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Van de redactie 
Een	grote	beer	geveld,	onze	oudvoorzitter	Hein	Voskamp	is	26	januari	overleden.

We	zullen	hem	missen	langs	de	lijn,	Hein	had	voor	iedereen	even	een	babbeltje.

Zaten	we	samen	langs	de	lijn	te	kijken	naar	het	1e	elftal,	dan	keken	we	elkaar	aan	en	zeiden,	zullen	wij	de	voetbalschoenen	
even	aan	doen,zouden	wij	nog	kunnen	voetballen,	veel	humor	had	Hein.
Ook	heeft	hij	de	afdeling	handbal	veel	gesteund.

 
Hein	rust	zacht.

Krijg	je	een	nieuw	e-mail	adres	?	Wil	je	dit	dan	doorgeven	aan	stem@sdzz.nl	.	

Voor	wedstrijdverslagen	verwijzen	wij	u	naar	onze	website:	www.sdzz.nl	en	voor	actueel	nieuws	naar	onze	nieuwe	face-
bookpagina:	Omni-SDZZ	.	

Namens	redactie,

Tiny	Visser
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VAN ONZE VOORZITTER
Allereerst wil ik stil staan bij het overlijden van Wim Heijneman op 18 januari 2016,  
Wij wensen Doortje en Hans alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 
Wim heeft o.a. in ons 1de elftal het doel mogen verdedigen maar ook in vele andere elftallen.

Vandaag, op 3 februari, ontvingen wij het bericht dat de heer Hein Voskamp op 27 januari j.l. is overleden 
en de crematie op 1 februari 2016 heeft plaats gevonden.

Hein Voskamp heeft onze club, als voorzitter, ontzettend goed bestuurd, met veel inzet en elan. Een stukje 
tekst van het overlijdensbericht schrijf ik hier onder.

Hein Voskamp

Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een wijsheid niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren

Een vechtlust bijna niet te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen….

Vanzelfsprekend wensen wij de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Via15, wij hebben veel tijd en energie gestoken in de gesprekken met de gemeente Zevenaar,  
Rijkswaterstaat en de diverse politieke partijen. Vooralsnog is het resultaat, zoals eerder gepubliceerd op 
onze site en de regionale krant, dat wij kunnen blijven op onze huidige locatie de Griethse Poort.

De grootste verbreding van de A – 12 vindt plaats aan de noordzijden van deze snelweg.

Zoals eerder bekend gemaakt gaan wij ook volgend seizoen verder met de huidige technische bezetting van 
ons 1ste en 2de elftal.

HULDE aan onze nieuwe jubilarissen t.w. Emiel Hattu, Paul de Melker, Mark v.d. Post en 

Joop v.d. Ent voor hun 25 jarige en 40 jarige lidmaatschap.

Uw bestuur, bijna volledig, heeft reeds een aantal vergaderingen achter de rug. Het voorlopige dagelijks  
bestuur bestaat uit voorzitter, 1ste en 2de penningmeester en de vice-voorzitter. Naar een juiste secretaris 
wordt gezocht en gesproken.

Jan Sloot, als vice-voorzitter maar zeker ook verantwoordelijk voor de PR en sponsorzaken zijn druk bezig 
om een commissie te vormen die o.a. de PR zaken gaan behartigen. Zichtbaar zijn de reeds artikelen die in 
diverse regionale kranten zijn verschenen.

Uitbreiding van reclameborden is reeds een feit, duidelijk zichtbaar op ons hoofdveld. Nieuwe shirts zijn  
uitgereikt aan het 1ste elftal van de firma ISKALL, Hartelijk dank daarvoor.

Het vrouwenvoetbal binnen S.D.Z.Z. gaat haar “gezicht” krijgen, resultaten: 10 wedstrijden gespeeld en 
met 30 punten lijstaanvoerder. Schitterend. Daarnaast is aanvulling c.q. nieuwe leden voor dit team een 
vanzelfsprekendheid.

Onze jeugdafdeling moet straks weer duidelijk bezet gaan worden, nieuwe leden in deze commissie zijn  
gewenst. Praat maar eens met de voorzitter van de jeugd Gerard Kelderman. Tevens zijn wij op zoek naar 
de juiste persoon die aan ledenwerving voor onze jeugdafdeling gaat werken, te beginnen bij de 6 en 7  
jarigen.

Onze seniorencommissie id ruk bezig en heeft gezorgd dat wij twee 35 + teams krijgen. Deze spelen hun 
wedstrijden op vrijdagavonden op een half veld en voetballen op diverse locaties. Klasse en indien er meer 
liefhebbers zijn dan wil Damon Beijkirch dat wel graag weten.
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Vrijwilligers, ja zonder deze mensen is het onmogelijk de vereniging draaiende te houden. Op vele fronten 
zijn ze actief geweest en blijven dat ook. Het zijn er velen, namen noemen heeft in dit blad geen zin,  
Allen ontzettend bedankt en laten we zorgen voor uitbreiding van deze commissie. Aanmelden graag bij 
John Kummeling.

Kaderleden, er worden diverse personen gezocht voor allerhande verschillende functies of medewerking.  
Interesse, laat het ons weten en wij nemen contact met je op.

Vooruitzicht, laten we met z’n allen er weer voor gaan zorgen dat er weer een aanwas van leden gaat  
komen. Ons 1ste elftal veel succes wensend en laten we proberen eindelijk uit de 5de klasse te promoveren 
naar de 4de klas.

Ik wens iedereen, jong en oud, heel veel succes toe en bovenal veel plezier in de voetbalsport.

uw Voorzitter,

Wim de Bruin

  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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Nieuwe facebook site Omni- SDZZ
Vanaf 10 januari jongstleden is de nieuwe facebook site van S.D.Z.Z. gelanceerd onder de naam Omni-
SDZZ.

De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om de vele facebook sites die er van de vereniging zijn te  
achterhalen en in kaart te brengen. 

Hierbij kwam ik tot de conclusie dat er meer dan 65 sites op facebook staan waar de vermelding S.D.Z.Z.  
in voorkomt. 

Er zijn diverse jeugd elftallen die een eigen site onderhouden en ook regelmatig berichten hierop plaatsen,  
een drietal sites hiervan zijn seizoen gebonden, zoals de penalty cup, pupillenkamp, en de bazaar.

Verder zijn er nog een aantal sites die inactief zijn waarop bij velen al maanden ja zelf jaren niets meer op 
gebeurt. Daarnaast zijn er nog 44 sites waar de letters en dus de naam van S.D.Z.Z. in voorkomt, dat  
kunnen namen van bedrijven of personen zijn in binnen en buitenland.

Om de voetbalvereniging als een duidelijk en herkenbaar sociaal medium naar buiten toe te laten  
functioneren, hebben we besloten om een algemene hoofd facebook site te lanceren.

Om te voorkomen dat men bij het aanmelden 65 verschillende sites opent hebben we gekozen voor Omni-
S.D.Z.Z., daarmee kom je direct op de hoofdpagina, op de site van S.D.Z.Z..nl vindt je ook een link naar de 
facebook site.

Dat de nieuwe facebook site goed wordt bezocht en bekeken blijkt uit de statistieken van de eerste 3 weken, 
waarbij het artikel over de nieuwe presentatie en inloop shirts voor het eerste elftal door meer dan 1305 
personen werd bekeken, en ook het aantal vindt ik leuks stijgt naarmate mensen de site ontdekken. Ook in 
de lokale week en dagbladen als media de andere media zoals factorystation.nl ( in het sportprogramma op 
de maandagavond van zeven tot negen uur plaatsen we regelmatig het nieuws en foto’s van S.D.Z.Z..

Tot slot hoop ik op een goede samenwerking met de site S.D.Z.Z..nl en de actieve bestaande facebook sites  
en diverse leden binnen de elftallen en het bestuur van S.D.Z.Z..  

