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Vooraankondiging
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Omni-Vereniging S.D.Z.Z. zal 
worden gehouden op maandag 26 oktober 2015 in het clubhuis van de vereniging. 

De agenda zal aan al onze leden vanaf 16 jaar worden bezorgd.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering is 20.00 uur.

 
Tot dan! 
 

Bestuur Omni-vereniging S.D.Z.Z.

Van de redactie 
Ook	S.D.Z.Z.	gaat	digitaal.	De	Stem	wordt	nu	digitaal	verspreid.	Leden	die	geen	e-mail	adres	hebben	krijgen	de	Stem	 
gewoon	op	papier.	De	tijd	van	vergaren,	nieten,	etiketten	plakken	is	voorbij.	Dit	was	een	heel	leuke	tijd,	er	waren	altijd	 
genoeg	vrijwilligers/sters	die	jarenlang	hebben	geholpen	met	ons	clubblad. 
 
Ook	dankt	de	redactie	de	vrijwilligers	die	door	weer	en	wind	het	clubblad	bezorgd	hebben	bij	onze	leden	en	sponsoren.

Krijg	je	een	nieuw	e-mail	adres,	wil	je	dit	dan	doorgeven	aan				STEM@SDZZ.NL 
Met	vriendelijke	groeten	Redactie	Stem	Tiny	Visser
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Van het bestuur
 
Geachte leden, 

De zomervakantie is weer voorbij en naar het bestuur van S.D.Z.Z. hoopt heeft iedereen 
er van kunnen genieten van een welverdiende rust. 

Er is in het afgelopen seizoen binnen en rondom S.D.Z.Z. veel gebeurd. Op de algemene 
ledenvergadering is het toekomstperspectief van onze vereniging belicht en gezien de 
lage opkomst van de leden tijdens deze vergadering lijkt het me goed om u via deze weg 
enigszins een beeld te geven hoe er door het bestuur tegen de toekomst van de vereni-
ging aangekeken wordt.

Het bestuur doet haar uiterste best om de vereniging een zet in de goede richting te ge-
ven. Door het aantrekken van Rini Kromdijk en het inzetten van een nieuwe trainer voor 
het 1e in de persoon van Theo Lammers hebben we een goed gevoel voor de toekomst als 
het gaat om verbetering van de resultaten van het 1e maar ook in het algemeen. Er wordt 
een uitgebreid programma ontwikkeld als het gaat om begeleiden en trainen van de ande-
re teams tot aan de jeugd toe. We hopen / vertrouwen hiermee een serieuze verbeterslag 
te kunnen maken voor S.D.Z.Z. in haar totaliteit. Voor wat betreft de toekomst van het 
voetbal zelf zien we dat als vereniging erg rooskleurig in.

Ook zijn we zeer verheugd dat het damesteam, waarop we toch trots mogen zijn die in 
onze vereniging te hebben, al haar inspanningen levert om deze verder uit te bouwen en 
te versterken. Een prachtig resultaat die vooral aan hen zelf te danken is. Als bestuur zijn 
we zeer ingenomen met vasthoudende karakter van het damesteam van S.D.Z.Z. om te 
slagen in de missie er wat van te maken. Een karaktertrekje die we binnen de vereniging 
goed kunnen gebruiken. 

Wat het komende seizoen een punt van aandacht zal zijn is de ontwikkeling rond de A 12. 
Tijdens het schrijven van dit stuk is het bestuur doende om een commissie te vormen die 
zich met deze zaak gaat bezighouden en het contactorgaan zal zijn tussen de gemeente 
en het bestuur van S.D.Z.Z. Na de steeds veranderende inzichten van Rijkswaterstaat lijkt 
het nu zo te worden dat aan de zuidkant vier banen in oostelijke richting en aan de noord-
kant drie banen in westelijke richting gerealiseerd zullen worden. Dit is een herziening van 
het aanvankelijke plan en legt meer druk op de locatie van S.D.Z.Z. De verwachting is dat 
gedurende dit seizoen hierover meer duidelijkheid komt. 

Een hele andere kant van de toekomstvisie is een minder rooskleurige kant die we als 
bestuur ook zien. In elke algemene leden vergadering geven we aan wat de openstaande 
vacatures zijn, vacatures die noodzakelijk zijn om de vereniging goed te kunnen besturen 
te onderhouden en financieel sterker te maken. Denk hierbij aan de PR marketing post, 
een secretaris en functies voor diverse commissies. We zijn ons als bestuur ervan bewust 
dat de huidige generatie sterk individualiseert die sociale contacten voornamelijk via mul-
timedia onderhoudt en door sociale en zakelijke druk zich minder kan of wil inspannen 
voor het verenigingsleven. Dat is dan ook een reden waardoor besturen in het algemeen 
bestaat uit de generatie die is opgegroeid in het verenigingsleven van enkele decennia 
geleden. Een tijd waarin socialmedia, tv en tweeverdieners niet of nauwelijks van toepas-
sing was en waarin het hele gezin betrokken was, het was immers een van de sociaal-
maatschappelijke bezigheden van onze maatschappij. Door de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen kunnen we stellen dat er geen animo is voor bestuurlijke posten binnen de 
vereniging. Dat is een betreurenswaardig maar kennelijk niet anders te interpreteren feit. 
Het voortbestaan van de vereniging is niet een verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor 
het voortbestaan van de vereniging is ieder lid van de vereniging verantwoordelijk, die 
verantwoordelijkheid houdt niet op bij het maandelijks voldoen van de contributie.  
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We hopen als bestuur dat er een stuk bewustwording bij de leden (u dus) ontstaat die 
er toe leidt dat er mensen zijn die opstaan om mee te werken de vereniging weer op de 
kaart te zetten, zoals gezegd hebben we de aanzet al gemaakt door technisch verbeterin-
gen toe te passen, nu nog de verbetering in organisatie. 

