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 Voorwoord redactie
‘Zoals ik kwam, zoals in ben
Zoals ik ben geweest, zo ben ik heengegaan.’

15 maart 2015 is Marian Jansen overleden, ze was 61 jaar. Marian was de vrouw van 
Bennie Jansen voetballer van het 5e elftal. Moeder van Bas en schoonmoeder van Angela.  
 
Op vrijdag 20 maart hebben veel leden van S.D.Z.Z. afscheid van Marian genomen.
Marian rust zacht.
 
Jaarvergadering maandag 22 juni 2015

Vrijwilligersfeest 27 juni 2015

Bazaar zondag 14 juni 2015    

Adreswijziging svp doorgeven aan de ledenadministratie Chris Peelen       
ledenadministratie@sdzz.nl

 
Redactie Stem S.D.Z.Z.
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De Bezorgers van het clubblad de Stem 
van S.D.Z.Z.
Het clubblad van S.D.Z.Z. wordt al vele jaren bezorgd door een vaste groep van bezorgers 
deze brengen het clubblad van de vereniging dat zo’n vier maal per jaar verschijnt bij alle 
leden aan huis.
Iedere bezorger heeft zijn eigen wijk in en rondom Zevenaar, en wij willen graag twee van 
de bezorgers van de stem aan je voorstellen.

Allereerst Annie Reuvekamp, zij is al sinds het midden van de zestiger jaren actief bij 
Omni vereniging S.D.Z.Z. uit Zevenaar.
Ze was altijd een fanatiek handbalster van de vereniging en heeft veel samengespeeld 
met Tiny Visser bij de junioren en senioren toen nog op Stegeslag , en men trainde altijd 
in de schutterstent in het Centrum van Zevenaar verteld Annie, en dat is lang geleden.

Annie heeft tot haar 38e jaar gehandbald en daarna heeft ze altijd veel werk verricht voor 
de Stem, onder anderen voor de redactie van het blad samen met Wil Hageman. In die 
tijd verscheen de Stem ’n keer of 10 per jaar, en waren vele vrijwilligers betrokken bij het 
samenstellen van de Stem. Haar vrijwilligers werkzaamheden voor de club beperken zich 
nu tot de bezorging van de stem dat ondanks alle sociale media nog een graag gelezen 
blad is.
        

Bernard Diks die ook al sinds de eind van zeventiger jaren bij S.D.Z.Z. voetbalde. Hij is 
begonnen in de D en zo de hele jeugd doorgelopen. Hierna is hij doorgegaan naar de 
senioren waar hij in verschillende teams actief was als speler, dit heeft tot zijn 40e vol 
kunnen houden. Daarna is hij actief gaan hardlopen en heeft hij zelfs 2x een marathon  
uitgelopen. Wist je dat de vrouw van Bernard, Chantal van de Straat, ook bij S.D.Z.Z. 
heeft gehandbald. Dit was in de periode dat S.D.Z.Z. nog een omni -vereniging (hand- & 
voetbal) was. Bernard is op vele vlakken inzetbaar binnen de club, zo is hij sinds 2004 
actief met de toekomst en de F en E jeugd, en is nu alweer geruime tijd leider van de 
C1. Tevens vervuld hij allerlei hand- en spandiensten, zoals het fluiten en vlaggen bij 
de wedstrijden, helpen bij het pupillenkamp of andere jeugdactiviteiten. Sinds 1999 
is hij (samen met zijn vrouw) ook een van de vaste bezorgers van de Stem. Bernard 
zou  wel graag zien dat het blad in een kleurrijkere en moderne uitvoering en met 
meer voetbalnieuws en andere weetjes een sterke positie naast alle sociale media gaat 
innemen. 
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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.

 
Ook Annie ziet dat enige verandering wel nodig zal zijn om de Stem in haar huidige vorm 
te behouden, en wat het bezorgen van het clubblad betreft , we hopen dat Annie en 
Bernard dit samen met alle andere bezorgers nog lang blijven doen.

 
Gerrit Gieling

 
 
 
 
 
 

 
De jeugd heeft de toekomst... Sterre Sloot

 
De jongste bezorgster van de Stem, Sterre Sloot.  
Trotse dochter van Jerney Sloot, spelend lid bij de  
Vrouwen 1 van S.D.Z.Z. 
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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
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PROFIEL VAN EEN S.D.Z.Z.ER

Naam:     Damon Beijkirch

Geboortedatum:    6 mei 1983 

Opleiding:      MBO Detailhandel

Hoe lang woon je al in Zevenaar: Mijn hele leven al

Relatie/Kinderen:    Ja met Joyce 

Omschrijf jezelf in enkele woorden: Control freak, precies, concequent, knap

Hoe lang ben je al bij S.D.Z.Z.:  Mijn hele leven, maar sinds 13 jaar lid

Welk team bij S.D.Z.Z.:   2 e elftal, bestuur en senioren commissie

Welke positie:    Leider

Sterke punten:    Altijd alles goed geregeld

Zwakke punten:    Nieuwsgierig, niet tegen mijn verlies kunnen

Waar kun je je druk over maken: Onrecht

Bewondering voor:   Mama

Favoriete club in Nederland:   Vitesse, S.D.Z.Z.

Favoriete sportman/vrouw:   Arjen Robben

Favoriete tenue:   S.D.Z.Z.

Andere sporten/hobby’s:   Pilsje drinken, S.D.Z.Z.

Favoriete eten:    Pizza, Chinees, Macaroni

Huisdieren:   Goudvis, Zebra vinken

Muziek:   Liefst Nederlandstalig

T.V. programma:   VI, Studio Sport

Favoriete vakantieplek:   Spanje

Wat zou je doen als je 3 miljoen won: S.D.Z.Z. kopen, huis in Spanje 



Mededeling sponsoring en aanschaf  
materialen
Beste mensen,

Mede gezien de laatste ontwikkelingen, heeft het bestuur besloten, meer duidelijke richt-
lijnen uit te vaardigen i.v.m. sponsoring 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/Spon-
sorcommissie.