Er bestaat de mogelijkheid om een aankondiging of verslag van activiteiten van je team te laten plaatsen op 
Omni-S.D.Z.Z., of je tekst berichten en andere info door te geven via het mailadres:   
gerritgielingontheroad@hotmail.com 

Namens de commissie pr en sponsoring

Gerrit Gieling



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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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

Voetbal instuif-training
Vanaf half februari 2016 wordt iedereen zaterdag weer 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@S.D.Z.Z..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 e mail: edwinwillemsen71@gmail.com 
Of jeugd@S.D.Z.Z..nl

Gerard Kelderman

S.D.Z.Z. door met huidige trainers en  
begeleiders van 1e en 2e elftal.
 
Voor  het seizoen 2016/2017 is het bestuur van Omni -voetbal vereniging wederom tot een akkoord  
gekomen met de huidige trainersstaf  van het 1e en 2e elftal van de vereniging.

Het eerste elftal van de club staat ook in het seizoen 2016/2017 onder leiding van hoofdtrainer Theo  
Lammers met natuurlijk zijn vaste staf van begeleiders.

Ook het 2e elftal van de club staat voor het nieuwe seizoen onder leiding van de huidige trainer Rober  
Verbeek en zijn staf.

Het bestuur wenst de hoofdtrainers, en de rest van de trainers en begeleiding van beidde elftallen ook  
veel succes in het nieuwe seizoen.
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Nieuwjaars receptie en jubilarissen 
S.D.Z.Z. 

Op zondag 3 januari was er weer de gebruikelijke Nieuwjaars receptie bij Omni –voetbalvereniging S.D.Z.Z. 
in de kantine van de vereniging op Sportpark de Griethsepoort. 

Tijdens deze drukbezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie werden onder het genot van een hapje en  
drankje de verwachtingen en wensen namens het bestuur van de club kenbaar gemaakt aan de leden. 
 
In zijn nieuwjaarstoespraak werd door de nieuwe voorzitter Wim de Bruin kort teruggeblikt op het voorbije 
jaar 2015, en maakte Wim ook namens de overige bestuursleden duidelijk wat de plannen en wensen zijn 
van de club voor het jaar 2016. Ook dit jaar zijn er bij S.D.Z.Z. weer een aantal jubilarissen en die werden 
ook op deze middag tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet door de voorzitter, en bedankt voor 
hun staat van dienst en de vele werkzaamheden voor de vereniging. 
 
Als eerste werd de nieuwe penningmeester van S.D.Z.Z. door Wim toegesproken voor zijn bewezen  
diensten. Emiel Hattu is al 25 jaar spelend lid bij de vereniging en speelt momenteel in het 5e elftal.  
Daarnaast is hij ook nog trainer van het succesvolle dames elftal van S.D.Z.Z.. Emiel is een man met vele 
functie binnen en buiten de club zeer actief en het voetbal is zijn grote passie en dat alweer 25 jaar. 
 
Ook 25 jaar lid van de vereniging is Paul de Melker ook voor hem is het voetbal niet weg te denken uit zijn 
leven en na een lange carrière als speler waarbij Paul mooie herinneringen heeft aan de legendarische  
wedstrijd tegen Feyenoord is Paul nu actief als grensrechter bij het 5e elftal. Ook verricht Paul nog bijna  
dagelijks vele hand en spandiensten voor de club. 
 
Naast Emiel Hattu en Paul de Melker is ook Mark van de Post 25 jaar lid van de club waar hij als jeugdspeler 
begon en naast vele elftallen o.a. in de A1 speelde, maar ook als keeper stond mark in die jaren zijn  
mannetje. Mark speelde een aardig partijtje voetbal met de senioren en een basisplaats in het eerste elftal 
lag in het vooruitzicht, helaas is het voor de club niet zover gekomen omdat Mark al familie man en vader 
verder ging maar hij is wel altijd lid gebleven van de vereniging. 
 
Ten slotte werd Joop van de Ent gehuldigd voor zijn 40 jarig jubileum bij de S.D.Z.Z. waar hij vele jaren  
bestuursfuncties vervulde, het secretariaat en penningmeesterschap en als notulist werkzaam was samen 
met de huidige voorzitter Wim de Bruin, die hieraan hele goede herinneringen heeft. Ook voor de  
toenmalige handbal afdeling van de vereniging verrichte Joop in die tijd vele werkzaamheden. Joop is een 
echte groen witter in hart en nieren want sinds kort helpt Joop op de vrijdagochtend de schoonmaakploeg 
van S.D.Z.Z. op de vrijdagochtenden. 
 
Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde, bloemen en een foto , en ook ontvingen Emiel en Paul ook nog een 
fraai shirt in de club kleuren .  
Al met al een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie van Omni- voetbalvereniging S.D.Z.Z. die namens het  
bestuur, het kader, en de commissies alle leden een sportief 2016 toewenst.

 

Gerrit Gieling pr/reclame en redactie de Stem 



De	Stem	-	pagina	11



De	Stem	-	pagina	12

F1, een korte terugblik....

Het seizoen is voor de jongens van de F1 al weer een tijdje volop aan de gang, sterker nog, de najaarscom-
petitie is al afgerond en we staan momenteel voor een spannende ontknoping in de zaalcompetitie. Hierover 
later meer, eerst maar eens terug naar hoe het vorig jaar allemaal begon......

Op 17 augustus 2015 kwamen er 8 zeer gemotiveerde spelers op het sportpark voor de eerste training van 
de F1. Het team voor dit seizoen bestaat uit:

– Twan Bouwman    – Ryan Edwards

– Ishan Debipersad    – Wessel Witkamp

– Jort Kelderman    – Youri van Maanen

– Stan Vreeken    – Joaquin Vink

Het seizoen begon voor ons met een 3-tal bekerwedstrijden. In een poule met Loil, SJO Zeddam-Sint Joris 
en HC”03 werd een verdienstelijke 2e plaats in de poule behaald. Na een 2-1 en 5-2 overwinning op HC ‘03 
en SJO Zeddam-Sint Joris bleek in de laatste speelronde Loil F1G toch een maatje te groot. Zij bekerden 
verder als poulewinnaar en wij konden ons gaan focussen op de competitie.

In een op papier leuke competitie in de 4e klasse, waarin we vooraf niet konden inschatten hoe we het zou-
den gaan doen, konden we na 2 speelronden toch niet ontevreden zijn. Dit bleek uit een 2-tal klinkende 
overwinningen met resp. 3-8 en 12-3 van GSV en Loo. Als dit het niveau zou worden in de komende wed-
strijden dan zag het er best rooskleurig uit.

Daar we in de bekerronden nog niet over een vaste keeper konden beschikken en we dit op toerbeurt moes-
ten doen, heeft na 2 competitiewedstrijden ons fantastische keeperstalent Ryan zich opgeworpen tot vaste 
doelverdediger. Vanaf nu kon het dus alleen maar nog beter gaan!

De wedstrijd die volgde bleek achteraf de allesbepalende wedstrijd te zijn geweest voor het verloop van de 
najaarscompetitie in de 4e klasse... We mochten in Lobith op bezoek bij de plaatselijke rood-witte brigade 
van Rijnland. Ook zij hadden tot dat moment nog geen verliespunten en een behoorlijk doelsaldo na 2 wed-
strijden... Dat het een andere wedstrijd zou worden als de eerste twee was ons vooraf wel duidelijk...

We begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen snel op een 0-1 voorsprong. In plaats van door te gaan 
zoals we waren begonnen gingen we achteruit voetballen en bleek de (individuele) kracht van de spelers 
van Rijnland. Al snel liepen ze uit naar een 5-1 voorsprong. Uitslag werd uiteindelijk 6-2 in het voordeel van 
Rijnland. Helaas, maar kop omhoog, herpakken en doorgaan was het devies!

