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Welkom bij de goedkoopste
van Zevenaar!

Openingstijden:
Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 19.00 uur

Jumbo Heemskerk staat iedere dag voor u klaar. 
Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat u nodig heeft. 
En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt. 
Tot snel!

Zevenaar, Kampsingel 7, Oldenbarneveldtlaan 34  

Gratis parkeren!P
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Voorwoord
De eerste digitale stem ziet u hier!

De S.D.Z.Z. familie heeft met veel leden afscheid genomen van Wim de Bruin, we zullen 
hem missen. We wensen de familie de Bruin veel sterkte.

Het bestuur is uitgebreid met Tino Meijer. Helaas heeft Jan Sloot besloten te stoppen als 
bestuurslid, Jan bedankt voor het vele werk dat je voor S.D.Z.Z. hebt gedaan.

Ook hebben we 2 gouden jubilarissen bij S.D.Z.Z. Ruud van Vuren en Tiny Visser-Stevens. 
Ze werden tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd. 
Ook werd Tiny benoemd tot lid van verdienste.

Namens de redaktie wensen we jullie veel leesplezier.

Redaktie Stem
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Woordje van jullie voorzitter...
Een speciaal welkom voor onze ereleden en leden van verdiensten. Wij zijn blij dat de  
opkomst weer goed is. Ik voel ook, zeker sinds mijn aanstelling, hoe groot de  
verbondenheid is met de vereniging. Dat is mooi om te ervaren. 

Voordat ik mijn speech begin, wil ik samen met jullie allen, een moment van stilte om de 
mensen die afgelopen jaar zijn overleden te herdenken: Nol Hazelhof, Til Verbeek Rogier 
Willems en Wim de Bruin. Hiervoor vraag jullie allen om even te gaan staan. Dank u. 

Zo kort na de jaarwisseling is er een periode van bezinning en een moment waarin we  
terugkijken naar het afgelopen jaar. 2019 ligt achter ons en heeft zoals het hele leven, 
pieken en dalen waarvan gelukkig meer pieken dan dalen. 

De belangrijkste piek van afgelopen jaar, vind ik, dat het aantal leden van de club weer is 
gegroeid. Veel mensen binnen de vereniging hebben hier keihard aan gewerkt en met een 
duidelijk resultaat: 48 nieuwe leden. We moeten trots zijn op deze vrijwilligers die ik liever 
actieve toppers noem. 

Andere hoogtepunten die bereikt werden door onze actieve toppers zijn o.a. het  
pupillenkamp en toernooi, het 7Aeren festival, de Sinterklaasmiddag, het darttoernooi en 
de gezellige kaartavonden enz. enz. enz.. Hartelijk bedankt hiervoor. 

Toch wil ik 1 dal noemen en dat is dat de boiler het heeft begeven, intussen is deze  
vervangen maar het kost onze club heel veel geld, en vraagt extra inzet van onze leden om 
dit op andere onderdelen dit te compenseren. 

In het afgelopen jaar is onze vereniging (net als alle andere verenigingen), in opdracht 
van de gemeente, door de sportfederatie gescand en doorgelicht. Alle onderdelen van de 
vereniging zijn hierin meegenomen en dit heeft geresulteerd in een rapport met een  
eindconclusie. Het zou te lang duren om dit nu hier te delen, maar voor iedereen die hierin 
geïnteresseerd is, ligt het rapport ter inzage bij het bestuur. Ik kan jullie wel mededelen dat 
we zeer goed en positief hebben gescoord. Toch zijn er wat punten die verbetering  
behoeven. Communicatie binnen de vereniging en het opstellen van een strategische en 
een beleidsplan. Hiermee is het bestuur al volop bezig en dit zijn dan ook de belangrijkste 
speerpunten voor dit jaar.  
Een belangrijk onderdeel hiervan is het samenstellen van een klankbordgroep. Er zal een 
groep worden gevormd, waarin leden van bestaande commissies plaats nemen en leden of 
ouders van jeugdleden die nog niet deelnemen in een commissie. Samen zullen ze  
brainstormen aan de hand van thema’s over het wel en wee van de vereniging. Hiermee 
hopen wij de betrokkenheid van leden met de vereniging te verhogen en samen het  
beleidsplan te ontwikkelen en uit te werken. 

Onderdelen van ons beleidsplan zijn; voldoende vrijwilligers, een een financieel gezonde 
club, een stabiele 4de klasser en een toekomstvisie. Zoals jullie zien, is er nog veel werk 
te verrichten. Heb je nu al interesse om in deze groep deel te nemen meld u aan bij 1 van 
onze bestuursleden. 

Nu we toch over het bestuur hebben, willen we het volgende mededelen. Na jarenlang in 
het bestuur meegedraaid te hebben heeft Jan Sloot te kennen gegeven zijn  
bestuursfunctie neer te leggen. Wij danken Jan Sloot voor zijn tomeloze inzet voor de 
vereniging. Jan zal nog wel als verenigingsscheidsrechter verbonden blijven aan de  
vereniging. Gelukkig hebben wij deze lege plek gelijk weer kunnen opvullen. Wij zijn  
daarom zeer verheugd om mee te delen dat Tino Meijer deze plaats wil opvullen. Op dit 
moment zijn we bezig om de puntjes op de i te zetten. Zodra alles rond is, zullen we jullie 
hierover inlichten. 

Andere zaken waar het bestuur volop mee bezig is, is medezeggenschap: het meedenken 
en meepraten, ideeën aandragen, contractbeheer, het organiseren van evenementen 
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binnen de club m.b.v. een goed draaiboek, vergaderverslagen communiceren, het maken 
van een vacaturebank om beter vrijwilligers te werven en natuurlijk social media met  
alles wat daarom heen draait. Het bestuur zal jullie via deze kanalen op de hoogte houden 
van de stand van zaken zodat ook de communicatie optimaal zal zijn. Ook ons clubblad de 
STEM zal via deze digitale snelweg worden gedeeld. Andere mogelijkheden zijn  
nieuwsbrieven, ledenmails, facebook en instagram. 

Zoals gebruikelijk, word er ook iets verteld met betrekking tot de huidige staf van ons 1ste 
elftal. Ook dit jaar willen we jullie het volgende vertellen. Op moment zijn we in gesprek 
met de huidige trainers en begeleiders, verzorgers e.d. Alle opties zijn nog mogelijk, maar 
we naderen de finish met zeer positieve geluiden en afspraken. Wat betreft de trainers van 
het 2de elftal moet ik u helaas mededelen dat ze stoppen aan het eind van dit seizoen. We 
doen er alles aan om hier een goede vervanger voor te zoeken. Een onderwerp tijdens deze 
gesprekken zal zijn dat het 2de elftal weer een opleidingselftal wordt met als doel nog meer 
eigen jeugdspelers door te laten groeien naar het 1ste elftal. 

Nu is het moment daar om onze jubilarissen van dit jaar te eren. Dit jaar zijn er 2 en wel 
allebei 50 jaar lid. 50 jaar lid zijn van een vereniging, 50 jaar lid van een club als S.D.Z.Z. 
is een hele tijd, 50 jaar, hoe bijzonder is dat?!  
50 jaar lang zijn jullie lid van de club, hebben jullie lief en leed gedeeld, zijn jullie de 
vereniging altijd trouw gebleven en hebben jullie je op heel veel manieren verdienstelijk 
gemaakt voor de club. Ruud van Vuure en Tiny Visser.