Rest ons als bestuur van S.D.Z.Z. niets anders dan een fantastisch seizoen toe te wensen 
en vertrouwen op samenspel doet zegevieren (zevenaar). 

Namens het bestuur van S.D.Z.Z., 

Ton van de Kraats  

  Trainingsoverzicht seniorenvoetbal
 Dinsdag;
	 	 S.D.Z.Z.	1	 	 20.00-21.30		 klk.5	 	 veld	2
	 	 S.D.Z.Z.	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
Woensdag:
	 	 S.D.Z.Z.	6	 	 20.00	-	21.30	 klk.3	 	 veld	4
 Donderdag;
	 	 S.D.Z.Z.	1	 	 20.00-21.30		 klk.5	 	 veld	2
	 	 S.D.Z.Z.	2	 	 20.00-21.30		 klk.6	 	 veld	2
	 	 S.D.Z.Z.	3	 	 20.00-21.30		 klk.7	 	 veld	4
	 	 S.D.Z.Z.	4	 	 20.00-21.30		 klk.2	 	 veld	4
	 	 S.D.Z.Z.	5	 	 20.00-21.30		 klk.3	 	 veld	4	
	 	 Keepers	 	 20.00		 	 klk.5/6	 veld	2
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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	betrouwbaar. 
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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S.D.Z.Z. 1 trapt af…
Na het ronduit teleurstellend verlopen voetbalseizoen 2014-2015 was meer dan duidelijk 
dat er wat moest gebeuren, wilde het 1e elftal van S.D.Z.Z. ooit nog prestatief een 
woordje kunnen meepraten.

Al tijdens het vorige seizoen werden hiervoor Theo Lammers als nieuwe hoofdtrainer en 
Rini Kromdijk als Technisch Coördinator aangesteld.
Kort daarop volgde Rober Verbeek als assistent trainer, naast zijn taken als nieuwe trainer 
van S.D.Z.Z. 2. De overige technische staf van S.D.Z.Z. 1 bleef ongewijzigd.
Vanaf medio februari tot de zomerstop zijn er talloze gesprekken gevoerd met spelers 
binnen en buiten de vereniging, met als doel S.D.Z.Z. 1 te versterken en te verbreden.
Dat is behoorlijk gelukt. Van buitenaf kwamen Jurgen van Dalen (Babberich), Roy 
Driessen (OBW A-jeugd), Martijn Piek (OBW A-jeugd), Chika Okere (DUNO Doorwerth), 
Sjoerd Deenen (DCS) en Leon Koolman (keeper, sc Varsseveld A-jeugd).
Binnen SDZZ kwam de doorstroming op gang met spelers uit lagere elftallen: Errol Koolman, 
Saverio Acton, Emre Ilhan, Necati Demiral, Abdullah Sahin en Mitchel Marcks.
Zodoende kon begin augustus met een flinke groep aan de trainingen en oefenwedstrijden 
worden begonnen.
De nieuwe motivatie was duidelijk merkbaar en werd bijvoorbeeld getoond in de allereerste 
oefenwedstrijd van het seizoen, waarin vierdeklasser Kilder met een 6-3 nederlaag naar 
huis werd gestuurd. De week daarop was het echter een stuk minder goed en werd verloren 
bij Niftrik met 3-0. Een andere oefenwedstrijd tegen Westendorp leverde een 3-0 winst op.
De bekerwedstrijden verliepen verschillend, zowel qua uitvoering als resultaat:
Tegen vierdeklasser Angeren werd verdienstelijk met 3-3 gelijk gespeeld, tegen Zelhem 
(gedegradeerd uit de 4e klasse) werd met 3-2 gewonnen in een wedstrijd die eerder 
beslist had moeten zijn, en tegen Wolfersveen werd in een slechte wedstrijd verloren met 
4-3, waardoor helaas het behalen van de tweede ronde in het bekertoernooi niet werd 
gerealiseerd.

Komend weekend (zondag 6 september) begint de competitie voor S.D.Z.Z. 1 met een 
thuiswedstrijd tegen GWVV (ook een degradant uit de 4e klasse). Dit zal ongetwijfeld een 
lastige klus gaan worden en alle steun is daarom van harte welkom.

Bent u nieuwsgierig naar het nieuwe S.D.Z.Z. 1, begroeten wij u graag langs de lijn.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Mondeel
Teammanager.



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.

Algemeen	secretaris.
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     Auto - Automaat - Aanhangwagen - Motor - Bromfiets - Vrachtauto

L

Louana Rijopleidingen B.V.

RIJBEWIJS
NL

MODEL VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

WWW. .NL

Vind ik leuk ! 
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PROGRAMMA S.D.Z.Z. 1 2015
6	september 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 GWVV	1

13	september 14.00	uur SVGG	1 S.D.Z.Z.	1

20	september 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 NVC	1

27	september 14.00	uur SSA	Aerdt-Carvium	1 S.D.Z.Z.	1

4	oktober 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Sint	Joris	1

11	oktober 14.30	uur Stokkum	1 S.D.Z.Z.	1

18	oktober 14.00 uur S.D.Z.Z.	1 Den Dam 1

26	oktober Beker	/	inhaal

1	november 14.00	uur Ulftse	Boys	1 S.D.Z.Z.	1

8	november 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Loo	1

15	november 14.00	uur Ajax	B	1 S.D.Z.Z.	1

22	november Beker/inhaal

29	november 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 VVL	1

6 december 14.00	uur Rijnland	1 S.D.Z.Z.	1

13 december 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Etten	1

20 december

PROGRAMMA S.D.Z.Z. 1 2016
11	januari Beker	/	inhaal

18	januari Beker	/	inhaal

24	januari 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 SVGG.	1

31	januari 14.00 uur NVC	1 S.D.Z.Z.	1

7	februari Beker/inhaal

14 februari 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 SVV	Aerdt-Carvium	1