De rest van deze competitie bestond voor ons voornamelijk uit hopen dat Rijnland nog ergens punten ging 
verspelen, dit aangezien de rest van de tegenstand in deze competitie voor ons niet al teveel problemen 
opleverde... Uitslagen als 8-2, 1-9, 9-2, 8-2 en als klapper een heuse 23-0 geven dit wel aan... Daar waar 
onze doelpuntenmachine bleef lopen, kwam naar mate de competitie vorderde die van Rijnland wat aan het 
haperen... Kleine(re) overwinningen waren daar het gevolg.. Dit gaf de burger moed!! Het zal toch niet dat 
Rijnland.....en dat wij dan......?

Maar helaas, uiteindelijk heeft Rijnland geen foutjes meer gemaakt en konden zij zich kronen tot kampioen 
in de 4e klasse.. Wij mochten ons met 24 punten uit 9 wedstrijden de beste van de rest noemen op een zeer 
mooie en dikverdiende 2e plaats!!! Klasse gedaan mannen, we zijn super trots op dit mooie resultaat!

Andere doelstelling van ons werd om dan maar de best scorende ploeg van deze competitie te worden. Dit is 
zeker gelukt, met een doelsaldo van +67 (86-19) is deze doelstelling met vlag en wimpel gehaald. Helaas is 
er een wedstrijd wegens planningsproblemen niet meer gespeeld anders hadden we zeer zeker de magische 
grens van 100 doelpunten in 10 wedstrijden gehaald....
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

Inmiddels zitten we al ruim 3 maanden volop in onze zaalcompetitie en net zoals op het veld, gaat ook dit 
als een speer. Momenteel hebben we 6 zaalwedstrijden gespeeld en hebben we ze allemaal zonder tegen-
doelpunten gewonnen. We hebben zelfs 2 punten voorsprong op de nummer 2....

Op het moment van het schrijven van dit stukje staat er nog een speelronde met 2 wedstrijden gepland (6 
februari) en hierin treffen we in de laatste wedstrijd de nummer 2... En wat is het toeval...dit is wederom 
Loil F1G....het team dat ons aan het begin van dit stukje uit de beker heeft geknikkerd...

We hebben dus wat goed te maken!! Zou 2 punten voorsprong met nog 2 wedstrijden te gaan voldoende 
zijn.... We hopen het en dit wordt zeker vervolgd.

Gezien de resultaten van ons in de najaarscompetitie wacht ons een op papier zware voorjaarscompetitie. 
We gaan spelen in de 3e klasse en treffen daar naast oude bekende Rijnland ook onze angstgegner Loil F1G. 
Deze ploegen, aangevuld met wat middenmoters uit de diverse 3e klassen en degradanten uit de 2e klassen 
maakt het tot een nu al boeiende competitie.

Als trainers/leider van deze mooie ploeg met fantastische en gemotiveerde jongens zien wij het in ieder ge-
val met vertrouwen tegemoet.

Nieuwsgierig naar al deze talentjes en dit leuke team? Kom gerust eens kijken naar een van onze wedstrij-
den, je zult er geen spijt van krijgen!

Uiteraard kun je onze verrichtingen ook volgen op onze eigen facebook pagina. Hier vind je ook mooie wed-
strijdfoto’s. Neem gerust een kijkje op: www.facebook.com/S.D.Z.Z.de.toppers

Met sportieve groet,

Leiders/trainers van de F1
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B1 S.D.Z.Z. promotie naar 3e klasse na 
Kampioenschap in de 4e klasse van de 
KNVB district Oost

Omni voetbalvereniging S.D.Z.Z. uit Zevenaar heeft er weer een kampioensteam bij,  want op zaterdag 12 
december 2015 vlak voor de winterstop  vierde de B1 van de voetbalvereniging dan officieel  het  kampioen-
schap behaald in de 4e klasse van de KNVB district Oost.

Met veel grote overwinningen in deze najaars - competitie was het  team al enkele weken geleden in de uit 
wedstrijd tegen DVV uit Duiven kampioen geworden, de voorsprong die het team uit Zevenaar  had op de 
nummer 2 in de competitie die toen al was uitgespeeld, waar voor  de B1 van S.D.Z.Z. nog een inhaal  
wedstrijd op het  op het programma stond was  niet meer in te halen.

Uitgerekend de laatste inhaalwedstrijd bij HC03 in Drempt werd door het team van S.D.Z.Z. verloren , dit 
was in de hele competitie ook de enige wedstrijd die werd verloren met de cijfers 3-2.

Het team was duidelijk al met de gedachte bij het kampioensfeest dat ze op deze zaterdag kregen  
aangeboden door de vereniging ,. Onder de klanken van  het bekende lied van Queen, we are the  
Champions  werd het team , de trainers en begeleiding , maar ook ouders en supporters onthaald  in de 
kantine van S.D.Z.Z. en  kon de uitreiking van de medailles en de oorkonde en het feestje beginnen.

Na een welkomstwoord van jeugdvoorzitter Gerard Kelderman werden de oorkonde en medaille aan elk lid 
van het team uitgereikt.  Ook werden de trainers  Roy en Martijn, alsmede  de leiders Ronald en Bernard 
van de B1 in de bloemetjes gezet en ook zei kregen lovende woorden van Gerard Kelderman, en natuurlijk 
ook de medaille en oorkonde voor het behaalde kampioenschap. 

Na een welverdiende winterstop werd na de  jaarwisseling weer begonnen met de wekelijkse trainingen, 
echter door de slechte weer en de velden kon er niet of nauwelijks worden getraind.

Wel werden er twee oefenwedstrijden gespeeld tegen het B1 team van Elista spelend in de 2e klasse,  en 
tegen het B3 team van stadsgenoot OBW. Beide wedstrijden werden verloren maar het waren nuttige oe-
fenwedstrijden. Volgens de trainers Roy en Martijn zal het voor de B1 een stuk moeilijker worden in de 3e 
klasse, waar het team met fysiek en technisch vaardige  tegenstanders te maken zal krijgen, mentaliteit in-
zet en doorzettingsvermogen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Gerrit Gieling 

Pr en redactie de Stem
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Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers zijn belangrijk. Zonder vrijwilligers houdt S.D.Z.Z. op te bestaan. Doordat er te weinig  
vrijwilligers zijn binnen S.D.Z.Z. en  steeds minder mensen zich aanmelden als vrijwilliger staan we voor  
een dilemma.

De steeds kleiner wordende groep vrijwilligers op wiens schouders de vereniging rust  voeren steeds meer 
taken uit. Vele activiteiten moeten  worden opgezet om S.D.Z.Z. financieel gezond te houden.

Voorbeelden hiervan zijn de bazaar, kaartactiviteiten, grote clubactie, jeugdactiviteiten etc. We moeten  
beseffen dat deze acties broodnodig zijn om het voortbestaan van S.D.Z.Z. te waarborgen en daarbij heb-
ben we de hulp nodig van iedereen,van zowel de leden als de ouders van jeugdleden .

Langzaam gaan we naar een breekpunt. De huidige inkomsten zijn nog wel voldoende om de vereniging te 
laten functioneren. Door het steeds groter wordende tekort aan vrijwilligers op het gebied van barpersoneel, 
schoonmaakcommissie,sponsorcommissie, jeugdcommissie , leiders en trainers van de elftallen gaan we 
richting het punt dat wij er niet aan ontkomen om voor bepaalde zaken externe bedrijven te moeten   
inhuren om de klus te klaren, maar de financiële situatie laat dit niet toe.

Het breekpunt is al snelle nabij dan dat menigeen denkt.  Daarom wil ik iedereen oproepen zich te melden 
voor vrijwilligerswerk. Je hoeft dit niet dagelijks te doen, je kunt je vrijwilligerswerk in overleg met de  
desbetreffende commissie plannen wanneer het jou uitkomt. Maar S.D.Z.Z. heeft jou wel nodig.

Al kun je maar één keer per maand kantinedienst draaien of wil je helpen met schoonmaakwerkzaamheden. 
Als je nu aanmeldt voor vrijwilligerswerk voorkomen wij een overbelasting van de huidige groep vrijwilligers 
en daardoor houden we het voor iedereen leuk.