Namens het gehele bestuur wil ik toch even stilstaan bij het overlijden van onze oud  
voorzitter en lid van verdienste Wim de Bruin. De grote opkomst bij zijn afscheid en  
uitvaart, liet zien dat Wim een zeer geliefd en gewaardeerd persoon was. Hij heeft  
meerdere malen onze club uit de brand geholpen, waar we altijd dankbaar voor zullen  
blijven. 

Afgelopen jaar hebben we iedereen binnen de club gevraagd om te werken aan een  
enquete, waarin we jullie mening hebben gevraagd over hoe ons clubblad DE STEM met 
jullie gedeeld moet gaat worden, een papieren of digitale uitgave. Heel veel leden heb-
ben hier aan meegewerkt wat heeft geresulteerd in de volgende uitslag: 2/3 wil graag DE 
STEM digitaal ontvangen. Het bestuur heeft dan ook in samenspraak met DE STEM redactie 
besloten om de laatste stem van seizoen 2019/2020 voor de laatste maal uit te brengen op 
papier. Je zult je afvragen, waarom digitaal. De belangrijkste reden zijn de afdrukkosten, 
ook al staan daar adverteerders tegenover, maar ook dat worden er steeds minder. Het 
kost de club teveel geld, vooral als er een mogelijkheid bestaat die bijna geen geld kost. 
Verder biedt het digitale tijdperk ons veel meer mogelijkheden. Deze willen we zoveel mo-
gelijk gaan benutten. De laatste tijd horen we steeds vaker ”dit is niet meer van deze tijd” 
denk aan het milieu. 

Laten wij ze daar mee helpen en heel veel leuke, kolderieke en memorabele stukken  
insturen. 

Naast een digitale STEM, gaan we de vele manieren van communicatie via de digitale  
snelweg ook beter benutten. Denk hierbij aan een nieuwsbrief, ledenmail, instagram en de 
vele andere manieren van social media. Maar zoals altijd hebben we hier ook hulp bij nodig 
van mensen die hier in het dagelijkse leven mee werken. Alle suggesties en medewerking 
is van harte welkom. Mocht je interesse hebben om hier wat tijd in te steken, laat het me 
dan even weten via voorzitter@sdzz.nl. 

Mocht je nog vragen, meningen of ideen hebben over DE STEM, laat het aan ons weten. 
Het bestuur staat hier voor jullie klaar. 

Verder wens ik jullie allemaal voor het laatste deel van de competitie heel veel sportief 
plezier toe en houd de kalender in de gaten, er staat van alles op stapel. Hup S.D.Z.Z. 

John Kummeling
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Afscheid Wim de Bruin
Het bestuur geeft aan dat bij de ingang van ons clubgebouw op de Griethse poort een  
plaquette is te vinden met de tekst: ter nagedachtenis aan onze overleden sportvrienden. 
Daar hoort nu ,veel te vroeg ook Wilhelmus Jacobus Frederik de Bruin die we kenden als 
Wim, bij. Vandaag moeten we helaas afscheid nemen van hem, lid van verdienste van 
S.D.Z.Z.

Op 25 juni 2018, toen Wim precies 45 jaar lid van S.D.Z.Z. was, stopte hij na 3 periodes in 
18 jaar, vanwege zijn gezondheid met het voorzitterschap. Natuurlijk betekende dit niet dat 
hij afscheid nam van S.D.Z.Z. Niemand had echter verwacht dat we nu anderhalf jaar later 
ook als S.D.Z.Z. hier zouden staan. 

Zoals velen wel weten drukte Wim echt een stempel op S.D.Z.Z. Dit blijkt wel uit het feit 
dat de Gelderlander Wim ooit typeerde als de voorzitter die blijft praten. Ook nu wordt op  
social media door diverse mensen gerefereerd aan het feit dat hij altijd een belangstellend 
woord voor iedereen had en immer vriendelijk was. 

Maar dit is niet het enige wat Wim sierde, want dat Wim een echt groen/wit hart had, is 
iets wat als een paal boven water staat. 

Zowel bestuurlijk als op commissie niveau heeft Wim vele taken vervuld. Zo is Wim de  
grote animator geweest voor het 60 jarig bestaan van S.D.Z.Z., heeft hij een actieve  
bijdrage geleverd in het samenwerkingsverband tussen SDZZ en Babberich. Hij heeft zich 
ook altijd tomeloos ingezet voor behoud van onze vereniging tijdens de gesprekken over de  
verbreding van de A12. Ook met de organisatie van de wedstrijden van de talenten onder 
19 van West Bromwich Albion heeft Wim zich beziggehouden. In goede en minder goede 
tijden, Wim stond altijd klaar voor S.D.Z.Z. en pakte daarbij ook tot 3 keer toe  de  
voorzittershamer op.  

Na het neerleggen van de voorzittershamer, had Wim nog steeds een warm hart voor alles 
wat bij S.D.Z.Z. en de leden speelde. Zo was hij - als de gezondheid het toeliet - nog  
geregeld te vinden als trouwe supporter bij de wedstrijden van het eerste elftal. Ook zagen 
we hem bij vele andere evenementen zoals de algemene ledenvergadering, de bazaar en 
bv. de nieuwjaarsreceptie. De kaartcommissie van S.D.Z.Z. kon altijd op Wims kwaliteiten 
als organisator rekenen en kaarten dat ie kon! 

Wim de velen die met je hebben samengewerkt herinneren je als een man die in was voor 
een geintje en iemand die altijd en overal een oplossing voor had. Natuurlijk was je ook lid 
van de vrienden van S.D.Z.Z. Voor Wim was dit allemaal vanzelfsprekend, want het was 
zijn S.D.Z.Z. Een club met een eigen identiteit die altijd bewaard moet blijven. Weet dat wij  
als S.D.Z.Z.-ers dit nooit vanzelfsprekend hebben gevonden, maar enorm dankbaar zijn 
voor jou tomeloze inzet voor onze club.

Uit de reacties van de bestuurders van de andere Zevenaarse clubs blijkt wel dat je gezien 
werd als een gerespecteerd bestuurder en voorzitter. Daarbij ging het dan overigens niet 
alleen om Wims kwaliteiten als bestuurder, maar ook zeker om je als mens. Niet voor niks 
werd je omschreven als iemand die ook altijd de moeite nam voor oprechte gesprekken 
buiten het voetbal om. Uiteindelijk beschrijven ze je als een clubman puur sang, een  
doorzetter, iemand die de club een warm hart toe droeg en iemand met een groot  
wederzijds respect voor de voetbalverenigingen. Hieruit blijkt dat wat wij als S.D.Z.Z.-ers al 
lang wisten, breed gedragen wordt in de Zevenaarse voetbalwereld.

Helaas was je tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie niet aanwezig, want na een zware 
operatie ging het herstel niet zoals gehoopt. Niemand had echter kunnen vermoeden dat 
wij hier vandaag afscheid van jou zouden moeten nemen. Wim, nogmaals dank voor alles 
wat je al die jaren voor S.D.Z.Z. gedaan hebt . 

Nu willen we graag 1 traditie van jou in ere houden. Immers, jij liet altijd nadat je de  
leden van de club toegesproken had alle SDZZ-ers opstaan en applaudisseren . Namens het 
bestuur wil ik de S.D.Z.Z.-ers maar eigenlijk iedereen dan ook vragen om op te staan, dat 
nu ook te doen  voor Wim en hem daarmee de laatste eer bewijzen. De sjaal van S.D.Z.Z., 
die jij zo vaak met trots hebt gedragen zal dan op jouw kist wordt gelegd.