21 februari 14.00	uur Sint	Joris	1 S.D.Z.Z.	1

28	februari Beker/inhaal

6 maart 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Stokkum	1

13 maart 14.00	uur Den	Dam	1 S.D.Z.Z.	1

20 maaart 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Ulftse	Boys	1

28	maart Beker/inhaal

3 april 14.30	uur Loo	1 S.D.Z.Z.	1

10 april 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Ajax	B	1

17	april Beker/inhaal

24 april 14.00 uur Etten	1 S.D.Z.Z.	1

1 mei 14.30	uur GWVV	1 S.D.Z.Z.	1

8	mei 14.00	uur S.D.Z.Z.	1 Rijnland	1

16 mei 14.00	uur VVL	1 S.D.Z.Z.	1
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Competitie indeling Senioren 2015-2016

Competitie indeling   S.D.Z.Z. 1   5e klasse D
S.D.Z.Z. 1   14.00 uur  Loo 1     14.30 uur 
GWVV 1   14.30 uur  NVC 1    14.00 uur 
Ajax B 1     14.00 uur  Rijnland 1    14.00 uur 
SSA Aerdt-Carvium 1 14.00 uur  Sint Joris 1    14.00 uur 
Etten 1   14.00 uur  Den Dam 1    14.00 uur 
SVGG 1   14.00 uur  VVL 1     14.00 uur 
Stokkum 1   14.30 uur  Ulftse Boys 1   14.00 uur

Competitie indeling   S.D.Z.Z. 2   5e klasse 06
Veluwezoom 3  09.30 uur  S.D.Z.Z. 2    10.00 uur 
Concordia-W 3  10.00 uur  Doesburg SC 2   10.30 uur 
DCS 4   10.00 uur  Loo 2     10.00 uur 
VVO 3   10.00 uur  ’t Peeske 3    10.30 uur 
DVV 3   10.00 uur  Worth Rheden 2   10.00 uur 
OBW 5   10.30 uur

Competitie indeling    S.D.Z.Z. 3   5e klasse 07
Groessen 3   10.30 uur  DCS 5    10.00 uur 
Concordia- W 5  10.00 uur  Babberich/Liemers 3  12.30 uur 
GSV’38 4   10.00 uur  S.D.Z.Z. 3    12.00 uur 
DVC’26 6   09.30 uur  Zeddam 2    10.00 uur 
Gendringen 3  10.00 uur  OBW 4    09.30 uur 
Rijnland 3   10.00 uur  HC’03 3    10.30 uur

Competitie indeling    S.D.Z.Z. 4   6e klasse 08
S.D.Z.Z.4   09.30 uur  Concordia-W 8   09.45 uur 
Rijnland 4   10.00 uur  Angerlo Vooruit 4   10.00 uur 
Spero 9   10.00 uur  MvR 3    09.30 uur 
Loo 3    10.00 uur  GSV’38 5    10.00 uur 
’t Peeske 4   10.00 uur  RKHVV 6    10.00 uur 
Sprinkhanen 3  12.00 uur
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Competitie indeling   S.D.Z.Z. 5   7e klasse 09
Sint Joris 3   09.30 uur  SSA Aerdt-Carvium 3  09.30 uur 
Sprinkhanen 5  09.30 uur  Doesburg SC 5   10.30 uur 
RKPSC 4   10.00 uur  DVC’26 9    09.30 uur 
HC’03    12.30 uur  MvR 5    09.30 uur 
Zeddam 3   10.00 uur  Kilder 4    11.30 uur 
Westervoort 6  10.00 uur  S.D.Z.Z. 5    10.00 uur

 
Competitie indeling   S.D.Z.Z. 6   7e klasse 11
VIOD 9   10.00 uur  SV Basteom 6   10.00 uur 
Worth Rheden 3  10.00 uur  VVL 2     10.00 uur 
Doetinchem 4  10.00 uur  DVC’26 7    11.45 uur 
Stokkum 3   11.30 uur  VVO 5    10.00 uur 
DVV 8   10.00 uur  Westervoort 7   12.00 uur 
S.D.Z.Z. 6   10.30 uur  RKPSC 3    10.00 uur 

 

Competitie indeling  S.D.Z.Z. Vrouwen 1  5e klasse 03
S.D.Z.Z. VR1  11.15 uur  Loil sv VR1    13.00 uur 
Veluwezoom VR2  11.30 uur  Babberich/Liemers VR1  10.00 uur 
VDZ VR3   11.00 uur  RVW VR1    11.30 uur 
Angerlo Vooruit VR1 10.00 uur  CHRC VR1    11.00 uur 
GVA VR2   12.00 uur  Bataven VR2   09.30 uur 
Angeren VR1  12.15 uur  DCS VR1    11.00 uur
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

Voetbal instuif-trainingen pupillen
Vanaf september wordt iedereen zaterdag een voetbal instuif-training georganiseerd voor 
4-5 jarige bij S.D.Z.Z. De voetbalinstuif-training die wordt gehouden op Sportpark De 
Grietse Poort begint om 10.00 – 11.00 uur voor alle pupillen (jongens en meisjes vanaf 4 
jaar tot 6 jaar), die het leuk vinden om op zaterdagmorgen te voetballen. 
 