•	 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 over-
leg gebeuren met Vladimir Meijer (materialen jeugd) en Damon Beijkirch (materia-
len 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 for-
mulier 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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SDZZ
9 april 1957
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Darttoernooi 2015
Op zondag 25 januari vond weer het jaarlijkse darttoernooi plaats in de kantine van 
S.D.Z.Z.

Dit jaar werd het toernooi voor de 7e keer georganiseerd.

Winnaar van het toernooi was Joost Geurts.

Op de 2e plaats eindigde Eddy Schoeman. De 3e en 4e plaats was voor Ronny Engelen en 
Fred van Uum.

In de verliezersronde was de 1e plek voor Nick van Duijvenbode. 

Op de 2e plaats eindigde Jermy Derksen. De 3e en 4e plek was voor Teun Rigter en Jerry 
van Duren. 

Zaterdag 24 januari vond het koppeltoernooi plaats.

De 1e plaats was voor Joost Geurt en Mittchel Buttner. De 2e plaats was voor Jermy 
Derksen en Rick van Duijvenbode.
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E1 doet verrassen in de 2e klasse!
Nadat in het najaar van 2014 het kampioenschap was behaald in de 3e klasse ging de E1 
zich in de winterstop langzaam aan voorbereiden op de stap naar de 2e klasse. Men begon 
eerst in Dec.2014 en Jan 2015 met de zaalcompetitie en hervatte hierna de veldtraining in 
februari 2015.

Met loopladders, extra techniektraining, positiespelletjes en verschillende afwerkvormen 
werd een mooie basis gelegd om de competitie te gaan starten. Eerste “slachtoffer” werd 
Westervoort E2 wat direct thuis met 7-0 naar huis werd gestuurd. Dit was toch een begin 
wat niemand verwacht had, zeker gezien de kampioensstrijd tot op de laatste speeldag 
die de E1 in de 3e klasse had moeten voeren. Maar  niet direct de vlag buiten hangen 
maar eerst maar eens zien welke tegenstanders er nog verder op het pad zouden komen. 
2e wedstrijd uit tegen Concordia Wehl E2. De E1 wist de gehele 1e helft te domineren 
maar kon de voorsprong niet uitbouwen naar 2 of 3-0 ondanks meerdere goede kansen. 
De tweede helft werd er slap gestart wat resulteerde in een voorsprong van 0-1 die 
werd omgetoverd naar een achterstand van 3-1 in een kleine 10 minuten. De E1 toonde 
nog veerkracht maar kon de achterstand niet meer ombuigen en zo werd er toch wat 
teleurgesteld richting Zevenaar gereden met een 5-3 nederlaag. Had zeker meer in 
gezeten…. 

Volgende uitwedstrijd de stadsderby tegen DCS E2.  Volledig gemotiveerd stonden zowel 
begeleiding als spelers klaar om een mooie pot voetbal neer te gaan zetten. Met maar 
liefst 1-7 werd er gewonnen en dat was na de nederlaag van de week ervoor een enorme 
opsteker. 

De eerste topper was vervolgens op 14.03 in aantocht. Uit tegen MVR E1. Op dat moment 
het team met een nog ongeslagen status. “Jongens als we nog wat samen willen bereiken 
dan is dit de wedstrijd om het te laten zien vandaag”, zo klonk het uit de mond van 1 van 
de trainers. Met de rust helaas terecht met een 2-1 achterstand van het veld. Echter na 
rust een super gemotiveerde E1 die na een omzetting bij MVR optimaal gebruik wist te 
maken van de positiewisselingen. Met een geweldige 2-4 overwinning gingen de groen 
witten apetrots naar huis! 

Groessen E1 was de volgende ploeg uit de bovenste regionen van de 2e klasse die op 
21.03 ons sportpark kwam bezoeken. Een goede ploeg met een aantal snelle spitsen maar 
S.D.Z.Z. was die dag erg doelgericht en met goed combinatiespel werd een mooie 6-3 
overwinning geboekt.

De week erna stond de ultieme topper op het programma tegen Peeske E1. Op dat 
moment  ongeslagen aan kop. Het was een echt kampioensduel waarbij het geluk niet 
geheel aan de kant van S.D.Z.Z. was. Het E1 team van Peeske liet ook duidelijk zijn 
kwaliteiten zien maar met name de 2e helft een aantal mooie kansen voor S.D.Z.Z. Net 
het kleine beetje geluk en scherpte ontbrak in de afronding. Helaas met 4-3 werd deze 
wedstrijd nipt verloren. 

Begin April vervolgens de thuiswedstrijd tegen Bataven E3. De nederlaag van de week 
ervoor was blijkbaar nog niet goed verwerkt want voordat iedereen het in de gaten 
had stond S.D.Z.Z. E1 al met 1-4 achter. Voor rust gelukkig nog net de 2-4 en na een 
flinke peptalk van de trainers lieten de spelers werkelijk zien waartoe ze in staat waren. 
Met meer fysieke power werd de 1-4 achterstand omgezet naar een geweldige 6-4 
overwinning!

De strijd om plaats 2 en 3 was inmiddels in volle gang met een aantal ploegen waaronder 
GVA E1. Zo ontstond op 11 april dan ook een leuk duel tussen S.D.Z.Z. en GVA. GVA 
met name de 1e helft de betere ploeg en S.D.Z.Z. na rust. 4-4 eindstand was voor beide 
partijen een mooi resultaat maar het gevoel na de wedstrijd was toch dat er ook nog meer 
in had gezeten. 
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We gaan de laatste 3 wedstrijden van de competitie in met nog wedstrijden tegen RKPSC 
E1, DVC E3 en OBW E2. Bij 3x winst zouden we zomaar een mooie 2e plaats kunnen 
bemachtigen in de 2e klasse maar het blijft natuurlijk voetbal waarbij alles nog mogelijk 
is. 