Namens het bestuur van S.D.Z.Z. - Wim rust zacht.
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Afscheid van een clubman
Het was goed om te zien dat zoveel S.D.Z.Z.-ers op de uitvaart van Wim de Bruin aanwezig 
waren om hem de laatste eer te bewijzen en zijn naasten hun medeleven te betonen.  
Wim, die zich vele jaren lang heeft ingezet voor S.D.Z.Z., heeft dit zeker verdiend. 

De meesten kennen Wim als voorzitter van S.D.Z.Z. Deze functie heeft hij gedurende 
meerdere perioden vervult. Ook op het moment dat S.D.Z.Z. een aantal jaren geleden  
bestuurloos dreigde te geraken, was het Wim, die ondanks zijn broze gezondheid, de  
voorzittersrol weer op zich nam om te voorkomen dat S.D.Z.Z. wegens gebrek aan  
voldoende bestuursleden zou worden opgeheven.

Maar Wim heeft veel meer taken voor S.D.Z.Z. verricht. Zo is hij senioren- en jeugdleider 
geweest. Heeft hij de lagere seniorenteams getraind. Heeft hij vrijdagmorgens geholpen hij 
het schoonmaken van de kleedkamers. En was het medeorganisator van de kaartavonden. 

Wim is ook jarenlang de voorzitter geweest van de evenementencommissie. Het, in mijn 
ogen mooiste evenement, dat S.D.Z.Z. ooit heeft georganiseerd was onder de leiding van 
Wim. En wel de nacht van Zevenaar, dat onderdeel uitmaakte van de festiviteiten van het 
25 jarig bestaan van S.D.Z.Z.. Tijdens dit evenement dat op vrijdagavond begon en dat 
duurde tot zaterdagmiddag waren er tal van activiteiten waar belangstellenden binnen en 
buiten S.D.Z.Z. aan deel hebben genomen. Zo was er een stratenloop door Zevenaar. Een 
auto toertocht in de regio en een klaverjastoernooi dat ’s-nachts om 24.00 uur begon. Op 
zaterdagmorgen begon om 6.00 uur een onderling jeugdtoernooi en het evenement werd 
tegen het middaguur afgesloten met een wedstrijd tussen bestuurs- en commissieleden, 
waarbij de brandweer aanwezig was om aan het einde van de wedstrijd de voetballers nat 
te spuiten. 

Helaas is Wim niet meer onder ons, maar de herinneringen aan hem zullen nooit vervagen. 
En ik ben er van overtuigd dat Wim regelmatig onderwerp van gesprek is in het clubhuis.

Ik wens Marjo, Mirjam, Benno, Bas en zijn echtgenote, de kleinkinderen en iedereen die 
Wim lief had heel veel sterkte toe met het verwerken van het overlijden van Wim.

Wim bedankt voor het vele werk dat jij hebt verricht voor jouw S.D.Z.Z.! 

Rust zacht!

Ruud van Vuure

Dankwoord familie de Bruin
Langs deze weg willen wij S.D.Z.Z. bedanken voor alles wat zij gedaan hebben na het  
overlijden van Wim.

Jullie medeleven was hartverwarmend.

Marjolijn de Bruin

Mirjam en Benno, Sven, Jens, Kai

Bas en Marjon, Twan, Minke



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
Rick	Salemink	(jeugdsecretaris)
tel			06	53236223
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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Autobedrijf
TONNIE RASING

Zevenaar

James Wattstraat 16a
6902 PR  Zevenaar

Tel.: 0316 - 52 66 41

www.autobedrijftonnierasing.nl

DE GARAGE VOOR ALLE
REPARATIES

IN- EN VERKOOP
A.P.K. KEURINDSSTATION
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Het bezoek van de sint
Het zal halverwege de maand September geweest zijn toen de Sinterklaascommissie een 
brief van de goedheiligman ontving. Ook dit jaar zou hij het erg leuk vinden om onze moo-
ie club te bezoeken. Na deze brief zijn de commissieleden bij elkaar gaan zitten om er weer 
een mooie dag van te maken. 

Zaterdag 30 november was het dan zover, vandaag komt Sinterklaas bij S.D.Z.Z.  
Nadat ieder kind die zich had opgegeven aanwezig was werden de kinderen door presentator 
Bjorn mee naar buiten genomen om Sinterklaas te ontvangen. 

De paniek werd groot bij Bjorn, alle aanwezige kinderen en ouders toen daar opeens een 
vrachtwagen het sportpark kwam oprijden en voor de kantine parkeerde. Vriendelijk doch 
dringend werd de chauffeur gevraagd om de wagen op een andere plek te parkeren omdat 
Sinterklaas elk moment kan arriveren. Mijnheer Axel, de chauffeur, had hier geen boodschap 
aan zei hij. Ik moet een paar pakketjes afleveren en ben dan gelijk weer weg was zijn  
antwoord. Hierna opende hij de achterklep van zijn vrachtwagen en tot ieders grote  
verbazing stond Sinterklaas en de hoofdpiet op de klep. Sinterklaas was opgesloten in de 
vrachtwagen toen hij de cadeautjes aan het controleren was. 

Nadat iedereen inclusief Sinterklaas en de zwarte Pieten  
weer in de kantine zich hadden verzameld werd er aan de  
goedheiligman uitgelegd dat ze een ouderwets  
televisieprogramma gaan spelen, Ren je Rot, maar dit nu  
S.D.Z.Z. RENT ZICH ROT hebben genoemd. Er werden aan  
de kinderen een twintigtal vragen gesteld met 3 antwoorden 
en moesten dan in het juiste vak gaan staan. Ieder kind die 
in het juiste vak stond kreeg een vinkje. Na de laatste vraag  
moesten de vonkjes natuurlijk geteld worden en diegene  
met de meeste vinkjes zou de eerste prijs winnen. Echter  
ging er bij de telpieten het één en ander verkeerd waarop er  
bij de organisatie een beetje paniek ontstond. Gelukkig was  
Sinterklaas daar en kwam met het idee dat iedereen dan  
maar de eerste prijs heeft gewonnen. 

Nadat ieder kind zijn of haar prijs had opgehaald was het moment daar waar ieder kind  
eigenlijk voor kwam. De cadeautjes. Rond 16.00u was het voor de Sint weer tijd om te 
gaan, hij moet natuurlijk nog heel wat huisbezoeken afleggen. 

Bij zijn afscheid heeft hij nog tegen de Sinterklaascommissie gezegd dat hij het altijd  
bijzonder gezellig vind bij S.D.Z.Z. En mochten de vaders en moeders willen dat Sinterklaas 
op visite komt dat ze dan een mailtje moeten sturen naar sinterklaas@sdzz.nl . 

Al met al is het toch weer een gezellige middag geweest waar we met z’n allen weer met 
veel plezier op terug kunnen kijken.

De Sinterklaascommissie
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Vrienden van S.D.Z.Z.
Beste Vrienden en Vriendinnen van S.D.Z.Z. en natuurlijk alle andere geïnteresseerden.

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of we werden overvallen met het bericht dat 
het niet goed ging met Wim de Bruin. Een paar dagen later kregen we het bericht dat Wim 
was overleden. Namens de “Vrienden van S.D.Z.Z.” heeft de commissie gezorgd voor een 
passend bloemstuk.

Ik hoop dat de vele blijken van medeleven en de grote opkomst, zowel op dinsdag 14 als 
op woensdag 15 januari een steun zullen zijn voor de nabestaanden in het verwerken van 
dit immens verlies.

De Vrienden van S.D.Z.Z. hebben na de doorstart van vorig jaar de wind mee gehad. Het 
aantal leden van de club is gegroeid naar bijna 50. Indien u nog geen lid bent maar wel dit 
mooie initiatief wilt steunen dan kunt u lid wil worden. Nee, we hebben geen  
ballotagecommissie iedereen is welkom.