Je hoeft geen lid te zijn van S.D.Z.Z. om deel te nemen aan de voetbalinstuif. Onder  
leiding van Edwin Willemsen, Ronald Vreeken, en John Paul van de Wildenberg worden  
allerlei leuke balspelletjes gespeeld om de allerjongste jeugd alvast te laten wennen aan 
het voetbalspelletje. 
 
Om deel te nemen aan de voetbalinstuif op zaterdagmorgen hoef je jezelf niet op te  
geven. Meld jezelf wel even bij Edwin, John Paul of Ronald, zodat zij weten dat je mee wilt 
doen. Het is wel handig jezelf te laten registreren bij S.D.Z.Z., zodat wij jullie altijd  
kunnen bereiken of de training doorgaat door onverziene omstandigheden. Aan de  
voetbalinstuif training zijn geen extra kosten verbonden en duurt van 10:00 uur tot 11:00 
uur. Ouders en grootouders zijn uiteraard van harte welkom. 
 
Wil je naast de zaterdagmorgen graag in het weekeinde echte wedstrijden voetballen? 
Dan moet je lid worden van S.D.Z.Z. Geef jezelf dan op via dit jeugd@sdzz.nl. Wij  
nodigen je graag uit op de gratis voetbalinstuif om je leeftijdsgenootjes te leren kennen 
en te ervaren hoe leuk het is om bij S.D.Z.Z. te voetballen! Aan de voetbalinstuif zijn geen 
verplichtingen verbonden. 
Kinderen vanaf 6 jaar die lid willen worden krijgen gratis een trainingspak en het eerste 
halfjaar zijn zij vrijgesteld van contributie onder bepaalde voorwaarden. 
 
Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen!

 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de trainer: 
 
Edwin Willemsen  
tel. 06-20545337  
email: edwinwillemsen71@gmail.com 
 
Of stuur een email naar: jeugd@sdzz.nl

Tot snel! 
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Contributie bedragen 2015-2016

Contributie bedragen zijn gewijzigd per 1-1-2015 en wel als volgt:

 

Pupillen 6 tot 12 jaar € 7,50

Junioren 12 tot 18 jaar € 8,50

Senioren € 14,50

Niet spelende leden € 7,50

 

Er zijn geen plannen tot wijzigen!

 

Wel wil ik een dringende oproep aan alle leden doen.

 

Verreweg de meeste leden betalen per automatische incasso. In circa 15 gevallen vind 
elke maand een stornering van de incasso plaats wegens onvoldoende saldo.

Zodat voor hen achterstanden ontstaan. Bij meer dan drie maanden achterstand wordt de 
spelerspas ingetrokken en kan er dus niet meer worden gevoetbald.

Een aantal leden verkiest om zelf de contributie automatisch over te maken. Zij dienen 
dus zelf de gewijzigde contributiebedragen aan te passen. Bij niet aanpassen ontstaat er 
dus ook een achterstand.

Rekeningnummer: NL 65 RABO 03748 35 306
 

Voor informatie: 

penningmeester@sdzz.nl
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JUNIOREN B1 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE
Trainingstijden dinsdag 18.30 uur – 19.45 uur
Trainingstijden donderdag 18.30 uur – 19.45 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 14.00 uur
Website
TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Martijn Piek
Telefoon 0316-342511 / 06-34253429
E-mail martijnvitesse1@gmail.com
Trainer Roy Driessen
Telefoon 0316-331913 / 06-39023536
E-mail roydriessen94@gmail.com
Leider Ronald Straatman
Telefoon 0316-52 77 00
E-mail info@vidazevenaar.nl
Leider
Telefoon
E-mail
Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail
Assistent scheidsrechter Bernard Diks
Telefoon 0316-331485
E-mail bernard.diks@gmail.com
Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail  
Indeling Competite KLASSE 4-15

DVOV B2 13.30 uur
EDS B1 14.30 uur
VVO B3 11.30 uur
Rheden B2D 12.30 uur
GSV’38 B2G 13.00 uur
S.D.Z.Z. B1D 14.00 uur
Doesburg SC B1 14.30 uur
DVV B5 14.45 uur
Concordia-W B4G 14.30 uur
HC’03 B3D 12.45 uur
Worth Rheden B1 12.15 uur
Spelers
Colin Gieling Maarten Dullemond
Emre Sahan Mats Wiggers
Jelle Diks Rick Achterkamp
Jens Klapwijk Stef Straatman
Joe Franssen Stijn Veldkamp
Jurjen Alderkamp Sven Visser
Kjetil Kooijman Tim Marks
Tim Middelhoek 
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PUPILLEN D1 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.30 uur – 20.00 uur
Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 20.00 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 12.15 uur
Website

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Patrick Massop
Telefoon 0316-526978 / 06-24126103
E-mail patrickmassop@gmail.com

Trainer Ton Bolk
Telefoon 0316-266379 / 06-13069722

E-mail a.bolk34@upcmail.nl
Leider

Telefoon

E-mail

Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail

Assistent scheidsrechter

Telefoon

E-mail

Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail  
Indeling Competitie KLASSE 3-12
S.D.Z.Z. D1GD 12.15 uur
DVOV D2 10.00 uur
Groessen D2 11.00 uur
DVV D3 09.45 uur
Dinxperlo D1 10.30 uur
DVC’26 D2 09.00 uur
AVW’66 D2 10.30 uur
Rijnland D1 10.30 uur
Westervoort D2G 10.00 uur
Loil sv D1G 11.00 uur
GSV’38 D1G 11.00 uur
Spelers

Arda Ozturk Milan Bolk
Hamid Hussaini Neil Visser
Jordy van der Dussen Sukru Yilmaz
Jorik Stronks Thijn Verbeek
Jurre Vos Tim Massop
Koen van Onna Timo Brouwer
Merel Kelderman