S.D.Z.Z. biedt namelijk vele mogelijkheden op allerlei gebieden. Je kunt daar vrienden ontmoeten,  
ontspanning opdoen en natuurlijk sport bedrijven.  Allemaal belangrijk, echter S.D.Z.Z. biedt ook de  
faciliteiten eromheen: de gelegenheid om je om te kleden in schone kleedkamers voor een training of  
wedstrijd, de gelegenheid een drankje te nuttigen in een schone kantine, en andere faciliteiten op  
voetbalgebied, maar niets is vanzelfsprekend. Dagelijks zijn vele vrijwilligers in touw om jou die gelegenheid 
te bieden. Wij verwachten nu dat u nu iets terug gaat doen door je aan te melden als vrijwilliger. Wij zoeken 
vrijwilligers voor de organisatie van de bazaar in juni 2010, vrijwilligers om plaats te nemen in de redactie 
van De Stem, barpersoneel , senioren en jeugdcommissie.

De vereniging S.D.Z.Z. zit dringend te wachten op het moment dat vrijwilligers zich gaan aanmelden. 

Dus kom op!!

Gerard Kelderman
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Meer Vrouwenvoetbal bij S.D.Z.Z. een 
sportieve aanwinst:
 
Het vrouwenvoetbal in Nederland  levert steeds meer een belangrijke bijdrage aan het voetbal in Nederland, 
op clubniveau deed vrouwenvoetbal in 1955 haar intrede. In 1956 werd de eerste officieuze interland  
gespeeld door het Nederlands vrouwenvoetbalelftal.

Ook bij Omni-Voetbalvereniging S.D.Z.Z. wordt vrouwenvoetbal  gespeeld, want  de vrouwen 1 van de  
vereniging komen uit in de 5e klasse Regio Oost, en staan dit seizoen  ongeslagen en fier bovenaan in de 
competitie. 

Vlak voor de winterstop hadden de dames na 10 speelronden 30 punten en een doelsaldo van 115  
doelpunten voor.  Het is natuurlijk hartstikke leuk en de dames spelen een aardig partijtje voetbal, maar we 
zijn  eigenlijk in een te lage klasse ingedeeld zegt Jerney Sloot.

Op haar achttiende werd ze door een paar vriendinnen  vanuit de atletiek bij de voetbal vereniging binnen 
gehaald, en is al vanaf het begin van de start van het dames elftal bij het team betrokken  en zag al velen 
gaan en komen.

Dat ze ook nu als verdedigster van dit vrouwenelftal van S.D.Z.Z. nog altijd gedreven is en het  
damesvoetbal een warm hart toedraagt komt mede doordat ze na al die jaren nog steeds veel plezier heeft 
in het voetbalspel en de sfeer binnen het team erg goed is. Dit komt mede door de trainer en begeleidster 
die zich al lange tijd voor het team en de club inzetten.

De 19 speelsters van de vrouwen  1 trainen eenmaal per week op de dinsdagavond  onder leiding van  
trainer Emiel Hattu en leidster Stephanie Bolder, het ontbreekt ons nog aan een goede coach aldus Jerney  
die ons op de zondagen bij de uit en thuiswedstrijden zou kunnen ondersteunen.

Voor dit seizoen zijn ze ingedeeld in de vijfde klasse bij o.a. Angeren,  Angerlo-Vooruit , Babberich,  
De Bataven, stadsgenoot  D.C.S. en V.D.Z. Omdat het vaak moeilijk was om een dames elftal met voldoende 
speelsters bij elkaar te krijgen spelen ze momenteel in de vijfde klasse zodat ze ook met een dame minder 
een leuk potje voetbal kunnen spelen. 

Voor de tweede helft van de competitie verwacht Jerney Sloot dat het team op de zelfde wijze blijft  
presteren zoals ze dat ook voor de winterstop deden. Vrouwen 1 zal dan ook opnieuw voor het  
kampioenschap gaan. 

Het zou een goede zaak zijn als er binnen de club nog een of meerdere jeugdelftallen met meisjes zouden 
komen, ook sportief gezien is dat een aanwinst voor onze vereniging.

Ik hoop dat ook volgend seizoen  wij als vrouwen 1 het voortouw hierin kunnen nemen om de aanwas van 
jeugdspeelsters te bevorderen.  Een eerste aanzet hiertoe kan een goede promotie campagne zijn en  
natuurlijk om gewoon eens te komen kijken naar een van onze wedstrijden.

 
 

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem 
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Rober Verbeek ambitieuze  
voetbaltrainer S.D.Z.Z. 2
 
In de zomer van 2015 begon Rober Verbeek min of meer gepland aan dit voorbereidingen van dit nieuwe 
voetbalavontuur bij de club, eerst nog als speler en trainer van dit elftal, maar al snel was het duidelijk dat 
deze taak moeilijk te combineren was. 

Als trainer langs de lijn kijk je toch met andere ogen naar het spel  en kun je de spelers beter begeleiden en 
coachen als voetballer.

Samen met  Damon Beykirch, John Kummeling, Mischa beykirch en Bjorn Ewald  heeft Rober een zeer  
professionele en werkzame technische staf waarmee het zeer prettig samenwerken is.

Het team  speelt in de 5e klasse Regio Oost en is ingedeeld bij veel clubs uit deze Regio waaronder  
stadsgenoot OBW, en staat nu in de subtop na de eerste seizoenhelft.

Door steeds wisselende opkomst van spelers tijdens de trainingen en wedstrijden zijn soms wedstrijden  
verloren gegaan die we zeker hadden moeten winnen zegt Rober, maar momenteel hebben we weer een 
vast elftal van basis spelers en bankzitters, waarbij nieuwe spelers als, Alvin en Aslan een welkome  
aanvulling zijn voor het team. Zijn doelstelling voor de eerste seizoenshelft is dan ook niet helemaal  
geslaagd want het liefst had hij met zijn team op de eerste plaats in de competitie gestaan. 

De afgelopen maanden was Rober ook betrokken bij het eerste elftal van de club en ook nog actief als  
zaalvoetballer, maar beide activiteiten heeft hij nu stilgelegd om zich zo volledig te kunnen gaan richten op 
zijn elftal en de tweede helft van het seizoen.

Daarnaast volgt hij momenteel de trainers cursus TC3 en dat is erg pittig en kost de nodige uurtjes aan  
studie, inmiddels heeft hij zijn theorie behaald, en het praktijk examen volgt  nog. 

Zijn verwachtingen voor de tweede helft van het seizoen zijn hoog gespannen en met een doorstroming van 
jeugdige talenten uit lagere elftallen, krijgen we een aanwas van spelers  voor het 2e maar in de toekomst 
ook voor het 1e elftal aldus Rober, en dat is voor onze vereniging van levensbelang.

Hij was is en blijft een gepassioneerde voetballer en nu ook trainer van S.D.Z.Z. 2,  en heeft de ambitie om 
na deze contract periode die loopt tot aan het seizoen 2017/2018 daarna als hoofdcoach aan het werk te 
gaan en natuurlijk het liefst bij de groen witten van S.D.Z.Z., maar ook ander opties en mogelijkheden als 
die zich gaan voordoen zal hij zeker overwegen.

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem
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Theo Lammers 4e klasse als doelstelling 
 
Hij heeft er alle vertrouwen in  dat S.D.Z.Z. 1 nog binnen zijn trainers periode gaat promoveren naar de 4e 
klasse. Deze positieve  woorden komen van Theo Lammers  sinds augustus 2015 hoofdtrainer/coach van de 
heren 1 van Omni-voetbalvereniging S.D.Z.Z. uit Zevenaar. Voordat hij de overstap maakte naar het 1e elf-
tal maakte was hij 2 jaar actief bij S.D.Z.Z. 2 zowel als speler en trainer. Met  een zware blessure  
(beenbreuk) opgelopen tijdens een van de  wedstrijden  bij het 2e was hij een jaar noodgedwongen niet  
actief.