De kosten bedragen € 45,00 per jaar. 

Men vraagt zich waarschijnlijk af, wat zijn de doelstellingen van de Vrienden van S.D.Z.Z.? 
Wij proberen de club financieel te ondersteunen, daar waar er in de begroting geen ruimte 
is. Dus niet aan kosten voor een trainer, trainingsmateriaal of de gasrekening. Aangezien 
we als de Vrienden van S.D.Z.Z. zelfstandig opereren hebben we grote invloed op de  
besteding.

Het afgelopen jaar hebben we met zijn allen mogelijk gemaakt dat het kantinepersoneel 
weer over een nieuwe diepvrieskist kon beschikken. De oude was hoognodig aan  
vervanging toe maar het spaarboekje van de penningmeester liet dit nog niet toe en  
wachten was geen optie. Ook hebben wij als vrienden de nieuwe vloer in de jeugdhonk 
voor onze rekening genomen. Tevens sponsoren we al menig jaar de pupil van de week. 
Het Sinterklaasfeest heeft een bijdrage ontvangen en tijdens de nieuwjaarsreceptie namen 
de Vrienden van S.D.Z.Z. de verloting en de prijzen voor hun rekening waardoor de totale 
opbrengst ten goede kwam van de club.

Mochten er onder de Vrienden van S.D.Z.Z. nog leden zijn die misschien wel zitting willen 
nemen in de commissie maakt dit dan kenbaar. Heeft men nog namen van personen die 
ook lid willen worden geef dit dan door aan de commissie. In 2020 willen we nog een  
bijeenkomst organiseren voor alle leden van de Vrienden van S.D.Z.Z. , heeft men ideeën 
en suggesties laat het ons weten. 

Namens de commissie nog een mooi seizoen toegewenst en tot ziens.
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50 jaar bij S.D.Z.Z. – Tiny Visser

Zondag 5-1-2020 werd ik gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van S.D.Z.Z. omdat ik 50 
jaar lid ben. Jaja een hele tijd, Begonnen als handbalster bij de junioren. We speelden en 
trainden toen nog op de velden van Wander Brinkhof op Stegeslag het ging er niet erg pro-
fessioneel aan toe. We hadden maar een paar handballen sommige meisjes kwamen nooit 
trainen. Na een jaar mocht ik naar de senioren, Handballen op een voetbalveld, we hebben 
wat meters  
gemaakt. 

In 1972 verhuisde we naar de Grietse Poort. Toen kwam er een echte trainer, Henk  
Berntssen en kregen we ook veel meer handballeden. Ook de jeugd groeide gestaag op een 
gegeven moment hadden we 3 senioren dames 2 heren teams 1 junioren team 3  
aspiranten teams en 2 pupillen teams. Ook kregen we een echt bestuur met notulen en al, 
een prachtige tijd. 

Ik was leidster van de aspiranten en tevens scheidsrechter. Ook moest ik zondag de  
senioren fluiten buiten Zevenaar met de bus of fiets. Helaas stopte in 1991 de afdeling 
handbal in verband met gebrek aan kader en bestuur. Ik vindt het nog altijd jammer dat 
we toen niet samen met OBW zijn gaan fuseren. Had ik misschien nu nog gespeeld!!!!!!! 

 

In 1991 heb ik mij aangemeld als medewerkster van het clubblad de Stem, kopy werd  
gewoon op papier geschreven. Wil Hageman, toen voorzitter, bracht alle kopy naar de  
typiste en na een week werden er dozen gestencilde blaadjes afgeleverd in de kantine waar 
ons “ouwe” derde handbalteam rond de tafels liep om  de stem te rapen. Dat ging zo goed 
dat we een keer een record verbroken hebben en in 45 minuten ca. 450 boekjes hebben 
gebonden!! Ook hielpen onze nieters Keub en Alex mee, alhoewel we niet zo’n fijn  
nietapparaat hadden. Hij niette vaker niet dan wel. Nu word alles via de computer gedaan. 

Ook ben ik al jaren barmedewerkster op zondagmorgen. Moet vroeg op  7.30 uur, maar je 
doet het voor de jongens. We hebben nu een kascomputer dus geen getel meer hoeveel 
patatjes, biertjes enz. je tikt het aan en voila de prijs staat genoteerd. Ook makkelijk het 
pinapparaat.

Ook zit ik als het 1e elftal thuis speelt in het kassahokje, samen met Gerrit die de muziek 
verzorgd en natuurlijk Merel en Maayke de trouwe lotenverkoopsters. Heel gezellig  
allemaal, ik ben dan ook best trots op mijn team. De posters die er in Zevenaar hangen 
van de thuiswedstrijden van S.D.Z.Z. hang ik ook op. Verder regel ik het bezorgen van de 
Stem, veel bezorgers/sters doen dat al jaren, ook dat is een heel fijne groep, even bellen 
en ze staan klaar voor S.D.Z.Z. Met de kerstbingo zijn Keub en ik ook altijd paraat, lootjes 
verkopen en helpen achter de bar. Ook ben ik gastvrouw tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Veel leden zijn al jaren niet meer de S.D.Z.Z. geweest en zodoende kun je ze even op hun 
gemak stellen, de meeste leden ken ik ook en natuurlijk hun families.

Verrast was ik die zondag de 5e januari nadat ik bloemen en een oorkonde kreeg voor mijn 
50 jarig jubileum. De voorzitter John vertelde dat ik lid van verdienste was geworden, mooi 
toch. Ook waren mijn kinderen en kleinkinderen aanwezig.

Na nog een paar uurtjes gezellig nageborreld te hebben gingen we naar huis.            



Dart toernooi senioren 

Vierde weekend van Januari staat alweer 12 jaar lang vast het open S.D.Z.Z. darts in de agen-
da gepland. Waar de meeste voetballers nog in een diepe winterslaap bivakkeren is dit voor de 
meeste (amateur) darters wel anders. Eerste week van februari Dutch open in Assen (het grootste 
darttoernooi van de wereld).

Mooie warming-up om het weekend ervoor om naar ons toernooi te komen.

Dat viel dan ook wel meteen te merken aan het aantal aanmelden.

Zaterdag 25 januari koppel toernooi stijf uitverkocht. 32 koppels. Opvallende darter in dit geheel 
was toch wel profspeler en nummer 23 van de wereld Jermaine Watimena, hij koppelde samen 
met Kevin Rutten en wonnen het koppeltoernooi.

Zondag 26 januari single toernooi met 46 spelers ook weer super bezetting. Waar de vele hoge fin-
ish je om de oren vlogen. Roy Evers 156 finish, Jermaine 126, 160 en een 170 finish. Al met al een 
super geslaagd dartweekend gehad.

Uitslagen koppeltoernooi zaterdag:

1e winnaars ronde: Jermaine Watimena en Kevin Rutten

2e winnaars ronde: Niels Haverdil en Guido Boskeljon

1e verliezers ronde: Glen Kempenk en Maik Vesterink

2e verliezers ronde Michelle Verberk en Sandra Bouwman

Uitslagen Single toernooi zondag:

1e winnaarsronde: Jermaine Watimena

2e winnaarsronde: Stephan Gerrritsen 

3e/4e winnaarsronde: Jeremy Derksen

3e/4e winnaarsronde Roy Evers

1e verliezersronde: Mo Ghanim

2e verliezersronde: Alex Walraven

3e/4e verliezersronde: Mark Nieuwboer

3e/4e verliezersronde: Dennis Kreuzen.