Mike Gits
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PUPILLEN D2 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE
Trainingstijden maandag 18.45 uur – 20.00 uur
Trainingstijden woensdag 18.45 uur – 20.00 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur
Website
TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Geoffrey v. Halteren
Telefoon 0316-843561 / 06-51479315
E-mail s_d_z_z@live.nl
Trainer Jens Klapwijk
Telefoon 0316-526075
E-mail klapwijkjens@hotmail.nl
Leider Wim Jalink
Telefoon 0316-842658
E-mail wim_jalink@hotmail.nl
Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail
Assistent scheidsrechter Gerrit Peters
Telefoon 0316-331770 / 06-53170565
E-mail gerrit22@upcmail.nl
Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail  
Indeling Competitie KLASSE 4-15
Groessen D3 10.45 uur
v.v. Dieren D4G 09.30 uur
DVC’26 D4M 10.45 uur
Rijnland D2G 11.30 uur
’t Peeske D2 10.30 uur
DZC’68 D6 08.30 uur
SV Basteom D2GD 09.00 uur
Angerlo Vooruit D2G 10.30 uur
HC’03 D3G 11.15 uur
S.D.Z.Z. D2 10.00 uur
RKPSC D1GD 09.00 uur
DCS D2 11.15 uur
Spelers
Bas van Dick Robin van Battum
Bodhi Berntssen Roy Mekking
Jelle Peters Samir Hussaini
Jens Kamping Tobias Uffing
Jibbe Jansen Yahye Abdi
Milan Damen
Ralph van Kampen
Robbie Meijer
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PUPILLEN E1 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.00 uur – 19.15 uur
Trainingstijden donderdag 18.00 uur – 19.15 uur
Trainingsveld 2
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur
Website

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Remy van Voorbergen
Telefoon 06-43297311

E-mail remyvanvoorbergen@live.nl

Trainer Rober Verbeek
Telefoon 06-19416065

E-mail rober_verbeek@hotmail.com

Leider

Telefoon

E-mail

Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail

Assistent scheidsrechter

Telefoon

E-mail

Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail  
Indeling Competitie KLASSE 3-17
DCS E5 08.30 uur
DVOV E3 08.45 uur
OBW E3G 10.30 uur
Rijnland E1G 10.00 uur
RKPSC E1 09.00 uur
DVV E5 08.30 uur
DVC’26 E4 09.00 uur
Sprinkhanen E1 10.15 uur
S.D.Z.Z. E1 11.00 uur
Doesburg SC E1GD 09.00 uur
DZC’68 E7 11.50 uur
HC’03 E2G 09.45 uur
Spelers

Jesper Brouwer Mohamed Nuur
Justin Verbeek Silas van Battum
Justin Voskamp Tijn van Dick
Lars van Onna

Mohammed Abdulkadir

 



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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	 	 	 S.D.Z.Z.	fanshop	artikelen
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

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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Kaarten bij S.D.Z.Z  
Aanvang:  20.15 uur 
Spelen: klaverjassen en jokeren 
Vrijdag 28 augustus 2015  
Vrijdag 11 september 2015  
Vrijdag 25 september 2015  
Vrijdag 09 oktober 2015  
Vrijdag 23 oktober 2015  
Vrijdag 06 november 2015  
Vrijdag 20 november 2015  
Vrijdag 04 december 2015 
Vrijdag 18 december 2015 
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PUPILLEN E2 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.30 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 2

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 09.30 uur

Website

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Ronald Witjes

Telefoon 0316-332261 / 06-44364656

E-mail r.witjes@upcmail.nl

Leider Clemens van Onna

Telefoon 0316-372726

E-mail c.onna6@chello.nl

Verzorger Wout Bramel

Telefoon 06-53 96 01 66

E-Mail

Assistent scheidsrechter

Telefoon

E-mail

Keeperstrainer  

Telefoon  

E-mail  

Competitie Indeling KLASSE 5-09
Concordia-W E3 08.30 uur

Doesburg SC E5 09.00 uur

DVV E9G 08.30 uur

ESA E12 08.30 uur

Groessen E4 09.45 uur

OBW E5 10.30 uur

RKHVV E10M 10.00 uur

SDZZ E2G 09.30 uur

’t Peeske E2D 08.30 uur

v.v. Dieren E7 08.30 uur

VDZ E13GD 08.30 uur

VIOD E10G 08.30 uur

Spelers

Cisqo Rutjes Naomi van der  Dussen

Collin Grob Suzanne van der Schaaf

Jason Lineman Tim Zegers

Jorn Witjes

Lieke van Onna

Marcus Caeyers
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PUPILLEN F1 SEIZOEN 2015 -2016

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingsveld 2
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 09.30 uur
Website

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Ewald Kelderman
Telefoon 0316-343039 / 06-21120369

E-mail ewald70@hetnet.nl

Trainer Maarten Witkamp
Telefoon 06-53874375

E-mail maarten.witkamp@gmail.com

Leider Maikel Bouwman
Telefoon 06-49916218

E-mail maikelbouwman@outlook.com

Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail

Assistent scheidsrechter

Telefoon

E-mail

Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail  
Competitie Indeling KLASSE 4-14
OBW F2 08.45 uur
Rijnland F1G 10.00 uur
S.D.Z.Z. F1 09.30 uur
Groessen F2G 08.45 uur
RKPSC F1 10.00 uur
Loo F1G 09.30 uur
GSV’38 F1 10.30 uur
Sprinkhanen F1 09.00 uur
HC’03 F1G 08.30 uur
DVV F4 08.30 uur
EDS F1 09.00 uur
Spelers

Ishan Debipersad Twan Bouwman
Joaquin Vink Wessel Witkamp
Jort Kelderman Youri van Maanen
Ryan Edwards