Maar daarna pakte hij dus zijn sportieve werkzaamheden weer op als hoofdtrainer/coach  bij het eerste  
elftal.  Ja we staan halverwege de competitie  mijn inziens te laag,  op een 7e plek  waar we bij de eerste 
vier hadden kunnen staan aldus luidt het commentaar van deze gedreven trainer.

Dit komt door onnodig puntverlies in de eerste wedstrijden  en doordat we niet met een laatste man  
speelden, dit werd zeer duidelijk in de thuiswedstrijd tegen St. Joris die met duidelijke cijfers werd verloren 
(2-5) Achteraf gezien hadden met deze  wedstrijd en nog een paar andere wedstrijden  zeker kunnen  
winnen, en hadden we  6 punten meer moeten hebben. Na een duidelijke aanpassing in de opstelling ging 
het daarna meerder malen al veel beter zowel uit als thuis.

De afgelopen weken heeft het elftal veel blessure leed gekend, waar dit precies aan ligt is niet duidelijk, 
maar volgens Theo heeft het ook te maken met dat veel spelers te weinig wedstrijd ritme hadden  
opgebouwd en daar door ook gevoelig zijn voor blessures. Ook nieuw spelers die komen van een andere 
club hebben vaak te weinig fysiek vermogen op voluit mee te draaien.

Over de doorstroming van nieuwe getalenteerde  jeugdspelers binnen S.D.Z.Z.  word druk gesproken met 
de technische staf van het eerste en tweede elftal,  alsmede met het bestuur. We willen de komende  
maanden een aantal jeugdspelers mee laten trainen met het 2e en als het kan met  het 1e elftal om ze te 
laten proeven aan het niveau van deze elftallen.  Het gemis van een A1 elftal is erg jammer maar ook in 
de B1 zitten goede technisch vaardige voetballers die kunnen op termijn doorschuiven Fysiek zullen deze 
jeugdspelers nog wel  het niveau niet aan kunnen  maar daar kunnen we binnen de vereniging ook aan  
werken aldus Lammers. Hij hoopt dan ook vurig dat er over enkele maanden weer een A 1 en misschien ook 
nog een C1 elftal weer actief zal zijn binnen de vereniging.

Het 1e elftal traint op de dinsdag en  donderdagavond en meestal heeft Theo een selectie van 19 spelers 
waarvan er vijftien trainen. Op donderdagavond hebben we ook de voorbespreking voor de wedstrijd van de 
zondag, en nemen we alle spelers en mogelijkheden door voor een juiste opstelling. Bij dit onderhoud  
worden ook de trainers en begeleiding van het 2e elftal en de technisch manager betrokken. 

Theo vindt het geen  probleem dat hij en zijn team momenteel in de vijfde klasse Regio Oost voetbalt, we  
willen met dit team rustig naar een opstap naar een hogere klasse proberen te maken,  en als we aan het 
einde van dit seizoen op een 4e plek zouden staan in deze klasse en misschien nog een periode titel zouden 
kunnen pakken dan ben ik zeer tevreden.

Onlangs heeft de spelers raad  van het 1e elftal samen met de technisch manager en een afgevaardigde van 
het bestuur gesproken over verlenging van het contact met  Theo , en hieruit is naar voren gekomen dat 
men tot en met het seizoen 2016/2017 door wil met de huidige trainer en voltallige staf.

Theo lammers zou het mooi vinden dat hij aan het einde van deze trainers periode  promotie zou kunnen 
afdwingen naar de vierde klasse om daarin met het 1e elftal ergens in de midden moot te kunnen  
meedraaien.

Wij wensen hem en zijn staf hierbij natuurlijk alle succes  
ook namens het bestuur van S.D.Z.Z..

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem



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 
Groen-witte	sjaal

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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Zaalvoetbaltoernooien S.D.Z.Z. jeugd 
geslaagd
 
Op zondag 27 december 2015 werden de jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooien voor de jeugd ge-
speeld in sporthal Lentemorgen. Dat na de twee kerstdagen velen weer zin hadden om te voetballen, bleek 
wel uit de uitstekende opkomst. Als eerste waren de F-pupillen en de E2 aan de beurt. De spelers werden 
verdeeld over 8 team. Elk team kreeg een naam van en Nederlandse prof club. Uiteindelijk heeft het team 
van Heracles, dat bestond uit Jorn Witjes, Jort Kelderman en Rayan Edwards, op doelsaldo het toernooi ge-
wonnen. Vervolgens speelden de D1, D2 en de E1-pupillen hun toernooitje. Zes Europese topteams streden 
om de hoogte eer. Het team van Paris SG, dat bestond uit Thijn Verbeek, Jelle Peters, Robin van Battum, 
Nolan Visser, Yahye Abdi en Henniya Elharouadi, kwam als winnaar uit de bus. Als laatste gingen de B-juni-
oren en het jeugdkader de zaal in. Van de zes landenteams bleek het team van Italië, dat bestond uit Jelle 
Diks, Stef Straatman en Thijn Verbeek het sterkste. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde zaaltoernooidag, waaraan voldoende leiders hun mede-
werking hebben verleend. 

Ruud van Vuure

Twan Bouwman, Emirhan Ozturk en  
Jelle Peters jeugd dartskampioenen van 
S.D.Z.Z.
Op zaterdagmiddag 16 januari 2016 heeft het pupillenfeest plaatsgevonden. Dit keer was er gekozen om 
gebruik te maken van de 7 dartsbanen die i.v.m. de dartswedstrijd op de zaterdagvond en de zondag in de 
kantine waren opgesteld. De 36 deelnemende pupillen werden verdeeld in 7 teams, die allen een naam kre-
gen van een bekende darter. Er werden in totaal 3 ronden gedurende 20 minuten gedart. Elke speler kwam 
gemiddeld per dartsronde 10 keer aan de beurt om 3 dartspijltjes te gooien. De bedoeling was om zo veel 
mogelijk punten te gooien, waarbij de doubles  en de tripples ook telden. Het beste team en de beste speler 
per leeftijdscategorie vielen in de prijzen. Daarnaast kregen de spelers die een bepaalt aantal puntenaantal 
als eerste gooide ook een prijsje. 

Tussen de dartsronden werden er 4 bingoronden gespeeld waarbij veel mooie prijzen konden worden ge-
wonnen. Tijdens deze bingoronden werd de tijd goed benut om de behaalde punten bij het darten per team 
en per speler bij elkaar op te tellen. 

De spelers van het team Jelle Klaasen waren het beste dartsteam. Zij kregen allen een stripboek van Donald 
Duck en een geplastificeerde medaille. Bij de F-pupillen was Twan Bouwman de beste darter. In 30 beurten 
gooide hij 1542 punten. Tweede was Joaquin Vink met 1236 punten in 30 beurten en derde Dagmar van der 
Schaaf met 1198 punten in 30 beurten.

Winnaar bij de E-pupillen was Emirhan Ozturk met 1180 punten in 30 beurten. Tweede was Nolan Visser 
met 866 punten in 26 beurten en op derde plaats eindigde Suszanne van der Schaaf met 993 punten in 30 
beurten. 

Bij de D pupillen ging Jelle Peters met de hoogste eer strijken. Hij behaalde 1188 punten uit 30 beurten. Op 
de tweede plaats is Roy Mekking geëindigd met 1.133 punten in 30 beurten. De derde D-pupil was Merel 
Kelderman met 1072 punten. 

De winnaars hebben een leren voetbal gewonnen en een geplastificeerde medaille. Vernoemenswaardig is 
nog te melden dat Twan Bouwman met 667 punten het hoogste aantal punten in 10 beurten heeft gegooid.

Hans Heijneman en Mark Nieuwboer bedankt voor het ter beschikking stellen van de dartsbanen en de aan-
wezige leiders en barbezetting voor hun medewerking.