Graag willen wij nogmaals al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Te weten;

Hoofd sponsoren Zaal Cafe `t Haspeltje, Bakkerij Braam, J&W Elektrotechniek en Wilri Bloemen en 
een anonieme sponsor.

Bordsponsoren. Sangwan Jamsuwan, Theo Meijer, Tino Meijer, Chris Peelen, Dolf Erkelens sr., Joop 
Verbeek, Wim Kamerman, Ans Kamerman, drie sterren sponsor Martin Regtop en natuurlijk niet te 
vergeten alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om van  dit dart weekend weer een succes te 
maken!

Mark Nieuwboer en Hans Heijneman.
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Jelle Peters Jeugd dartskampioen 2020
Op maandagavond 27 januari 2020 is er een dartstoernooi georganiseerd voor de JO17-1, JO17-
2, JO14-1 en JO14-2. Na 4 voorrondes van 15 minuten, waarin de 41 deelnemers zo veel  
mogelijk punten moesten gooien, werd de stand opgemaakt. De nummers 1, 2 en 3 per team 
kregen allen een medaille uitgereikt. Vervolgens hebben de nummers 1 van elke team nog een  
finaleronde gespeeld. 

Floor de Kruijf, Jort Kelderman, Jelle Peters en Marc Teben moesten van 501 punten proberen om 
precies op 0 punten uit te komen. Na een spannende strijd was het uiteindelijk Jelle Peters die als 
winnaar uit de bus kwam en die een mooie beker in ontvangst mocht nemen. 

Ruud van Vuure
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Vijf nieuwe scheidsrechters jeugd
Geen wedstrijd zonder scheidsrechter om alles in goede banen te leiden.

Maar scheidsrechters vanuit de KNVB worden alleen aangesteld voor de wedstrijden in de 
hoogste klassen en voor wedstrijden van eerste elftallen. Voor alle andere wedstrijden zijn 
er altijd vrijwilligers nodig, verenigingsscheidsrechters.

Bij de jeugd wordt er getracht voor elke wedstrijd op heel veld een scheidsrechter aan te 
stellen, voor de JO12 en lagere elftallen waren het doorgaans leiders en ouders die de  
wedstrijden begeleiden. Maar dit seizoen zijn er ineens 5 scheidsrechters rijker!

Ton Bolk heeft vorig seizoen al een paar keer een wedstrijd geleidt omdat er geen  
scheidsrechter beschikbaar was en heeft toen ervaren hoe leuk ook de rol van een  
scheidsrechter is binnen het voetbalspel. In deze eerste seizoenshelft heeft hij de cursus 
Verenigingsscheidsrechter van de KNVB gevolgd en ondertussen diverse wedstrijden van de 
JO14-teams gefloten. En op 16 december werd de opleiding succesvol afgerond en ontving 
hij certificaat en badge.

Maar ook onder de jeugd van SDZZ was er interesse in de rol van scheidsrechter. Daarom 
heeft SDZZ samen met DVV de cursus Pupillenscheidsrechter/Spelbegeleider KNVB  
georganiseerd. Vanuit SDZZ hebben Ricardo Asselman (JO17-2), Luuk Salemink en Wessel 
Witkamp (beiden JO14-1) en Michael Eleveld (leider JO12-1) hieraan deelgenomen. Ook zij 
hebben de training met succes doorlopen en ontvingen op 13 november het certificaat en 
badge.

Met deze enorme aanwinst kunnen we nu zo goed als alle wedstrijden van de JO12 en lager 
voorzien van een scheidsrechter/spelbegeleider. Een enkele keer lukt het niet vanwege de 
tijden i.c.m. de wedstrijden van het eigen team, maar dat mag de pret niet drukken. 
En het smaakt naar meer, want Ricardo heeft al aangegeven om verder te willen met de 
cursus Verenigingsscheidsrechter zodat hij straks ook de wedstrijden op heel veld kan gaan 
leiden.

Als wedstrijdsecretaris ben ik superblij met deze 5 nieuwe scheidsrechters, maar laten we 
ook de andere scheidsrechters bij de jeugd niet vergeten. Bernard Diks die een paar jaar 
terug al de cursus Verenigingsscheidsrechter heeft gevolgd en oud-gediende Henk Rutten 
waarmee het ‘vaste corps’ nu uit 7 man bestaat.

Lijkt het je ook erg leuk om eens wedstrijden te gaan leiden? Laat het gerust weten.

En vraag ook maar eens bij een van de bestaande scheidsrechters wat er nu zo leuk is.

Vanaf 12 jaar mag je de cursus Pupillenscheidsrechter/spelbegeleider volgen en vanaf 14 
jaar de cursus Verenigingsscheidsrechter.

Vincent de Meijer

Wedstrijdsecretaris SDZZ Jeugd

wedstrijdenjeugd@sdzz.nl / 06-29525919
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50 jaar Groen wit bloed - Ruud van 
Vuure
Nu ik tijdens de komende nieuwjaarsreceptie wordt gehuldigd, omdat ik 50 jaar lid ben van 
de mooiste vereniging van Zevenaar, is het tijd om eens terug te blikken op deze 50 jaren 
lidmaatschap. Ik waarschuw; wanneer u niet geïnteresseerd bent in mijn verhaal, blader 
dan door naar de twee na laatste alinea van dit artikel. Want hetgeen daar staat vermeld is 
belangrijk voor elke S.D.Z.Z.-er. Maar bent u wel nieuwsgierig naar mijn S.D.Z.Z. verleden, 
dan wens ik u veel leesplezier. 

Mijn voetbalcarrière ben ik overigens niet begonnen bij S.D.Z.Z. Die is begonnen in Arnhem 
en wel op de veldjes die gelegen waren tussen de flats aan de Roompotstraat. Samen met 
de jongens uit de buurt speelden wij daar onze wedstijdjes. We maakte eerst ruzie welke 
team we waren. Vooral Manchester United met George Best en Bobby Charlton, Ajax met 
Sjaak Swart, Johan Cruijff en Piet Keizer en Feyenoord met Rinus Israel, Ove Kindvall en 
Willem van Hanegem waren onze favorieten. En nadat was uitgemaakt wie wie was kon de 
wedstrijd beginnen. Het winnende team maakte na afloop van de wedstrijd altijd een  
ereronden tussen de flats voor het denkbeeldige publiek.  
Toen ik 5 jaar was kreeg ik als verjaardagscadeau mijn eerst voetbal outfit. Niet van Ajax, 
Barcelona of van Argentinië. Want die waren er toen nog niet. Ik kreeg een rood  
voetbalshirt met zwarte boorden aan de mouwen en met een zwarte kraag, een zwarte 
voetbalbroek en rode voetalkousen met een zwart boord. Het was een voetbaltenue van 
VDZ. Niet dat ik daar lid werd, want mijn ouders vonden het belangrijker dat ik eerst leerde 
zwemmen en mezelf te verdedigen. In plaats dat ik op voetbal mocht moest ik op judo. 
Wat een verschrikkelijke sport is dat zeg. Nadat ik mijn gele band had gehaald, mocht ik 
gelukkig van judo af. Het VDZ-shirt was veel te groot, maar dat boeide me niet. Pas toen ik 
een jaar of 12 was paste het goed. Op mijn verjaardag toog ik met mijn voetbaltenue aan 
naar de kleuterschool waar ik trots als een pauw mijn klasgenootjes mijn  
verjaardagscadeau showde. 