Stan Vreeken
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PUPILLEN F2 SEIZOEN 2015 -2016
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden donderdag 18.00 uur – 19.15 uur
Trainingsveld 2
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur
Website

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Dennis Leeflang
Telefoon 0316-333928

E-mail dennisleeflang79@gmail.com

Leider Vincent van Toor
Telefoon 0316-330385 / 06-50228471

E-mail familievantoor@upcmail.nl

Verzorger Wout Bramel
Telefoon 06-53 96 01 66
E-Mail

Assistent scheidsrechter

Telefoon

E-mail

Keeperstrainer  
Telefoon  
E-mail

Indeling Competitie KLASSE 5-07
DCS F6 08.30 UUR
Rheden F3 09.00 uur
Rijnland F4G 08.30 uur
Rijnland F2G 10.00 uur
OWB F4G 08.45 uur
Bataven 5 10.15 uur
Concordia-W F4 08.30 uur
S.D.Z.Z. F2 11.00 uur
RKPSC F2 09.00 uur

Rheden F4 10.00 uur
DVV F7 08.30 uur
Arnhemse Boyse F10 09.00 uur
Spelers

Dani Gerritsen Sem Zegers
Eric van Toor Timo Hueting
Lucas Hueting Yordi Leeflang
Mark Whien

Meike van Duren

R D
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VOETBAL MASTERZ  
Echte voetballers beheersen de regels 
Samen naar een veiliger sportklimaat.

Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamen-
lijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregel-
kennis. Om deze kennis onder de sporters te bevorderen, is er de introductie van ‘Mas-
terz’. Ook de KNVB doet hier uiteraard aan mee.

Via deze officiële KNVB-site (https://www.voetbalmasterz.nl/) leren jeugdspelers (en alle 
andere voetballers) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrij-
pen. Voor tweedejaars B-junioren leidt dit uiteindelijk tot het spelregelbewijs.

Met hulp van deze site leren voetballers, al van jongs af aan, ook de regels beter accepte-
ren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissin-
gen van de scheidsrechter. Bovendien brengt het beheersen van de regels voor hun team 
de winst dichter bij!

Vorig seizoen is men begonnen met alle spelers geboren in 1998, en dit jaar zullen dus 
alle spelers uit 1999 aan de beurt komen om hun spelregelbewijs te halen.

Het halen van het spelregelbewijs is voor 2e jaars B-spelers een voorwaarde om te mogen 
blijven voetballen. Voor alle andere voetballiefhebbers staat het natuurlijk vrij om te oefe-
nen met de spelregels.

Ga het vooral proberen. Je zult zien dat er altijd nog wat te leren valt. 
Zijn de spelregels een makkie voor je? Overweeg dan eens om je aan te melden als 
scheidsrechter!



Nieuwe Sponsors voor het 4e van 
S.D.Z.Z.
Vorig seizoen werd het vijfde van S.D.Z.Z. kampioen en na  promotie spelen ze nu in de 
nieuwe competitie als S.D.Z.Z. 4. Een van de drijvende krachten achter het 4e en al vanaf 
zijn 6e jaar een betrokken persoon bij de Omni voetbalvereniging SDZZ is Alfons Spekle.

Alfons heeft vele kennissen en vrienden binnen en buiten S.D.Z.Z. en zo kwam het dat  
tijdens een van de gezellige avonden tijdens de carnaval vrijuit werd gesproken over 
sponsoring binnen S.D.Z.Z. en het 4e elftal.

Zo gezegd zo gedaan nu vlak voor de start van de nieuwe competitie 2015/2016 heeft het 
4e van S.D.Z.Z. nieuwe sponsoren zowel kleding als balsponsor, die we jullie graag even 
voorstellen in deze uitgave van de Stem.

Allereest het bedrijf Kerkdijk&Schreijenberg Montage B.V. uit Zevenaar. Marco Kerdijk en 
Arie Schreijenberg zijn samen al geruime tijd bezig met het verkopen, plaatsen en  
onderhouden van zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, en te vinden op het  
internet onder de naam www.mooimetpanelen.nl.  Mede dankzij de jarenlange ervaring 
van Arie in de dakbedekkingen en Marco als elektromonteur een begrip geworden in zowel 
Nederland als Duitsland. De firma Kerdijk & Schreijenberg Montage BV levert zowel  
zonnepanelen aan bedrijven als particulieren. Zonne-energie is schoon en op termijn veel 
goedkoper dan de traditionele aangeleverde energie. Marco kende al veel spelers van 
S.D.Z.Z. 4 en heeft de nodige kennissen binnen de vereniging. 

Beide heren vinden het dan ook een uitdaging om via shirtsponsoring een bijdrage te  
kunnen leveren aan het maatschappelijke gebeuren in de regio de Liemers. Bij groene 
energie van zonnepanelen denk je ook aan de kleur groen en dan denk je aan Omni  
vereniging S.D.Z.Z. uit Zevenaar waarvan de kleur groen, de kleur van de shirts is. Shirt 
sponsoring van S.D.Z.Z. 4 van Kerdijk & Schreijenberg Montage BV is dan ook een nieuwe 
vorm van naamsbekendheid gekoppeld aan groene energie, en we wensen  beide parijen 
een mooie samenwerking toe, en een groene en sportieve toekomst.

De andere shirt sponsor van S.D.Z.Z. 4 is het bedrijf Heko CV uit Zutphen. HeKo CV is in 
november 2014 opgericht door Elvis de Kooning en Bram van Herpen, en zijn een CV  
service- en onderhoudsbedrijf die zich voornamelijk richt op klimaatinstallatie op de  
particuliere markt en dan met name in het onderhoud en het oplossen van storingen aan 
gasgestookte toestellen o.a. CV-ketels, boilers, en hebben samen ruim 20 jaar ervaring 
in het CV service- en onderhoudswerk en kunnen alle uitdagingen aan  en zorgen dat alle 
problemen worden opgelost.