De kracht van de E1 zit hem met name in de team spirit en niet te vergeten de 
enthousiaste ouders die onze jongens wekelijks komen aanmoedigen. De jongens gaan 
er als groep iedere training en wedstrijd voor en met extra individuele kwaliteiten en 
aanvallend spel weten we tot nu toe prima mee te draaien  in de 2e klasse. Helaas ook 
wat blessureleed gehad met enkele spelers maar met de inzet van de E leeftijdsgenoten 
Damian, Koen en Thijn hebben we dit goed kunnen opvangen. Samenwerking met trainers 
en leiders van de D,E en F jeugd is prima te noemen wat ook bijdraagt aan de tot nu toe 
mooie resultaten. 

Nog even een extra schepje er bovenop de laatste 3 wedstrijden dan kunnen we het 
seizoen super afsluiten! Top gedaan allemaal!

Gerrit, Fedor en Ton  
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IN HET SPOTLICHT...

Ik ben Milan Bolk

Ik zit op Lindenhage groep 7

Ik heb een hekel aan het schoolvak Schrijven 

Ik vind het lekkerste eten Friet en frikandel

Ik drink het liefst Cola

Ik luister graag naar House muziek

Ik kijk graag naar Eredivisie live, Wie is de mol? 
Expeditie Robinson

Ik heb als hobby Sporten en buiten spelen

Ik koop het liefst van mijn zakgeld ‘Jaw breakers’ en TicTac

Ik voetbal in het team E1

Ik kan goed Niet luisteren en grapjes maken ;-)

Ik vind de beste sportman Messi, Ronaldo, Neymar, Depay en 
Neuer

Ik denk dat SDZZ De E1 in de eredivisie moet laten 
spelen

Ik vind van SDZZ Dat het een gezellige club is

Ik hoop dat SDZZ Beroemd wordt
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

BAZAAR/ROMMELMARKT BIJ 
OMNIVERENIGING S.D.Z.Z.

Op zondag 14 juni 2015 tussen 11.00 uur en 16.00 uur organiseert 
omnivereniging S.D.Z.Z. haar jaarlijkse bazaar/rommelmarkt. 

Ondanks dat dit nog twee maanden op zich laat wachten, hebben de leden 
van de bazaarcommissie de eerste vergaderingen al achter de rug. De 
bazaarscommissie bestaat dit jaar uit Tino Meijer, Dolf Erkelens, Gerard 
Kelderman, Bennie Jansen, Frank Verwoert, Patricia Meijer, Marlies Meijer en 
Nick Hoppenreijs. 

Net zoals voorgaande jaren is er voor ieder wat wils. Er is een rommelmarkt, 
het Rad van Avontuur, een bazaar waar diverse spullen te koop zijn, diverse 
kinderactiviteiten en tussen de bedrijven door zijn er diverse loterijen met 
mooie prijzen. Ook voor een hapje en drankje is het goed toeven bij S.D.Z.Z. 
op ons gezellige buitenterras. 
Hopelijk is het weer ons gunstig gezind dit jaar, zodat je samen met je familie 
of vrienden een gezellig dagje bij onze vereniging kunt doorbrengen.  
Daarnaast wordt ook dit jaar de Penalty Bokaal voor de kinderen weer 
georganiseerd.

Vorig jaar zijn er 100 kramen verhuurd. Het doel voor dit jaar is gesteld op 
110 kramen. Ook dit jaar kun je weer je eigen kraam huren om je spullen te 
verkopen. Hiervoor neem je contact op met Tino Meijer, tel. 06-20814034 of 
stuur je een e-mail: bazaar@sdzz.nl . 
Wees er op tijd bij, want VOL=VOL. 

Voor meer informatie kijk op onze website: www.sdzz.nl (kopje bazaar). 
Volg, like en deel onze berichten op Twitter, @BazaarSDZZ en op Facebook, 
bazaarSDZZ.

Namens de bazaarcommissie,

Nick Hoppenreijs



De Stem - pagina 14

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. 5 MET BLOED ZWEET EN 
TRANEN DAN TOCH KAMPIOEN?
Nadat we vorig seizoen in de slotfase van de competitie onze kampioensinspiraties los 
moesten laten gaat het dit seizoen ook weer erg goed. Ik zal jullie in een notendop even 
bijpraten over dit mooie elftal.

Het is nu eind maart en de mannen van Peter Otemann en Martin Regtop draaien weer 
bovenaan mee. Als ik terug kijk dan kan ik zeggen dat we hele gemakkelijke wedstrijden 
hebben gehad en een paar wedstrijden waar het echt ergens om ging, de zogenaamde 
Bloed Zweet en Tranen wedstrijden.

Op dit moment zijn er verschillen van gespeelde wedstrijden en geeft soms een vertekend 
beeld. Laten we eerst de minderen van onze competitie onder de loep nemen. De plaatsen 
9 T/M 12 zijn als volgt: 

9. SSA Aerdt-Carvium 16-17

10. Doetinchem 17-10

11. VIOD 16-8

12. Den Dam 16-6

Dit waren wedstrijden die ons over het algemeen redelijk makkelijk af gingen. De grootste 
overwinning boekten we tegen Doetinchem  uit wonnen we met  1-7 en thuis hebben we 
ze met 9-0 weer terug gestuurd naar huis.

Dan nu de nummers 5 T/M 8.