In 1968 zijn we verhuisd naar Zevenaar. Nadat we daar een beetje geacclimatiseerd  
waren mocht ik eindelijk op voetballen. Maar ja Zevenaar had 3 voetbalclubs. Van welke 
club moest ik lid worden? Mijn vader had navraag gedaan bij een collega die in Babberich 
woonde. Hij vertelde dat OBW een club uit oud Zevenaar was. OBW viel dus af. S.D.Z.Z. en 
de geel zwarten van Hengelder bleven dus over. Volgens de collega van mijn vader waren 
de geel zwarten een katholieke club en S.D.Z.Z. een protestantse club. Omdat we van huis 
uit protestants zijn werd het dus S.D.Z.Z. Achteraf bleek dat het andersom was is.  
Wanneer mijn vader destijds goed was voorgelicht en een andere keuze had gemaakt, had 
ik nu misschien wel een artikel in het clubblad van de geel zwarten geschreven. Maar  
gelukkig heeft mijn vader destijds de juiste keuze gemaakt en mij in april 1969 aangemeld 
bij S.D.Z.Z.  
S.D.Z.Z. speelde toen de wedstrijden nog op Stegeslag, dat in die tijd nog niet was  
bebouwd. Er waren 2 velden en een klein gebouwtje met daarin 2 kleedkamers en een 
kleine kantine. De kleedkamers hadden geen douches. Wel was er stromend water. In de 
waterleiding waren een aantal gaten geboord, zodat meerdere personen tegelijk konden 
drinken. Ik heb maar een paar jaar mijn thuiswedstrijden op deze locatie gespeeld. Langs 
de autobaan werd een nieuw sportpark gebouwd met een mooie kantine en 4 kleedkamers 
en daar hadden we de beschikking over 4 velden en een trainingsveld. Maar voordat we 
hier gingen spelen, hebben we ook gedurende een korte periode nog gevoetbald op een 
veld dat was gelegen naast het huidige kringloopcentrum.

Ik kan me nog goed mijn eerste wedstrijd herinneren. We speelde uit tegen de geel  
zwarten van Hengelder en we wonnen met 1-4. Hiermee was er een trend gezet. Want in 
mijn voetbalcarrière heb ik bijna altijd van deze club gewonnen. Mij mooiste herinnering 
hieraan was dat ik met S.D.Z.Z. 1 een wedstrijd speelde tegen het eerste elftal van de geel 
zwarten op het hoofdveld op Hengelder met honderden supporters langs de lijn. Deze  
wedstrijd werd georganiseerd in het kader van het zoveel jarig bestaan van de geel  
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zwarten. SDZZ speelde 4 klassen lager dan de geel zwarten, maar we wonnen wel van ze. 
Met als resultaat dat we zondags de finale speelde tegen OBW. Aan deze wedstrijd heb ik 
echter een hele slechte herinnering. OBW kreeg een corner en ik stond bij de eerste paal. 
De voorgeschoten bal werd weggewerkt voor de voeten van een OBW-speler, die de bal in 
hoek schoot waarin ik stond. Op het moment dat ik de bal wilde weg schieten dook onze 
keeper, Ben Stevens, naar de bal. In de plaats van de bal raakte ik de onderarm van Ben. 
Met als gevolg dat Ben zijn onderarm had gebroken. Ik heb me hier altijd heel  
schuldig over gevoeld. 

Toen ik 17 jaar oud was werd ik door Geert Beykirch benaderd of ik geen leider wilde 
worden. Dit leek me wel leuk. En zodoende werd ik leider van de F5. Ruim 30 jaar ben ik 
jeugdleider/trainer geweest, waarin ik alle leeftijden heb getraind en begeleid. Ik heb hier 
lange tijd veel plezier aan beleefd. Ik ben hier uiteindelijk mee gestopt, omdat ik steeds 
meer moeite kreeg met de mentaliteit van de spelers. Regelmatig kwam het voor dat ik 
met 5 van de 15 spelers op het trainingsveld stond. Een aantal had nog het fatsoen om zich 
af te melden, terwijl een aantal zonder kennisgeving wegbleef. Vooral wanneer het koud of 
nat was, hadden ze veel huiswerk en konden daarom niet trainen. In al die jaren dat ik heb 
gevoetbald heb, heb ik het trainen altijd als een uitje gezien. Met uitzondering van de tijd 
dat ik geblesseerd of ziek was, is het aantal trainingen dat ik gemist heb op twee handen 
te tellen. En ook ik heb op school gezeten en heb mijn diploma’s behaald. Toen vanuit de 
jeugdcommissie werd geïnformeerd bij de spelers waarom de training zo slecht werd  
bezocht, lag dat natuurlijk aan de trainer. Want mijn trainingen waren niet leuk. Dit kan wel 
kloppen. Normaal gesproken bereid ik de training altijd voor. Maar wanneer je een  
aantal malen oefenstof hebt gemaakt voor een groep van 12 spelers en er uiteindelijk maar 
5 spelers komen, dat stop je hiermee en ga je ter plaatse maar bedenken wat voor training 
je gaat geven. Ook het gemakkelijk afmelden voor een wedstrijd of tussentijds stoppen 
met voetballen was mij een doorn in het oog. Voetbal is een teamsport. Wanneer je aan 
het voetbalseizoen begint, dan maak je het ook af, ook al vind je het minder leuk. Wil dit 
niet dan moet je een individuele sport gaan beoefenen. Dan schaad je niemand wanneer je 
geen zin hebt en kan je altijd stoppen wanneer je maar wilt.

Ik heb altijd in het hoogste jeugdelftal per leeftijdscategorie gespeeld. Maar dat was niet 
zo moeilijk, omdat we in elke leeftijdscategorie maar één elftal hadden. Toen ik overging 
naar de senioren kwam ik direct in het eerste elftal terecht. Vervolgens heb vaak geswitcht 
tussen het eerste en tweede elftal. Ik was geen goede voetballer, maar je kwam me wel 3 
keer tegen. Wanneer er een nieuwe trainer kwam, begon ik meestal in het tweede elftal, 
maar door de inzet die ik toonde tijdens de trainingen en de wedstrijden werd ik meestal 
wel overgeheveld naar het eerste elftal. Ik heb het altijd een grote eer gevonden om voor 
het eerste elftal van S.D.Z.Z. uit te komen. De laatste jaren dat ik gevoetbald heb, ben ik 
uitgekomen voor het 3e elftal. In de 24 jaar waarin ik heb gevoetbald, ben ik maar 1 keer 
kampioen geworden. Dat was in het elftal dat getraind en begeleid werd door Toon  
Koerntjes. 

Op mijn 33e jaar ben ik gestopt met voetballen. Ik kreeg steeds meer last kreeg van  
blessures en de zin om te voetballen werd ook steeds minder. Op een gegeven moment 
dacht ik dat ik het helemaal niet jammer zou vinden wanneer de wedstrijd zou worden  
afgelast. Dit was dan ook het moment dat ik besloten heb om aan het einde van dat  
voetbalseizoen te stoppen met voetballen. Ik vond het heel mooi dat er voor mij een  
afscheidswedstrijd werd georganiseerd tussen S.D.Z.Z. 3, waar ik op dat moment in het  
gespeeld en S.D.Z.Z. 1. Bij beide teams heb ik toe een helft meegespeeld. Toen ik vlak 
voor tijd een publiekswissel kreeg, stonden toch wel de tranen in mijn ogen. Een erehaag 
van jeugdspelers en een muziekkorps stonden klaar om mij op te vangen toen ik op de  
schouders van de spelers van het veld werd gedragen.   
Na mijn actieve voetbal loopbaan heb ik een aantal jaren samen met Dick Folman het 3e 
elftal en het 4e elftal getraind en het 3e elftal begeleid. Dick deed de keeperstraining, was 
grensrechter en regelde alle randzaken. Ik kan me herinneren dat er aan het begin van het 
seizoen op donderdagavond een oefenwedstrijd werd afgezegd. Dick is de hele  
donderdagavond aan het bellen geweest om een andere tegenstander te zoeken. 