Beiden zijn in het bezit van een geldig VCA certificering en de benodigde papieren,  
hiernaast heeft Elvis de Kooning de opleiding “Service monteur installatietechniek”  
succesvol afgerond in februari 2015.

Ook voor Elvis de Kooning en Bram van Herpen van Heko-CV is het belangrijk om  
naamsbekendheid te koppelen aan het maatschappelijke en culture leven uit de Regio, en 
wilde ook hij graag als shirtsponsor van SDZZ 4 een bijdrage hieraan leveren. En net als 
met de andere shirt sponsor hoopt S.D.Z.Z. 4 op een langdurige en sportieve samen  
werking. Het bedrijf Heko CV is gevestigd aan de Buitensingel 100 in Zuthpen maar ze 
hebben ook een vestiging in Zevenaar en ze zijn op het internet te vinden op  



 
www.heko-cv.nl. 

Alfons Spekle kreeg het ook voor elkaar om naast shirtsponsoring een sponsor te vinden 
die de wedstrijdbal van S.D.Z.Z. 4 gaat sponsoren, en een goede bekende uit de  
vriendenkring van Alfons heeft hieraan gehoor gegeven. 

SCHOONHEIDSINSTITUUT AMBIANCE uit Zevenaar is het bedrijf van Marian Schmitz die 
ruim 18 jaar geleden hiermee begon destijds in Groessen, en nu alweer tien jaar wonen 
en werken in Oud-Zevenaar. 

In de sfeervolle omgeving van schoonheidsinstituut Ambiance kunnen de cliënten van  
Marian diverse behandelingen ondergaan, en in overleg wordt de juiste behandeling  
gekozen. Uiteraard kan elke behandeling aangepast worden aan de specifieke wensen 
door uitbreiding met extra modules. De beauty-line waar schoonheidsinstituut Ambiance  
mee werkt is Maria Galland. Dit is een fantastisch product met een breed assortiment aan 
behandelmethoden en huisverzorgingsproducten, voor zowel haar als hem, de  
make-up-line waar Ambiance mee werkt is van het merk Susan posnik van medik 8, een 
minerale make-up dat de huid niet afsluit. Kortom: de liefde voor haar vak inmiddels is 
het een fulltime baan, en haar opgebouwde klantenbestand bestand zorgen ervoor dat je 
bij schoonheidsinstituut Ambiance aan het juiste adres bent. Maar Marian wilde haar  
bedrijf ook wel op een ander manier onder de aandacht in de Regio brengen en na  
overleg leg met Alfons en S.D.Z.Z. doet ze dit nu doormiddel van balsponsoring bij 
S.D.Z.Z. 4. Ook hopen we op een langdurige en prettige samenwerking met Marian en 
haar schoonheidsinstituut Ambiance gevestigd aan de Paddestoel 6 in Oud - Zevenaar op 
internet te vinden op www.marianschmitz.nl En we hopen dat alle sponsors van S.D.Z.Z. 4 
regelmatig te begroeten bij een van de wedstrijden die het team speelt.

Gerrit Gieling
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Scheidsrechter? Waarom eigenlijk niet!

Je houdt van het spelletje voetbal.

Je hebt een positieve instelling en houdt van sportiviteit.

En? Als eens overwogen om af en toe als scheidsrechter de sport te beleven?

Je kunt namelijk al scheidsrechter worden vanaf 12 jaar. 
Als je tussen de 12 en 19 jaar bent kun je de (korte) cursus KNVB-Pupillenscheidsrechter 
volgen en ’s morgens wedstrijden van de E- en F-pupillen begeleiden. 
Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je ook gaan fluiten op heel veld. Hiervoor is de cursus 
Basisopleiding scheidsrechter veld (BOS) beschikbaar. 
De cursussen kunnen gewoon in de buurt gegeven worden.

Als scheidsrechter vervul je een belangrijke rol in het voetbalspel. Want zonder scheids-
rechter kan er niemand voetballen. 
En het is ook erg leuk om de regels te kennen, toe te passen en te zorgen voor een spor-
tief verloop van de wedstrijd.

Op dit moment hebben we bij SDZZ maar een beperkt aantal scheidsrechters voor het 
hele veld (Junioren en  D-teams) en geen scheidsrechters voor de E- en F-pupillen. 
Het zou mooi zijn als we daar langzaamaan wat verandering in kunnen brengen. Want 
met een grotere groep kunnen we het werk wat beter verdelen, maar kunnen we ook wat 
makkelijker wat groepsactiviteiten ontwikkelen (bijvoorbeeld ene avond met een prof-
scheidsrechter).

Deze oproep geldt voor de leden (jeugd en senioren), maar natuurlijk ook voor anderen 
(ouders, vrienden, kennissen) die graag op deze manier iets willen betekenen voor SDZZ.

Interesse en/of wil je meer weten? Neen dan contact met mij op.

Vincent de Meijer,  
06-29525919  
wedstrijdenjeugd@sdzz.nl

En als je de ambitie en het talent hebt …. Je kunt echt ver komen als scheidsrechter.

Voormalig jeugdspeler Maik Goossens is ooit begonnen met het fluiten van pupillen en fluit 
nu voor de KNVB als op een redelijk hoog niveau.

Dit is zijn verhaal.............

Ik ben Maik Goossens, 21 jaar. 

