwinkel Lid 06-51980517

Chantal	Kamping Nieuwe	jeugdleden jeugdledenadm@sdzz.nl 0316-527858 06-16359016

CONSUL

John	Kummeling Consul algemeen@sdzz.nl 06-41132913

KANTINECOMMISSIE

Tino	Meijer Voorzitter kantine@sdzz.nl 0316-524833 06-20814034

Piet	Vael Financiën p.j.c.vael@zonnet.nl 0316-330270

Ans	Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

Gerda	Teunissen Lid 0316-528448

ACCOMMODATIEBEHEER

Joop	Verbeek Voorzitter accommodatie@sdzz.nl 0316-526246 06-53564131

EVENEMENTENCOMMISSIE

Tino	Meijer Voorzitter activiteiten@sdzz.nl 0316-524833 06-20814034

Ans	Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

PR	COMMISSIE

Bjorn	Ewald Voorzitter b.ewald@vodafonevast.nl 0316-529639 06-19337318

SPONSORCOMMISSIE

Vacant Voorzitter sponsoring@sdzz.nl

Alfons	Speklé Beheerder	Fanshop fanshop@sdzz.nl 0316-524774 06-51095234

LEDENADMINISTRATIE

Chris	Peelen Administrateur ledenadministratie@sdzz.nl 0316-542595 06-23109721

CLUBBLAD	S.D.Z.Z.

Tiny	Visser Voorzitter Tiny_visser_stevens@hotmail.com 0316-331984

Marian Kelderman Redactie m.kelderman51@upcmail.nl 0316-332914

Esther	van	der	Burg Redactie snelle.es@gmail.com 06-15873517

Jeanne	Grandjean	P.C. Redactie/Vormgeving stem@sdzz.nl 06-81617800

VRIENDEN	VAN	S.D.Z.Z.

Tino	Meijer Voorzitter vrienden@sdzz.nl 0316-524833 06-20814031

Ans	Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

WEBSITE

Gerard	Kelderman Webbeheerder webbeheerder@sdzz.nl 0316-333001

Gerard	Kelderman Webdesign jeugd@sdzz.nl 0316-333001

VERZORGING

Wout	Bramel Verzorger verzorger@sdzz.nl 06-53960166

BAZAAR

Tino	Meijer Voorzitter bazaar@sdzz.nl 0316-524833 06-20814031

DIVERSEN CONTRIBUTIE

Telefoon	Clubhuis 0316-526115 Senioren €  14,50 Banknummer

Emailadres	Algemeen info@sdzz.nl Junioren €    8,50 NL65	RABO	03748	353	06

Website	S.D.Z.Z. www.sdzz.nl Pupillen / NSL €    7,50