5. Doesburg 16-29

6. DVC ’26 16-25

7. Sint Joris 18-22

8. Angerlo Vooruit 16-21

Wat ik over deze elftallen kan zeggen is dat dit toch lastige tegenstanders bleken te zijn, 
vooral Angerlo Vooruit staat  eigenlijk te laag. Thuis maakten ze het ons erg lastig en 
konden we na een 2-0 achterstand toch nog een punt uit het vuur halen, het werd door 
hard werken nog 2-2.

Nu komen we aan bij de kampioenskandidaten, nummers 1 T/M 4

1. S.D.Z.Z.  15-38

2. MvR 17-38

3. Concordia Wehl 16-37

4. AFC Arnhem  15-30

Tja van deze elftallen hebben we afgelopen zondag uit tegen MvR gespeeld en deze door 
collectief als elftal op te staan met 1-3 gewonnen. Dit waren 90 minuten lang Bloed Zweet 
en Tranen. Alles haalde MvR uit de kast om van ons te winnen (2x geel, 1x rood, penalty, 
8 minuten blessuretijd, zware overtredingen op ons niet bestraffen)  maar dat mocht niet 
baten. Frank W kopte heel fijn de 0-1 binnen waarna Danny op fabelachtige wijze op een 
heel belangrijk moment een penalty stopte. Zo gingen we rusten met een 0-1 voorsprong. 
Na rust kwamen we dankzij Jeroen B op een 2-0 voorsprong. Het kon niet uitblijven 
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want eerlijkheidshalve moeten we toch bekennen dat MvR de 2e helft toch wel het betere 
van het spel had en verdiend de 1-2 maakte. Het begon toch wel spannend te worden 
want er was nog (officieel) een kleine 20 minuten te spelen. Toen we dik in de blessure 
tijd zaten vond Kevin v H het genoeg, na een vlijmscherpe counter van ons wist hij het 
net te vinden. Jullie kunnen wel begrijpen dat het eindsignaal met een hoop gejuich is 
ontvangen en voor het eerst dit seizoen het “ BRASIL” door de kleedkamer galmde. Maar 
de verassingen waren nog niet op en werd er in de kantine weer gejuicht en wel om de 
reden dat naaste concurrent Concordia Wehl met 4-0 klop heeft gekregen van zoals ik al 
eerder zei het lastige Angerlo Vooruit.

De aankomende wedstrijden zullen beslissend worden en gaan zware wedstrijden 
tegemoet. Te beginnen aanstaande maandag (2e paasdag) krijgen we AFC Arnhem op 
bezoek om de zondag daarop wederom thuis tegen de nr 3 Concordia Wehl een gat 
te slaan. Uit verloren we met 4-1 en dit was eigenlijk onze eigen schuld. Ik kan wel 
zeggen, als elftal onze zwakste wedstrijd, jammer genoeg tegen één van de belangrijkste 
tegenstanders. Op zondag 19 april gaan we op bezoek bij  Angerlo Vooruit en moeten we 
deze ook proberen winnend af te sluiten. Donderdag 23 april wacht DVC’26  in Didam op 
ons en als we deze wedstrijden goed doorkomen dan mag het gewoon niet meer mis gaan 
omdat we dan de laatste 3 wedstrijden alleen nog maar laagvliegers krijgen, te weten 
op 26 april uit naar VIOD, 3 mei thuis Den Dam en de laatste wedstrijd net als afgelopen 
seizoen uit naar SSA Aerdt-Carvium.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(op de foto ontbreken: Jorwin Evers en Mark Kerver)

Helaas kan ik niet in de toekomst kijken en  vertellen hoe dit afloopt maar één ding weet 
ik zeker, mochten we kampioen worden dan zal heel S.D.Z.Z. dit horen, zien en voelen.

Alfons Speklé
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S.D.Z.Z. gaat digitaal
Omni Vereniging S.D.Z.Z. is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Voetbalclub 
2000.
Voetbalclub2000 verzorgt een aantal diensten waar S.D.Z.Z. gebruik van kan maken, 
zoals Clubwebsite, Club app, ClubTV, Teamcommunicatie , Trainersmagazine Oefenstof 
database.
Onze vereniging heeft een totaalpakket aangeschaft en dit pakket bestaat uit de volgende 
producten:

1. VC2000 Communiceer
2. VC2000 Organiseer
3. VC2000 Teamcommunicatie
4. Trainers Oefenstof database.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan diverse veranderingen van verschillende 
media die onze vereniging gebruikt om te communiceren met haar leden.
Onze streefdatum is 1 juli 2015 om het gehele pakket te lanceren onder het motto 
“S.D.Z.Z. gaat digitaal”.

VC2000 Communiceer
Het pakket VC2000 Communiceer bestaat uit de volgende producten:

•	 Club website
•	 Club app 
•	 ClubTV
•	 Nieuwsbrief De Stem van S.D.Z.Z.
•	 Wedstrijdmodule

Club Website
Voetbalclub2000 zorgt ervoor dat het dynamisch beheer van de website voor onze club 
eenvoudig is. Natuurlijk zijn er onbeperkte mogelijkheden om zelf pagina’s aan de maken, 
maar vanuit Voetbalclub2000 zijn er voorgeprogrammeerde items die wij zo kunnen 
toevoegen aan onze website, zoals de nieuwsmodule,clubagenda, teampagina’s en nog 
veel meer. Daarnaast wordt het gehele competitieprogramma uit de KNVB data Service 
automatisch geïmporteerd en daarmee meteen ook alle teampagina’s bijgewerkt. Op dit 
moment als u dit leest is ondergetekende i.s.m. met Voetbalclub2000 bezig om de website 
te optimaliseren. De layout is bepaald en diverse artikelen zijn geplaatst. Ook de teams en 
de begeleiding zijn geïmporteerd. Bovendien is de ledenlijst al ingevoerd. 