Ruud van Vuure
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Voetbal Festijn S.D.Z.Z. een voetbal 
feest voor de jeugd
 
Op zaterdag 7 november 2015 vond op Sportpark de Griethsepoort van Omni Voetbal Vereniging S.D.Z.Z. 
aan de Doesburgseweg in Zevenaar een voetbal feest plaats voor de jeugd. Kinderen in de leeftijd categorie 
van 4 t/m 6 jaar konden op het sportpark tussen 10.00 uur en 12.00 uur kennis maken met het voetbalspel, 
en ondanks de bewolking en lichte regen tegen het einde van de ochtend wisten de kinderen zich uitstekend 
te vermaken. 

De aanwezige kinderen werden in een viertal groepjes verdeeld en gekoppeld aan bekende clubnamen zoals 
Barcelona, Bayer München, Arsenal en Juventus.  Onder leiding van deskundige trainers en begeleiders van 
S.D.Z.Z. werden een viertal voetbal gerelateerde spellen afgewerkt zoals herken de club, penalty schieten, 
dribbelen met de bal in een vierkant, en afwerken scoren en juichen met de oranje leeuw, want het juichen 
na het maken van een doepunt is een belangrijk onderdeel van het voetbalspel. Ook deze groep van zeer 
jeugdige toekomstige voetballertjes heeft duidelijk plezier in het spelen en leren met de bal. Tussen de di-
versen rondes werden er voetbalspelletjes gespeeld en in de pauze was er op de picknickplaats ranja.

Na afloop van het voetbalgedeelte was er op de picknickplaats opnieuw tijd voor een versnapering, ranja en 
een zakje snoep voor de voetballertjes van de toekomst, en voor alle meegekomen ouders is er een koffie-
bon.  Na een korte toespraak van Ruud van Vuure kregen alle kinderen een oorkonde, een vaantje, een info 
folder over de Toekomst en de F jeugd van S.D.Z.Z.. En als attentie kregen alle kinderen een voetbal cadeau 
waarmee ze thuis natuurlijk verder kunnen oefenen

We hopen dat dit voetbalfeest van S.D.Z.Z. voor veel van de aanwezige kinderen en hun ouders aanleiding 
zal zijn om bij deze mooie club te komen voetballen. En kinderen die lid worden krijgen een trainingspak, 
en het eerste half jaar zijn ze vrijgesteld van contributie onder bepaalde voorwaarden, dus wellicht worden 
deze kinderen de bekende voetballers van de Toekomst.

Tot slot wil S.D.Z.Z. iedereen die aan dit Voetbal Festijn heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor zijn of 
haar inzet, en het was in alle opzichten een geslaagde sportieve ochtend.

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem  
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Profiel van een S.D.Z.Z.-er

 
 
 
 
Naam       : Jens Klapwijk

Geboortedatum,     : 06 augustus 1999

Opleiding       : Liemers College

Hoe lang woon je in Zevenaar   : vanaf mijn geboorte

Relatie / kinderen     : n.v.t.

Omschrijf jezelf in enkele woorden  : sportief en plezier in coachen

Hoe lang ben je al bij S.D.Z.Z.   : vanaf mijn 6de jaar

Welk team speel je bij S.D.Z.Z.  : B 1

Welke positie      : midden en / of voorin

Wat zijn je sterke punten    : scoren

Wat zijn je zwakke punten   : reserve staan

Waar kun jij je druk over maken  : verkeerde opstelling

Bewondering voor     : trainingen en de wedstrijden

Favoriete club in Nederland   : AJAX

Favoriete sportman / vrouw   : Neymar Jr

Favoriete tenue     : uit tenue van AJAX

Andere sporten/Hobby’s    : zaalvoetbal

Favoriete eten      : spaghetti

Huisdieren      : hond

Muziek       : alle soorten

T.V. programma     : sport

Favoriete vakantieplek    : Frankrijk

Wat zou je doen als je 3 miljoen won  : naar een stil eiland gaan en er  
    rustig over nadenken.



IN HET SPOTLICHT… 

Ik ben       : Mark Whien

Ik zit op       : De Tamboerijn

Ik heb een hekel aan het schoolvak  : Rekenen

Ik vind het lekkerste eten   : Patat

Ik drink het liefst     : Cola

Ik luister graag naar    : Muziek

Ik kijk graag naar     : Wie is de sjaak?

Ik heb als hobby     : Voetbal (keepen)

Ik koop het liefst van mijn zakgeld  : Playmobiel

Ik voetbal in het team    : F 2

Ik kan goed      : Keepen

Ik vind de beste sportman   : Jasper Cillissen

Ik denk dat S.D.Z.Z.    : De beste club van Zevenaar is

Ik vind van S.D.Z.Z.     : Dat het een gezellige en leuke club  
          is

Ik hoop dat S.D.Z.Z.    : Nog lang blijft bestaan  
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Voetbal Up-Date over de E1 van S.D.Z.Z.
Hallo ik ben  Colin  Gieling  15 jaar oud en assistent-trainer/leider van de E1 van S.D.Z.Z. uit Zevenaar, en 
ook speel ik als linksbuiten  in de B1 van de voetbal vereniging.

Na de zomervakantie van 2015 ben ik als trainer en leider van de E1 begonnen, ik  doe dit samen met de 
sportieve en ambitieuze  overbuurman  Rober Verbeek.  De E1 is een pupillen jeugd elftal van S.D.Z.Z. waar 
8 en 9 jarige kinderen lekker kunnen trainen en voetballen.

We trainen op dinsdag en donderdag van 18:00 uur  tot 19:00 uur  en we maken bij deze trainingen gebruik 
van de wiel Coerver trainingsmethode,  om te kunnen voetballen moet je  zoveel mogelijk controleren, do-
mineren en over de tegenstander heen gaan en je moet je kunnen handhaven aan de bal in alle situaties om 
een complete voetballer te worden,  en er wordt door de spelers hard getraind hierop.  

Op zaterdag spelen we de  uit en thuiswedstrijden waarbij de thuiswedstrijden altijd om 11:00 uur begin-
nen. We zijn voor de najaarscompetitie  begonnen  in de 3de klasse het werd een zware eerste seizoenshelft  
niet alleen voor de spelers maar ook voor de trainers.  Rober en Colin hadden het lastig en vonden het ver-
velend om elke week weer te verliezen terwijl er toch ook hard voor gewerkt werd in de wedstrijd maar elke 
keer weer was de tegenstander beter en gingen we met een treurig gevoel van het veld in de beker werden 
we snel uitgeschakeld en toen begonnen we aan de competitie met goeie wedstrijden maar stonden na de 
wedstrijd  toch met lege handen.

En zo gebeurde dat te vaak in de wedstrijden,  maar Rober en ik en de jongens bleven hard werken en voor 
een overwinning gaan die kwam er uiteindelijk tegen concurrent  OBW, en iedereen natuurlijk heel blij we 
hebben die overwinning ook gevierd in de kantine van S.D.Z.Z. met ranja en een frietje.

 Op Zaterdag 28 november speelden we met  de E1 de thuiswedstrijd tegen het team van DVC 26 E 4, en dit 
was tevens de laatste thuiswedstrijd van deze najaars competitie 2015/2016 
Na een goede voorbespreking in de kleedkamer, en een warming up op het veld, begon de E1 aan deze 
thuiswedstrijd. 

In de eerste helft gaat het gelijk op en krijgen beide teams een aantal kansen. De kansen van DVC worden 
telkens de verdedigers en door keeper Jesper goed tegen gehouden. In de tweede helft ging het opnieuw 
gelijk op en staat het 10 minuten voor het einde nog altijd 0 - 0.  Als het verdedigend even niet goed staat 
de laatste man plotseling tegenover 4 spelers van DVC, en scoren ze de 0 -1. 

Zowel trainer Rober als zijn assistent Colin Gieling vinden dat het team zeker niet werd weggespeeld, ze vin-
den dat het hele team erg z’n best heeft gedaan, en konden gaan genieten van een verdiende winterstop.