Sponsoren Pupil van de Week 
seizoen 2019 - 2020  

CD - Reclame & De Webneus

  In samenwerking 
   met de Vrienden  
     van S.D.Z.Z. 
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We waren blij dat hij hierin was geslaagd. Totdat we hoorde dat we tegen Sportclub Oranje 
uit moesten spelen. Bij Sportclub Oranje hebben ze waarschijnlijk gek hebben gekeken dat 
ze werden uitgenodigd voor een oefenwedstrijd, want ze stonden niet zo goed bekend. Al 
snel stonden we in de wedstrijd met 0-2 voor en waren we veel beter, zodat we zonder  
problemen de wedstrijd hebben uitgespeeld. In het seizoen 1993-1994 werden we met het 
3e elftal kampioen. Wat een geweldig kampioensfeest hebben we gehad. Het jaar erop zijn 
we helaas direct weer gedegradeerd. Dat seizoen zat alles tegen. Er was een verstrekte 
degradatie (niet de onderste 2 ploegen meer de 4 onderste ploegen degradeerden), een 
aantal spelers waren langdurig geblesseerd.  Zo kreeg Edgar Lammers van dichtbij een 
bal tegen zijn oog geschoten, met als resultaat dat hij maandenlang niet heeft gevoetbald. 
Tijdens een wedstrijd schoot Richard van Heel een toegekende penalty in het doel. Maar 
omdat er een gat in het zijnet zat, rolde de bal door dit gat naast het doel. Volgens de 
scheidsrechter was de bal naast geschoten. De bal lag immers naast het doel. We  
eindigden als 3e van onderen en wel vlogen er dus uit.

Op mijn 20ste ben ik toegetreden tot de jeugdcommissie in de functie van  
wedstrijdsecretaris junioren. Dit betekende dat ik elke zaterdagmiddag tijdens de  
juniorenwedstrijden op het sportpark aanwezig was, om eventueel bij te springen indien 
dat nodig was. Mijn ouders zeiden dat ik beter mijn bed bij SDZZ kon neerzetten. Twee 
keer in de week trainde ik zelf, twee keer in de week trainde ik een jeugdteam, op  
zaterdagmorgen begeleide ik een pupillenteam, op zaterdagmiddag was ik als  
wedstrijdsecretaris aanwezig en op zondag voetbal ik zelf.  
Na een jaar of 10 kreeg ik de functie van activiteitencoördinator binnen de jeugdcommissie. 
Het organiseren van nevenactiviteiten voor de jeugd, zoals het sinterklaasfeest,  
pupillenfeest, spelochtenden, zaaltoernooien, veldtoernooien vond ik leuk om te doen.  
Momenteel organiseer ik nog een aantal activiteiten waaronder het pupillenkamp. Komend 
jaar voor de 24e keer. Wanneer is tijdens de voorbereidingen ’s-Nachts aan het knippen 
en plakken ben, dan denk ik wel eens dat is het laatste jaar. Maar wanneer ik dan zie hoe 
de deelnemers genieten, dan plak ik er toch maar weer een jaartje aan. Van vrijdagavond 
sporten en spellen spelen en slapen in legertenten, wat wil een kind nog meer. Op die  
momenten missen zij hun PlayStation echt niet.

Ik heb echt heel veel leuke momenten meegemaakt tijdens mij lidmaatschap bij S.D.Z.Z. 
De vele buitenlandse trips die ik als speler en begeleider heb meegemaakt waren  
fantastisch. Theo Veldkamp was hierin de grote animator. Hij regelde sponsors en ging 
langs alle ouders om zorgen dat alle spelers meegingen. Mijn eerste trip als speler was 
naar Rauschenberg in Duitsland. We werden met 2 spelers onder gebracht in gastgezinnen. 
En alle avonden was er feest. Dit is ook de eerste keer dat ik dronken ben geweest. Ik was 
de volgende dag zo beroerd dat ik niets heb gegeten en gedronken.  
Als begeleider ben ik ook meerdere malen mee geweest met trips naar Duitsland, Engeland 
en België.  
Ook met een seniorenteam, dat voornamelijk bestond uit spelers van het 3e en 4e elftal, 
heb ik deelgenomen aan een trip naar Tsjechië en Duitsland. In Tsjechië, dat toen net was 
gescheiden van Slowakije, waren we onder gebracht in een hotel. Het was heel armoedig 
daar. Achter het hotel was een midgetgolfbaan, waar een aantal spelers een balletje aan 
het slaan waren. John Paul van den Wildenberg leunde op een golfstick die spontaan  
afbrak. De eigenaar van het hotel eiste van John Paul een bedrag van 50 gulden te  
compensatie. 50 gulden was in die tijd in Tsjechië een godsvermogen, waarvan bij wijze 
van spreken een nieuwe golfbaan kon worden aangelegd. Na bemiddeling van de  
Eurosporting heeft John Paul uiteindelijk een lagere vergoeding hoeven te betalen.

Op weg naar het toernooi in Duitsland waaraan we deelnamen, stopten we onderweg bij 
een supermarkt om de nodige proviand in te slaan. Geerten Clerkx had zijn Ajax shirt aan 
toen het team van FC Boszoom, bestaande uit de harde kern van Feyenoord supporters, 
ook de supermarkt in kwam. Gelukkig is het niet tot een handgemeen gekomen, maar 
Geerten heeft toen wel heel snel zijn Ajax shirt bedekt. Wilbert Brouns, die vlak voor trip 
was geopereerd aan zijn knie, was ook een van de deelnemers aan de trip. 
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De een na laatste dag was zijn knie zo opgezwollen dat we toch maar een dokter hebben 
geraadpleegd. Die stuurde Wilbert door naar het ziekenhuis. Na onderzoek moest Wilbert 
in dit horror ziekenhuis blijven. Toen we de volgende dag bij hem langs gingen, stond hij 
al klaar om met ons mee te gaan. Hij wilde daar echt geen minuut langer blijven. Aan dit 
toernooi namen ook damesteams deel. Toen wij na onze wedstrijd stonden te douchen, 
kwam een damesteam de kleedkamer binnen en gingen zich ook douchen. De meeste  
spelers hebben toen maar een keer extra hun haren gewassen.

Een hoogtepunt was wel de wedstrijd die werd georganiseerd tegen Feyenoord tijdens het 
40 jarig bestaan op 26 juli 1997. Vele dagen van te voren waren de voorbereidingen al  
gestart. Zo werden er duizenden pallets langs het veld gelegd, zodat alle toeschouwers de 
wedstrijd goed konden volgen. Er werd een grote tent geplaatst om de sponsors te  
ontvangen. Deze wedstrijd werd door SDZZ 1 ruim verloren (1-10 of 1-11). Duizenden  
toeschouwers waren naar Zevenaar gekomen om deze wedstrijd aan te aanschouwen. Voor 
geïnteresseerden op You Tube zijn beelden van deze wedstrijd te zien.