Club App
De smartphone is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Met 
onze club app zullen wij onderwerpen als nieuws, programma en uitslagen ook op de 
app aanbieden. Trainers,leiders en kader krijgen uitgebreide teammogelijkheden zoals 
teamagenda,roosters en mogelijkheid om teamberichten te sturen. Leden die gebruik 
maken van de club app kunnen ook berichten krijgen bij afgelastingen en als de live 
tussenstanden bijgehouden worden, kunnen zelfs meldingen ontvangen worden op het 
moment dat er een doelpunt ergens op de velden valt. De club app is gratis door de leden 
van de club te downloaden.
Er is zowel een app voor iPhone als voor Android. Na 1 juli zal er een uitleg gegeven 
worden hoe men de Clubapp kan downloaden en hoe men kan inloggen.
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Zoals jullie misschien wel weten verandert het email-, woonadres en telefoonnummer 
regelmatig. Een wijziging in email adres etc  wordt dan niet doorgegeven aan de 
ledenadministratie waardoor men veel nieuws van S.D.Z.Z. misloopt. Om dit te 
voorkomen verzoeken wij u de volgende gegevens naar het adres webbeheerder@sdzz.nl 
te mailen.

Roepnaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon en / of mobiel nummer:
E mail adres:

ClubTV beeldscherm informatie in de kantine
Wat is ClubTV?. ClubTV kan gebruikt worden om op beeldschermen in de kantine nieuws, 
programma-uitslagen, live uitslagen, en advertenties te tonen van onze club. Bovendien 
geven wij sponsoren extra mogelijkheden hun logo te tonen.
Wat wij nodig hebben is/zijn beeldscherm(en), PC met internetverbinding en een kabel om 
de computer met beeldscherm( en) te verbinden.
Wij bepalen zelf wat we willen laten zien op de scherm .Willen wij het programma voor 
de komende week of uitslagen? Sponsoruitingen? Kleedkamerindeling? Allemaal mogelijk. 
Zelf het tonen van live tussenstanden van de wedstrijden is mogelijk. Of het onderbreken 
van de uitzending voor een doelpunt ergens op de velden. Mochten we de mogelijkheid 
hebben om meerdere beeldschermen aan te schaffen via sponsoring dan kunnen we via 
diverse kanalen verschillende nieuwsberichten tonen.

Nieuwsbrief De Stem van S.D.Z.Z.
We leven tegenwoordig in het digitale tijdperk. Vooral daar waar het de communicatie 
betreft, zien we dat deze ons steeds meer in digitale vorm bereikt. Het feit dat veel 
andere verenigingen en instanties er reeds toe zijn overgegaan om ook hun clubblad 
digitaal te verspreiden, heeft ons aan het denken gezet over de toekomst van ons eigen 
communicatiemiddel.
Daarbij zijn mogelijke vormen van communicatie zoals de website - Facebook etc de 
daarmee gepaard gaande kosten en verantwoord ondernemen de revue gepasseerd. 
Vervolgens zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is ons clubblad digitaal uit te 
gaan brengen in de vorm van een nieuwsbrief. Zij gaat heten “De Nieuwsbrief De Stem 
van S.D.Z.Z.” en gaat 3x per jaar verschijnen. Tussendoor zal er regelmatig een gewone 
nieuwsbrief verschijnen met korte berichten en mededelingen. Dus voor de Stemredactie 
zal dit nog meer werk met zich meebrengen en binnenkort zal met hen hierover 
gesproken worden. Voor leden die niet in het bezit zijn van een pc met internetverbinding 
zullen de digitale versies van beiden toch nog worden bezorgd of per post worden 
toegestuurd.

VC2000 organiseer
Het pakket VC2000 Organiseer bestaat uit de volgende producten:

•	 Scheidsrechterplanner
•	 Kleedkamerplanner
•	 Wedstrijdprogramma
•	 Rooster
•	 Commissies



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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" BOVAG&All&Inclusive&Rijopleiding&
" Jongerenpakket&&
" Schakel&/&automaat&
" Rijangst&begeleiding&
" Altijd&leuke&acties&

Voor&informatie&of&opgeven:&0316F527464&
&

Fenny&van&Maaren&
info@quickles.nl&&

www.quickles.nl&

!!!!!!&
!
!

! !
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Scheidsrechterplanner-Kleedkamerplanner-Roosters en Commissies.
•	 Het kost soms veel tijd en moeite voor een scheidsrechter coördinator om 

scheidsrechters voor wedstrijden te regelen. Dit systeem ondersteunt de 
coördinator. In deze tool zijn leden die aangemeld zijn als scheidsrechter gemachtigd 
om zich in te schrijven voor bepaalde wedstrijden. Zo ziet de coördinator precies wie 
er voor welke wedstrijd beschikbaar is, maar beslist hij/zij uiteindelijk zelf wie de 
wedstrijd fluit. Dit scheelt wekelijks een hoop telefoontjes.

•	 Voor veel vrijwilligers kan de kleedkamerindeling voor hoofdpijn zorgen. Dit systeem 
ondersteunt dit onderdeel. Aan de hand van het aantal kleedkamers,de omkleedtijd, 
tijdstippen en wedstrijdduur wordt de optimale kleedkamerindeling geheel 
automatisch uitgerekend.

•	 Met het pakket “Roosters” kunnen we roosters maken voor verschillende taken 
binnen onze vereniging en deze aan personen of teams toewijzen. Van hieruit 
kunnen we reminders sturen om er voor te zorgen dat mensen hun taak niet 
vergeten.

•	 Het pakket Commissies helpt onze vrijwilligers om hun taken binnen onze vereniging 
beter uit te voeren. Elke commissie krijgt zijn of haar eigen omgeving waar ze 
documenten kunnen plaatsen, de notulen van de vorige vergadering kunnen 
plaatsen en waar je taken kunt neer zetten.