 Zowel Rober als Colin zien genoeg mogelijkheden voor dit elftal om beter te worden als we een klasse lager 
gaan spelen na de winterstop. We spelen op dit moment nog wedstrijden in de zaalcompetitie. 

Rober is een goeie trainer hij is trainer van het 2deelftal van S.D.Z.Z. en volgde de tc 3 cursus en heeft hier 
veel voor gedaan en  heeft  de theorie binnen de praktijk volgt nog. 

Ik leer veel van Rober en dat heeft me geholpen toen ik de trainingen een tijdje alleen moest doen toen 
Rober veel moest leren.  Dat was in het begin best moeilijk maar later ging het steeds beter ik ben nu best 
tevreden zoals het nu gaat met de E1 ik vind het leuk ik zet me erg in en help de club waar ik maar kan. Ik 
ben een fanatieke en gedreven jeugdtrainer en leider en hoop dat de voorjaars competitie voor de E 1 goed 
gaat verlopen.

Colin Gieling 

Assistent trainer/leider E1 en speler B1



S.D.Z.Z. MEIDEN WINNEN PALJASPRIJS 
2016!!!
 
Carnavalsvereniging Paljas reikt sinds 1972 een prijs uit om bijzondere Zevenaarse mensen en  
gebeurtenissen in de schijnwerper te zetten. Deze prijs heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een 
populaire, maar vooral gewaardeerde onderscheiding binnen Zevenaar.  
 
Tijdens de Paljasrevue in januari van dit jaar werd bekend gemaakt, dat het meidenvoetbalteam van  
basisschool Het Kofschip de prijs in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar werd dit team in Barcelona  
wereldkampioen Cruyff Court. De cup werd uitgereikt door niemand minder dan Johan Cruyff zelf.  
 
Het team bestond uit onder meer Henniya, Mayke en Merel van de D1 van S.D.Z.Z. (seizoen 2014/2015). 
Sinds deze zomer hebben Mayke en Henniya de overstap gemaakt naar de D1 van  
DVC ’26. Beide dames maken onderdeel uit van de selectieteams van de KNVB. De KNVB verwacht van hen, 
dat zij op hoofdklasse niveau, tussen de jongens, aan hun voetbaltalenten werken. Gelukkig zijn Mayke en 
Merel bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal op het sportpark te vinden. Eerst verkopen de dames, 
samen met Tiny, de lootjes, om daarna de mannen van het eerste elftal aan te moedigen. 

 
Klasse dames!!!  

Sinterklaas feest bij S.D.Z.Z. groot  
succes.
 
Ook vorig jaar jaar werden  Sinterklaas en zijn Pieten weer gastvrij onthaald in de kantine van Omni Voetbal 
vereniging  S.D.Z.Z. aan de Doesburgseweg in Zevenaar. Een grote opkomst van jeugdige speler(sters),  en 
vriendjes en vriendinnetjes, die werden bijgestaan door hun ouders zongen de Sint en zijn Pieten luidkeels 
toe. Alle kinderen maar zeker ook alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s waren heel blij dat Sinterklaas er 
weer was met al zijn pieten. Onder de bezielende leiding van ceremoniemeester Wim de Bruin werd het een 
gezellige vrijdag middag  tussen  16.00 uur tot 18.00 uur. De kinderen  mochten  voor de Sint een leuke 
kleurplaat maken, en ze kregen natuurlijk drinken en een zak snoep, en ondertussen werd er regelmatig een 
sinterklaas liedje gezongen. Ook was er natuurlijk voor al die lieve kindertjes een leuk cadeau zowel voor de 
jongens als de meisjes was dat iets speciaals.  Rond 18.00 uur toen het al donker en koud was geworden 
op deze herfstavond werden de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid door de vele aanwezige gelukkige kindertjes. 
Ook Sinterklaas en zijn Pieten keerden met een voldaan gevoel terug richting het werkpaleis van de Sint, 
waar hij tijdens zijn verblijf in Nederland nog tot 6 december zal verblijven. Voetbalvereniging S.D.Z.Z. wil 
de Sint en zijn Pieten alsmede de sponsor die dit Kinderfeest mede mogelijk maakte heel erg bedanken, en 
we hopen dat hij onze vereniging ook dit jaar weer zal bezoeken.



Wedstrijdverslag 31-10-2015 sv DIEREN 
D4G –S.D.Z.Z. D2 2-5 (0-4)
 
Fraaie laatste dag van oktober. Bij aankomst om 09.00 uur (Op Geoffrey!!!!! (tracteren!, Jens en Chantal 
na) lagen de velden nog in de mist verscholen, bij aanvang van de wedstrijd om 09.30 uur was deze al bijna 
in zijn geheel verdwenen en liet de zon zich verder de gehele wedstrijd zien.

Vandaag konden we door het vervallen van de wedstrijd van D1 gebruik maken van Thijn en Milan.  
Welkome versterkingen, want de wedstrijd ging in het eerste kwartier volledig gelijk op. Na een kwartier  
kon de doelman van Dieren een schot van Tobias niet vastpakken en stond Milan B. op de juiste plaats om 
de 0-1 aan te tekenen. Achterin werkte Thijn werkelijk alles weg i.s.m. Samir, Bas en Roy. 

Een hoekschop van S.D.Z.Z. leek aan iedereen voorbij te gaan, maar weer stond Milan B. nog net op het 
juiste plekje om de 0-2 in te tikken. Bij de volgende hoekschop was helemaal geen hulp meer nodig van  
een medespeler. De scherpe bal van Jelle zorgde ineens voor de riante 0-3! Nog voor de rust was er de  
prima uithaal van Yahye in de rechterbenedenhoek en vlak voor het rustsignaal nog een enorme kans op 
een tegentreffer voor Dieren, maar de bal vloog hoog over. 
 

       
 
 
Na de rust golfde het spel wederom heen en weer, dan weer een mogelijkheid voor Dieren dan weer voor 
S.D.Z.Z.. Namens de laatste vereniging wist Milan D. aan alle onzekerheid een einde te maken door met een 
droge knal in de linkerbenedenhoek de 0-5 aan te tekenen. Geen droge knal, maar zeker niet minder fraai 
was de lob van dezelfde Milan een paar minuten later. Dat Dieren daarna terug kwam via een ‘afgekeken’ 
hoekschop van Jelle en een genadeloos ingeschoten strafschop mocht de pret niet meer drukken. 2-5 de 
eindstand. 3 overwinningen in de laatste 3 wedstrijden. Als er zoiets zou bestaan bij de pupillen waren we 
periode kampioen geweest!
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Ook bij S.D.Z.Z. zijn vrijwilligers  
onmisbaar

Het vrijwilligersbeleid binnen S.D.Z.Z. wordt goed geregeld door bestuurslid algemene zaken John  
Kummeling en wij willen hem graag nog wat nader aan iedereen voorstellen,  en hem middels dit gesprek de 
gelegenheid bieden om zijn taken als bestuurslid aangaande het vrijwilligersbeleid van de vereniging  nader 
toe te lichten,  en  veder wat de rol en taken van de van de vrijwilligers binnen S.D.Z.Z. inhouden. 

Een naderende kennismaking leert ons dat ook John Kummeling  als jonge speler actief is geweest in de  
D-jeugd van de vereniging en ook in het toenmalige 8e elftal heeft gespeeld. Ook is hij een aantal jaren  
leider van diverse jeugdelftallen geweest en vervulde hij de functie van scheidsrechter. Momenteel is hij  
leider van het 2e elftal van de S.D.Z.Z. samen met de trainers staf onder leiding van Rober Verbeek.

Uit hoofde van zijn bestuursfunctie is hij ook nog Consul van de KNVB belast met het keuren van de velden 
voorafgaande aan alle wedstrijden van de vereniging.

Een van de taken die John  vanuit zijn bestuurdersfunctie  de laatste jaren op zich heeft genomen is het  
onderhouden van het vrijwilligersbeleid en alle daar uit voortvloeiende werkzaamheden aangaande de  
vereniging.