Voorheen heb ik heel wat seisoenen als doelman doorgebracht bij SDZZ, begonnen in de 
F2 en geëindigd in de A1. Toen ik een jaar of 14 was, heb ik een voorliefde gekregen voor 
het scheidsrechtersvak. Dat heb ik opgelopen bij een van de wedstrijden van de eredivi-
sie, waarin een scheidsrechter een cruciale beslissing nam, die uiteindelijk de wedstrijd 
beslist heeft. Zo uit mijn hoofd was dat Ruud Bossen nog.
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Door de kracht en zekerheid die de scheidsrechter uitstraalde bij zijn beslissing, wilde ik 
ook “de man in het zwart” zijn. Die uitstraling kunnen tonen aan veldspelers.

Na een aantal jaar was het dan zover, ik floot mijn eerste wedstrijd. Weliswaar de F’jes, 
maar hey, het was een begin. Snel daarna heb ik mijn “wedstrijdpakket” uitgebreid met zo 
nu en dan een D wedstrijdje op heel veld erbij. Dit was dan toch altijd een erg spannende 
wedstrijddag.

4 jaar later, toen ik net 18 was geworden, was het zover. Ik mocht de Basisopleiding tot 
Scheidsrechter gaan doen! Een project met twee andere leden van SDZZ. Met z’n drieën 
gingen we een opleiding in van 7 dagen. Hierin gingen we in op de spelregels en aan de 
hand van de videofragmenten uit de Eredivisie en Champions League probeerde we de 
spelregels toe te passen. De opleiding werd afgesloten met twee toetsen, het invullen van 
een strafrapport (voor wanneer je een rode kaart gegeven hebt) en een spelregeltoets. 
Hierin werd bekeken of je de regels kon toepassen.

Na dat ik de opleiding gehaald heb, ben ik gaan fluiten voor de KNVB. Op dit moment zit 
in groep Jeugd 24. In deze groep fluit ik op een redelijk hoog niveau wedstrijden. Hierbij 
denkend aan A-junioren tot de 1ste klasse en D-junioren zelfs tot de landelijke 1ste divi-
sie.

Het leukste wat ik ooit meegemaakt heb was tijdens de wedstrijd GSV’38 B1 - Arnhemia 
B1. Hier paste ik na een overtreding de voordeelregel toe. Nadat deze er na 5 seconden 
niet uit gekomen was, heb ik alsnog gefloten voor een vrije trap. Hieruit is uiteindelijk het 
winnende doelpunt gevallen. Het gaf mij toen een kick, dat ik echt goed de spelregels heb 
kunnen toepassen en heb durven terug te fluiten, waaruit een schitterend doelpunt werd 
gescoord.

Maar hier tegenover staat natuurlijk ook een mindere kant. Dat was een wedstrijd in de 
2de klasse B-junioren. Hier ontstond een opstootje, waardoor ik 4 directe rode kaarten 
heb moeten trekken.

 
Graag wil ik afsluiten met het volgende:

Hoewel niet voor iedereen het fluiten een leuke hobby lijkt, probeer het toch een keer uit! 
Je zult zien hoe leuk voetbal vanaf een andere kant kan zijn! Voor de scheidsrechters on-
der de lezers; ga elke wedstrijd in met het idee dat je een Champions League finale fluit, 
zo haal je het meeste uit je wedstrijd!



S.D.Z.Z. website en narrowcasting live
 
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, zo-
als 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.

Inmiddels is de website en narrowcasting live.

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 kunt  
toevoegen aan onze website. 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. De  
website is 1 augustus live gegaan en de informatievoorziening is ten opzichte van vorig 
jaar duidelijk verbeterd. De eerstvolgende uitgave van De Stem zal ook via de website 
verzonden worden. 

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 ma-
ken van de club app kunnen ook berichten krijgen bij afgelastingen en als de live tussen-
standen bijgehouden worden, kunnen zelfs meldingen ontvangen worden op het moment 
dat er een doelpunt ergens op de velden valt. De club app is gratis voor de leden van de 
club te downloaden.

Er is zowel een app voor iPhone als voor Android. Uitleg over het downloaden van de app 
zal binnenkort verstrekt worden via de nieuwsbrief.



 
 

Zoals jullie misschien wel weten veranderd het email-  en woonadres en telefoonnummer 
regelmatig. Een wijziging in email adres etc  wordt dan niet doorgegeven aan de ledenad-
ministratie waardoor men veel nieuws van SDZZ misloopt. Om dit te voorkomen verzoe-
ken wij u bij wijziging van het emailadres dit door te geven aan de ledenadministratie. 

ClubTV beeldscherm informatie in de kantine ( narrowcasting)

Wat is ClubTV of narrowcasting? ClubTV kan gebruikt worden om op beeldschermen in de 
kantine nieuws, programma-uitslagen, live uitslagen, advertenties te tonen van onze club. 
Bovendien geven wij sponsoren extra mogelijkheden hun logo te tonen dat zij onze club 
sponsoren.

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. Inmiddels is narrowcasting in 
de kantine van start gegaan. Er moet nog wel veel gedaan worden om alle sponsoren etc 
zichtbaar te maken op het beeldscherm. Streefdatum is om standen ,programma’s en uit-
slagen live te presenteren voor de eerste competitiewedstrijden van de senioren, lees 6 
september.

Gerard Kelderman



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	2015-2016
ALGEMEEN	BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

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

Secretaresse secretaris@sdzz.nl 06-28660640

Dolf	Erkelens Penningmeester penningmeester@sdzz.nl 0316-526465 06-51714014

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 bewald@planet.nl 0316-529639

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 pr@sdzz.nl 0316-529639

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

Gerrit Gieling Secretaris	clubblad	 gerritgielingontheroad@hotmail.com 

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 €  13,50 Banknummer

Emailadres	Algemeen info@sdzz.nl Junioren €    7,50 NL65	RABO	03748	353	06