Teamcommunicatie/Oefenvormen van Trainersmagazine
•	 Als trainer of leider van een team heb je een hoop dingen te communiceren naar 

het team. Aanvangstijden,rijschema’s, wasschema en nog veel meer. Hiervoor 
is het pakket teamcommunicatie voor bedoeld: een eigen teampagina binnen de 
website van SDZZ waar je kunt communiceren met het team met alle relevante 
teaminformatie zonder dat de buitenwereld mee kan kijken.

•	 We krijgen beschikking over een database met meer dan duizend oefenvormen, 
gerangschikt per thema en leeftijdscategorie. Zo is er oefenstof voor de 
seniorentrainer –Junioren en pupillentrainer maar ook de vrouwentrainer en 
keeperstrainer.

Oproep!!
Tenslotte kunnen we tijdens een EK of WK een voetbalpoule opzetten voor iedereen. We 
zijn opzoek naar leden die willen deelnemen in de web-redactie en mee willen helpen 
in het opzetten van dit geheel en het onderhouden hiervan.Leden met enige kennis 
van website bouwen en HTML code is een pre. Ik ben al enigszins gevorderd met de 
website maar er is nog veel werk aan de winkel. Geef je op en stuur een mail naar 
webbeheerder@sdzz.nl
 

Met vriendelijke groeten
 
 
Gerard Kelderman   
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S.D.Z.Z. D1G
De D1 van S.D.Z.Z. is een gemêleerd gezelschap ! Na een aantal jaren in een 
bijna ongewijzigde samenstelling de F en E succesvol te hebben doorlopen (laatste 
prestatie was het promoveren van de E1 naar de eerste klasse door een dik verdiend 
kampioenschap) komt dan uiteindelijk toch het ‘echte’ voetbal. Met ‘echt  voetbal 
bedoelen we natuurlijk het grote veld, grote goals en 11 tegen 11. Dat betekent dus 
ook dat het team uitgebreid moet worden en dat was voor ons reden om het seizoen te 
starten met een stukje teambuilding, georganiseerd door ‘Fitnesscentrum Zevenaar’…

Dus…. een nieuwe team werd gesmeed en na de bekerronde ongeslagen te hebben 
doorstaan ( 9 uit 3 en 28 doelpunten voor en 1 tegen) konden we beginnen aan de 
herfstcompetitie in de vierde klasse. Jaja, we zijn voorzichtig begonnen, want met een 
nieuwe samenstelling, een groot veld en nog 2 E-gerechtigde spelers binnen de gelederen 
moeten we toch eerst even aftasten waar we staan en niet de lat gelijk te hoog leggen. 

We begonnen zéér sterk aan de competitie en hebben bijna de hele tijd de koppositie 
ingenomen. Maar de topwedstrijden moesten nog komen en dat hebben we geweten. Bij 
Elsweide hebben we voor het eerst meegemaakt hoe een tegenstander er voor kan zorgen 
dat een wedstrijd in een gelijkspel eindigt, terwijl 3 punten eigenlijk al in de ‘pocket’ 
waren. We laten het hier maar bij en onthouden ons van verder commentaar (om niet 
weer heel boos te worden). Uiteindelijk eindigde de competitie, terwijl wij eigenlijk nog 
één wedstrijd in te halen hadden, maar deze wedstrijd werd door de KNVB ‘gewoon’ niet 
ingepland (???). AVW’66 (die dus 1 wedstrijd meer had gespeeld en 1 punt meer had) 
attendeerde ons op het feit dat de nummer 1 in onze competitie een dispensatieteam 
was (er zaten jongens bij die 3 jaar ouder waren dan de onze) en dat dus AVW of wij 
dus kampioen konden worden. Dus de vraag van AVW’66 was of wij de wedstrijd tegen 
Groessen nog gingen inhalen. Nou, als je kampioen kunt worden dan moet die wedstrijd 
natuurlijk gespeeld worden en zo geschiedde het. Weken na de competitie werd op een 
gure zaterdagavond (17 jan.) de wedstrijd gespeeld. We kwamen in deze wedstrijd helaas 
niet verder dan een gelijkspel, maar dit betekende wel een gedeeld KAMPIOENSCHAP 
!! Uiteindelijk toch een prima prestatie… zeker wanneer je daarvoor nog in de zaal 
wedstrijden voor de voorlaatste ronde van de zaalcompetitie moest spelen !

Over De Zaalcompetitie gesproken… op 24 januari zou de laatste ronde gespeeld worden 
en beide teams van S.D.Z.Z. D1G stonden bovenaan met 10 punten uit 4 wedstrijden. 
Helaas durfde GSV op die dag niet richting Herwen te rijden vanwege de slechte 
weersomstandigheden. Uiteindelijk zijn we toch hier ook Kampioen geworden, al hadden 
we dat liever gevierd na de laatste gespeelde wedstrijd !!  
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Oh ja, vergeten we bijna De Bekercompetitie. Na de voorronde ongeslagen door te 
zijn gekomen (9 punten uit 3, zoals reeds vermeld) en ook de eerste ronde te hebben 
gewonnen werden we de tweede ronde vrij geloot. Toen wachtte de ¼ finale en die wisten 
we met 4-1 te winnen, het zal toch niet he …..? Helaas verloren we de ½ finale met 1-0 
en konden we het ritje naar ‘De Kuip’ uit ons hoofd zetten. Maar wel ver gekomen…

Resumerend hebben we een zéér goede najaar- en zaalcompetitie gedraaid en voorlopig 
doen we in de derde klasse leuk mee in de middenmoot. Enige smet op de afgelopen 
competitie is de langdurige blessure van Tim geweest. Het einde van de najaar-competitie 
heeft hij niet mee kunnen doen en ook de gehele zaalcompetitie is aan hem voorbij 
gegaan, zelfs ook het begin van de voorjaarscompetitie was nog niet aan hem besteed. 
Gelukkig mag hij na ruim 5 maanden blessureleed (en week in week uit zijn team vanaf 
de zijlijn aanmoedigend) nu dan eindelijk weer tegen de bal aantrappen ! Succes Tim !