Een van de doelstellingen van de  voetbalclub is dat alle spelende leden vanaf 18 jaar en senioren minimaal 
9 uren vrijwilligers activiteiten invullen en dat ze dan vrij gesteld zijn van de ledenbijdrage van 40 euro.

Binnen de Omni-voetbalvereniging  S.D.Z.Z. zijn tal van activiteiten het hele seizoen door  zoals de Penalty 
bokaal, het  pupillenkamp, en de bazaar om maar een paar grote evenementen te noemen. Verder zijn er 
tal van werkzaamheden in het clubgebouw, de kantine, en schoonmaak werkzaamheden op het sportpark 
en de velden,  die met de hulp van de vele vrijwilligers en leden  zelf goed voorbereid en uitgewerkt tot het 
gewenste resultaat leiden.

Als iedereen de handen in elkaar slaat kan men tot een goede samenwerking komen binnen de hiervoor  
samengestelde commissies en op bestuurlijk niveau.

Onderzoeken gedaan door de KNVB tonen ook aan dat de betrokkenheid bij een club of vereniging   
doorgaans groter is als men op een verantwoorde en sociale wijze met elkaar kan samenwerken en de alle 
werkzaamheden goed verdeeld zodat niet all lasten op de zelfde schouders neerkomen. Het is als het ware 
een visuele cirkel waarin men functioneert binnen  het geheel waar ieder lid zijn steentje aan bijdraagt aldus 
John Kummeling.

Ook bestaat de mogelijkheid om via de school en de opleiding die men volgt  een stage plek in te vullen, 
mits deze opleiding aansluit bij het gebeuren binnen onze vereniging. 

Omdat de club  de vrijwilligers binnen onze vereniging een warm hart toedraagt is er elk jaar de  
vrijwilligersdag een gezellig samen zijn met al de betrokken leden. Ook op de nieuwjaarsreceptie besteden 
we elk jaar de nodige aandacht aan onze vrijwilligers , en werd Ellen Kalter namens  alle vrijwilligers door 
het bestuur in de bloemetjes gezet vanwege haar werkzaamheden voor S.D.Z.Z., en omdat ze op de  
vrijdagochtenden de schoonmaakploeg ondersteunt in haar werkzaamheden.

Ook bestaat de mogelijkheid om via de school en de opleiding die men volgt  een stage plek in te vullen, bij 
S.D.Z.Z. mits deze opleiding aansluit bij het gebeuren binnen onze vereniging. Kortom Omni-voetbalvereni-
ging S.D.Z.Z. heeft een breed georiënteerd vrijwilligers beleid onder leiding van algemeen bestuurslid John 
Kummeling.

We hebben ook Ellen Kalter een van de vele vrijwilligers binnen de vereniging gesproken en zei kan het geen 
John heeft vertelt alleen maar positief bevestiging. De sfeer binnen de groep van leden en vrijwilligers  
waarmee ze op de vrijdagochtenden samen de schoonmaakploeg vormt  is uitstekend, en ook haar andere 
werkzaamheden binnen de vereniging  doet zei met veel plezier en inzet.
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Want ook voetballend heeft Ellen niets te klagen, ze  heeft een groen -wit hart want ze is al sinds haar jeugd 
actief bij de club en speelde o.a. in de C 1  momenteel  speelt ze ook in het zeer succesvolle team van de 
vrouwen  1, die na 10 wedstrijden met 30 punten en 115 doelpunten voor op de eerste plek in de dames 
competitie staan, en alleen in  het vrouwen 1  team van de Bataven ziet Ellen een geduchte concurrent.  Ze 
gaat  dan ook met veel plezier elke week naar de trainingen en de wedstrijden, en ook onderling met al die 
meiden heeft ze een goede band, en wil nog wel een paar jaartjes in het vrouwen team blijven spelen.

Reden te meer om Ellen tijdens de afgelopen Nieuwjaars receptie eens met al die andere vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten.  Naast Ellen willen we natuurlijk alle andere vrijwilligers binnen onze vereniging hartelijk 
bedanken voor hun tomeloze inzet dag in dag uit, week in week uit,  jaar in jaar uit.

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem



Iskall Service B.V. sponsor  nieuwe  
inloop en presentatie poloshirts S.D.Z.Z.
 
Het Zevenaarse koel technische bedrijf Iskall Service B.V. leverancier van vries en koelsystemen voor het 
bedrijfsleven,  heeft de nieuwe inloop en presentatie polo shirts voor het eerste elftal van de club  
gesponsord. Eigenaar Marco Wildenboer reikte de polo shirts afgelopen zondag middag  24 januari uit  
tij-dens een bijeenkomst in  het clubgebouw van S.D.Z.Z.  aan de selectie en staf van het eerste elftal van 
de voetbalvereniging . De spelers kregen een poloshirt met daarop hun nummer en de naam van de sponsor 
erop, het eerste polo shirt werd uitgereikt aan de aanvoerder van het elftal Chika Okere.

Marco Wildenboer werd door voorzitter Wim de Bruin lovend toegesproken met betrekking tot zijn  inzet 
voor de club. Maro Wildenboer is  geen onbekende van de club want hij is als speler, trainer, en  
jeugdvoorzitter vele jaren betrokken geweest  bij S.D.Z.Z..  

De laatste jaren doet hij dit met zijn bedrijf Iskall Service B.V. hoofdzakelijk als sponsor van de  
jeugdelftallen om deze te voorzien van de benodigde shirts en kleding, en verder levert  Iskall Service B.V. 
een  financiële bijdrage als sponsor met reclame borden langs de lijn op het hoofdveld.

De voorzitter benadrukte nog maar eens dat sponsoren een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en het 
bestaan van de vereniging en S.D.Z.Z. is daarom ook zeer bij met het initiatief van Marco Wildenboer, die 
van de club ook een leuke attentie kreeg aangeboden in de vorm van een hapje en een drankje.

Ivo Mondeel  leider van het 1e elftal sprak namens het team en de staf een dankwoord uit aan Maro  
Wildenboer en was ook zeer verheugd over de nieuwe shirts, dit geeft het 1e elftal van de vereniging weer 
een duidelijke uitstraling  voor de rest van de competitie, verder hoopt Ivo dat het team zich positief en 
strijdbaar inzet voor de rest van de competitie 2015/2016.



8e S.D.Z.Z. Open Darts Toernooi
 
Zaterdag 16 en zondag 17 januari werd het 8e S.D.Z.Z.  Open Darts-Toernooi gehouden op Sportpark de 
Griethsepoort in de kantine van de sport vereniging aan de Doesburgseweg in Zevenaar.  

Het S.D.Z.Z. Open Darts Toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door Mark Nieuwboer en Hans Heijneman, 
en is ook dit jaar weer een groot succes geworden. Er was een grote opkomst van darters met een hoog  
niveau uit heel Nederland aanwezig tijdens de zaterdag en zondag.

Zaterdagavond waren er 28 koppels dus 56 deelnemers tijdens het koppeltoernooi dat werd gewonnen door 
Frank Heijmen en Martin de Reus. Op Zondag tijdens het single toernooi werd er 29 keer de 180 gegooid 
door de  53 deelnemers. De beste S.D.Z.Z. werd wlademir meijer. 

Zowel op zaterdag als op zondag werd er op zeer hoog niveau gedart, zondag werd 29 keer 180 gegooid,  
en de hoogste Hoogste finish 156 werd gegooid door Ricardo Schuller. 

Winnaar van het  8e S.D.Z.Z. open darts werd dit jaar Maarten Gerritsen die een mooie beker en een  
geldprijs aan dit 8e S.D.Z.Z. open dart toernooi heeft overgehouden.

Gerrit Gieling 

pr en redactie



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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Wim de Bruin Voorzitter voorzitter@sdzz.nl 0316-526305

Vacant Secretaris secretaris@sdzz.nl 06-28660640

Emiel Hattu en Jerney Sloot Penningmeester penningmeester@sdzz.nl 0316-240292

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 Redactie/PR 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
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