We hopen als team de voorjaarscompetitie mooi af te kunnen sluiten, een kampioenschap 
is dit keer een utopie maar goed en lekker spelen is het allerbelangrijkste en dat is dan 
ook ons doel… 

Sportieve groetjes van de D1 en wij wensen iedereen nog veel voetbalplezier toe, zeker 
nu het weer ook eindelijk beter begint te worden ;-)

Groetjes,

TEAM D1G
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GIRL-POWERRRRRRR BIJ S.D.Z.Z. D1
Henniya Elrharouadi, Merel Kelderman en Mayke Lindner…….. 3 meiden die voetballen bij 
S.D.Z.Z. Merel en Mayke zijn zo’n 6 jaar geleden begonnen bij de Toekomst en Henniya 
kwam er 2 jaar later bij de F-jes bij. Sindsdien zijn de drie onafscheidelijk en dat ze wat in 
hun mars hebben dat blijkt wel…..hun talenten zijn ook opgevallen bij de KNVB en zelfs bij 
Johan Cruyff. Vandaar dat het wel een interview waard is want drie meiden die ons cluppie 
zo op de kaart zetten…daar willen we meer van weten…. Vandaar dat we de 3 meiden sto-
ren vlak voor een training en wat vragen op hen afgevuurd hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meisjes zijn toch speciale meisjesteams?? En die zijn er niet bij S.D.Z.Z.!! 
Oeps, verkeerde insteek van het interview want ze reageren fel. “Meisjeselftallen vinden 
we tuttig. Jongens zijn sterker en dan krijg je meer weerstand, daar worden we zelf ook 
beter van” 
Dat ze bij SDZZ voetballen heeft verschillende redenen. Waar Merel en Mayke door fa-
miliebanden bij S.D.Z.Z. kwamen, kwam Henniya bij S.D.Z.Z. omdat een vriendje uit de 
klas haar vroeg of ze niet in zijn elftal bij S.D.Z.Z. wilde komen voetballen. “S.D.Z.Z. is 
gewoon een leuke en gezellige vereniging waar we inmiddels veel vriendjes hebben en we 
hebben zo ontzettend veel lol onder elkaar” 

Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze op voetbalgebied al meer meegemaakt dan menig 
seniorenspeler. Op de vraag wat ze het meest bijgebleven is komt er ook een waterval aan 
momenten uit de monden van de meiden. Uiteindelijk worden ze het erover eens dat kam-
pioen worden toch wel echt het mooiste is…..maar ja…..welk kampioenschap kies je dan?? 
Veld- en zaalkampioen bij de D1, veldkampioen en zaalkampioen bij de E1,  veld- en zaal-
kampioen bij de F1, zaalkampioen bij de F2 of toch het kampioenschap bij de Toekomst 
omdat dat de eerste was??? Oh en dan zijn de dames er nog wel eentje vergeten denken 
ze. Een erelijst om trots op te zijn. 
 
Het mooiste doelpunt? Weten ze dat nog wel? Met de nodige humor, welke ook kenmer-
kend voor deze meiden is, lachen ze heel wat af over diverse doelpunten welke gemaakt 
zijn (want giebelen als een stel echte meiden kunnen ze ook prima hoor). Waar Henniya 
moeite had om ECHT de mooiste te kiezen en toen voor het lobje tegen DVV van dit jaar 
koos, kwam Mayke met haar “polletjes doelpunt”. Een vrije trap die ze maar half raakte 
en in de handen van de keeper leek te hobbelen. Terwijl Mayke chagrijnig op weg terug 
was naar haar positie werd ze er door Merel op attent gemaakt dat een polletje de bal van 
richting liet veranderen en de bal in het doel rolde.  
Merel had ook een “mooiste doelpunt”. Uit tegen Bataven in het begin van het seizoen 
schoot ze op goal vanaf de 16 meter maar werd op hetzelfde moment neergehaald. Na 5 
x rollen kwam ze overeind en zag toen pas dat het een doelpunt was. “Ik heb de bal niet 
in het doel zien gaan dus er is een kans aanwezig dat dit het mooiste doelpunt van mij is 
geweest” zegt ze met een grote glimlach. 
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De meiden zijn een perfecte aanvulling op elkaar. Henniya is een echte aanvalster. Met 
haar weergaloze techniek dolt ze menig tegenstander en is het ene doelpunt nog mooier 
dan de andere. Mayke is zeer sterk op organisatorisch vlak…ze ziet het spelletje een paar 
stappen eerder dan de gemiddelde voetballer en is een geboren leider op het middenveld. 
Merel is meer een verdediger. Je komt haar, met haar tomeloze inzet, 5 x tegen. Ze 
organiseert de achterhoede, staat daar haar mannetje en schuift in daar waar nodig. De 
meiden doen niets onder voor hun mannelijke teamgenoten…sterker nog, zij hebben het 
vermogen de ploeg op sleeptouw te nemen of beslissingen te forceren. Het mooie is wel 
dat het een homogeen team is. Jongens, meisjes, geen verschil…voetbalvriendjes zijn 
het…

De meiden zijn dit seizoen alledrie geselecteerd door de KNVB. Het begon na een 
wedstrijd met de E1 tegen HC. Na deze wedstrijd kwam een man van de KNVB naar 
hen toe om ze te zeggen dat ze ECHT talent hadden. Vervolgens kwam er een mail over 
selectiewedstrijden voor meisjes onder 12/13 en uiteraard gaven Henniya, Merel en Mayke 
zich daar voor op. En ja hoor….alledrie de meiden zaten bij de beste 25 meiden van de 
regio Arnhem/Nijmegen. Dat betekende elke vrijdag trainen in Woezik met deze selectie. 
Inmiddels is er meerdere malen doorgeselecteerd en daar waar Merel helaas afgevallen is 
zitten Henniya en Mayke inmiddels in de beloftenelftallen voor meisjes onder 12/13 jaar. 
En waar dit eindigt?? Wie weet wel in het grote Oranje voor dames.Want ook dat volgen 
de meiden. Na een activiteit met de selektie van de KNVB zijn ze wezen kijken naar 
Oranje tegen Thailand, een vriendschappelijke wedstrijd van de oranje dames voordat ze 
naar het WK in Canada gaan. “En daar worden we kampioen” zegt Merel….en op de vraag 
wie het beste is uit dat team roepen ze in koor “Vivianne Miedema natuurlijk!!!!!”

En bij het noemen van het WK komen we op een andere uitdaging welke de dames dit 
jaar hebben. De meiden zitten namelijk niet alleen samen bij S.D.Z.Z. maar zitten ook 
samen op ’t Kofschip in Zevenaar. Vorig jaar hebben zij deelgenomen aan het Cruyff 
Court toernooi voor scholen. In Zevenaar werden zij kampioen en door de kwartfinale in 
Enschede en de halve finale in Nijmegen te winnen plaatsten ze zich voor het Nederlands 
kampioenschap in Amsterdam. Daar kwamen de beste Nederlandse scholen samen om te 
strijden om het Nederlands kampioenschap Cruyff Court. Vorig jaar kwamen de meiden 
ver maar het toernooi strandde bij de 3e plaats. Een super prestatie onder toeziend oog 
van de enige echte Johan Cruyff. 

De winnaar van Cruyff Court toernooi wordt uitgezonden naar het WK om daar namens 
Nederland deel te nemen!! En aangezien de dames vorig jaar nog maar in groep 7 zaten 
is er dit jaar een nieuwe kans. Het kampioenschap van Zevenaar is alweer behaald. Bij 
de kwartfinale in Nijmegen werden de tegenstanders met speels gemak opzij gezet en 
nu gaan ze zich klaarmaken voor de halve finale in Arnhem op 20 mei. Daar moeten zij 
plaatsing voor de finale in Amsterdam veilig stellen. Dit jaar moet het gebeuren……de drie 
meiden van S.D.Z.Z. D1 op een WK!! Dat zou toch super zijn. We blijven ze volgen……

Op de vraag of ze tot slot nog iets te zeggen hadden na het interview konden ze niets 
bedenken….ze wilden liever snel gaan  
trainen en dat kenmerkt deze meiden.  
Echte voetbaldieren met ontzettend  
veel kwaliteiten waar we ongetwijfeld  
meer over gaan horen………  
 
 
               GIRL-POWER!!!!!
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Gerrit Gieling In Gesprek met Rober 
Verbeek
 
Hallo ik ben Rober Verbeek en ben al heel veel jaren betrokken bij de omni 
-voetbalvereniging S.D.Z.Z., net als mijn vader en broer we zijn een echte voerbalfamilie 
dus.

Na vele jaren bij OBW waar in ik in het 2e en 1e elftal heb gevoetbald en succes heb 
gehad met de club, en heel veel mooie jaren  en ervaring op gedaan heb van de oudere 
spelers, heb ik de keus gemaakt om  naar S.D.Z.Z. te gaan de vereniging die mij na aan 
het hart ligt. Bij S.D.Z.Z. voetbalde ik in het 1e elftal en we hebben toen mindere jaren 
gekend en zijn tot  twee maal toe gedegradeerd. Momenteel speel ik bij het 2e elftal 
en we draaien naar behoren. De trainer van dit elftal is Theo Lammers  hij gaat in het 
nieuwe seizoen de overstap maken naar het 1e elftal,  ik ga Theo daarbij assisteren op 
de dinsdag, om zo weer meer ervaring op te doen  die ik nodig heb om het tweede van 
S.D.Z.Z. te gaan trainen, hiervoor volg ik ook de trainers cursus TC3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ik ben ook trainer van de F2 waar ook mijn zoon Justin bij voetbalt en ik wil mijn 
ervaringen als voetballer met deze groep delen. Ik vindt het belangrijk dat de jeugd een 
goede opleiding krijgt binnen de vereniging en zodoende voor de toekomst van de club 
belangrijk gaat worden. Met het eerste elftal moeten we ook weer naar boven en de 
toekomst kijken, en hoger op de ranglijst of in een hogere klasse kunnen gaan spelen.  
Naast vele uurtjes die ik op en rondom het veld van S.D.Z.Z. actief ben wil ik ook tijd bij  
mijn gezin kunnen doorbrengen en dat zijn naast Justin ook dochter Selina en vriendin 
Danielle. Ik hoop derhalve dat er nog heel veel mooie jaren bij S.D.Z.Z. voor mij en mijn 
naasten bij de club komen en dat we trots mogen zijn op deze voetbal vereniging zowel in 
goede als in slechte tijden. 

Groetjes van, 
 
 
Rober Verbeek.
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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 
wedstrijden 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 prak-
tijk oefenen.

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 ver-
groten, 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 avon-
den gegeven.       

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

Opleiding voor diegenen die gemotiveerd zijn om wedstrijden te leiden in het veldvoet-
bal. 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 senio-
ren.

Organisatie 
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, een spelregeltoets en een examen 
strafrapport. Daarnaast moeten de deelnemers, indien zij voor de KVNB wedstrijden gaan 
leiden, minimaal twee stagewedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwalificeer-
de) Praktijkbegeleider Scheidsrechter. De opleiding wordt op avonden gegeven, in de regel 
op een accommodatie van een voetbalvereniging. Tijdens de opleiding houden de deelne-
mers 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 ‘Basis-
opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal’. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugd-
wedstrijden 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