De internationale paastoernooien in de jaren 90 waren ook altijd een groot spektakel. Twee 
team uit België bleven dan tijdens de paasdagen overnachten in gastgezinnen of op de  
Panoven. Op 1e paasdag werd het toernooi gespeeld, maar op paaszaterdag werd er altijd 
een feestavond georganiseerd, waar diverse leden van SDZZ sketches opvoerden.  
Legendarisch was het optreden van frater Fransicus dat door Hans Terwisscha, Mark  
Jordens en ondergetekende werd opgevoerd.    
Maar ook tijdens de sinterklaasfeesten waren er altijd optreden. Zo hebben Hans  
Terwisscha als Kweetniet, Petra Rijst als Mevrouw Stemband en ondergetekende als Meneer 
Cactus op een sinterklaasfeest de Grote Meneer Catusshow opgevoerd.  
Het JR toernooi, dat elke jaren georganiseerd werd door John Rijst, Patricia van Onna 
en ondergetekende was ook een hoogtepunt. Dit was een familietoernooi waar door de 
jeugdelftallen en seniorenteams aan werd deelgenomen. Er werden naast het voetballen 
meerdere sporten beoefend en na afloop van het toernooi werd er voor alle jeugdspelers 
pannenkoeken gebakken en de senioren konden deelnemen aan een barbecue. En het JR-
toernooi werd afgesloten met een feestavond.

Maar mijn mooiste hoogtepunt is wel toen Dwayne kwam voetballen in het team waar ik 
jeugdleider van was. De moeder van Dwayne kwam altijd kijken en we raakte na de  
wedstrijd vaak aan de praat. Dit was net in de periode dat Ajax onder leiding van Louis van 
Gaal de Champions League won. Dwayne vroeg regelmatig of ik de wedstrijd bij hun kwam 
kijken. Ik dacht dat hij dit in overleg met zijn moeder had gedaan en dat zijn moeder ook 
graag naar voetballen keek. Achteraf bleek dat dit niet zo was. Na de wedstrijd bleef ik 
vaak hangen en van het één komt het ander. Inmiddels woon ik dankzij Dwayne ruim 23 
jaar samen met Marianne, de moeder van Dwayne. 

Maar het is natuurlijk niet altijd hosanna geweest. Echt een dieptepunt is dat de  
hoofdsponsor Voets zich plotseling terugtrok. De reden hiervan is dat een lid van S.D.Z.Z., 
die Voets als hoofdsponsor had binnengebracht, in onmin leefde met het bestuur. Dit heeft 
de vereniging veel geld gekost. Voets verbood ons om nog langer met zijn naam op de 
shirts te spelen. Op alle shirts en trainingspakken waarop de naam van Voets stond  
vermeld, werden blanco stukken stof aangebracht, zodat deze nog konden worden  
gebruikt. Een ander dieptepunt is de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van het  
eerste elftal van S.D.Z.Z. tegen Be Quick uit Zutphen. Deze wedstrijd, die in Brummen 
werd gespeeld, moest worden gewonnen, omdat bij gelijkspel Be Quick door een beter  
onderling resultaat als winnaar uit de bus kwam. Tot de 15e minuut in de blessuretijd 
stond S.D.Z.Z. voor. Nadat Be Quick de gelijkmaker scoorde floot de scheidsrechter direct 
af. Hierdoor promoveerde S.D.Z.Z. niet naar de 2e klasse. Ik blijf er nog steeds bij dat de 
scheidsrechter is omgekocht of bedreigd.

Dit doet me denken aan de thuiswedstrijd van S.D.Z.Z. 3 die clubscheidsrechter Frans 
Thiele floot. S.D.Z.Z. moest deze wedstrijd winnen, anders waren ze gedegradeerd. Nadat 
S.D.Z.Z. ruimschoots in blessuretijd de winnende treffer scoorde, stond Frans te juichen 
en daarna floot hij direct af. De beslissingswedstrijd die daarop volgende werd overigens 
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verloren. Gradus Duits scoorde tijdens deze wedstrijd een schitterend doelpunt. Vanaf de 
middenlijn schoot hij de bal onhoudbaar voor de keeper in de bovenhoek. Het was alleen 
jammer dat het een terugspeelbal was.  
Ook een vervelend voorval voor mij deed zich voor tijdens de voorbereiding van het  
seizoen 1984-1985. We speelde met S.D.Z.Z. 1 tegen Etten 1. Tijdens een sliding bleef 
mijn voet staan en schoof de rest mijn lichaam door. Omdat het te lang duurde voordat er 
een ambulance beschikbaar was, heeft Ab Jacobs mij met brandcard en al met een  
personenauto van Etten naar het ziekenhuis Zevenaar gebracht. Met mijn voeten lag ik 
tegen de achterruit en met mijn hoofd tegen de voorruit. In het ziekenhuis aangekomen 
bleek dat mijn kuitbeen was gebroken en dat ik in het gips moest. Pas in maart 1985 heb 
ik mijn eerste wedstrijd weer gevoetbald na deze blessure. Het heeft overigens ruim een 
jaar geduurd voordat ik weer een sliding heb gemaakt. 
Ook het overlijden van S.D.Z.Z.-ers zijn dieptepunten. Vooral van die leden die veel  
werkzaamheden hebben verricht voor S.D.Z.Z., zoals Leen Teunissen, Geert Beykirch,  
Edmond Dercksen, Arno van den Wildenberg en Nol Hazenhof is dit een groot gemis voor 
de vereniging.

Hierbij wil ik wil ik mijn waardering uitspreken aan de bestuursleden en alle andere  
vrijwilligers die zich inzetten voor S.D.Z.Z. Dit is helaas maar en kleine groep mensen die 
naast hun werk en gezin tijd vrijmaken, zodat alle leden wekelijks kunnen trainen en  
kunnen voetballen. Het lijkt zo van zelfsprekend dat het clubgebouw wordt onderhouden, 
dat er een kopje koffie voor de wedstrijd en na de wedstrijd een bietje of fris kan worden 
gedronken en een tosti of een frietje kan worden gegeten. Dat de velden zijn gelijnd, dat 
er een scheidsrechter is, dat er ballen zijn om mee te trainen enz. Maar zo vanzelfsprekend 
is dit niet. Er moet heel veel werk worden verricht om dit te bewerkstelligen. En dan zijn er 
ook nog leden, die zelf niets doen, durven te klagen dat er zaken niet of slecht zijn  
geregeld. Wanneer je niets doet kan je ook niets verkeerd doen. Doe je wel wat of heel 
veel, dan gaat er wel eens wat verkeerd. In plaats van te klagen kunnen deze leden beter 
de mensen die zich inzetten, zodat zij een lekker potje kunnen voetballen, ondersteunen. Is 
het teveel gevraagd om een paar keer per jaar een bardienst te draaien, om te helpen bij 
een klusje, een wedstrijdje te fluiten of een andere taak te verrichten. Door zelf een  
bijdrage te leveren ontlast je die mensen die toch al veel te veel taken op zich hebben  
genomen, omdat zij een groen wit hart hebben. Bij hockey is het normaal dat de leden en 
ouders van jeugdleden een taak op zich nemen. Ik begrijp niet waarom dit bij S.D.Z.Z. niet 
kan. Kom niet met de smoes dat je geen tijd hebt. Want die kan je maken. Dat doen de be-
stuursleden en alle overige vrijwilligers ook. Kortom meld je aan als vrijwilliger of werk mee 
wanneer je gevraagd wordt om een paar keer per jaar een taak voor jouw vereniging ui te 
oefenen. 

Natuurlijk hoop ik dat S.D.Z.Z. in lengte der dagen blijft bestaan. Maar er liggen veel  
gevaren op de loer. Denk aan de verbreding van de A12, het aanleggen van een rondweg 
en een snelfietspad op of naast ons sportpark. Maar denk ook aan voldoende kaderleden 
die de noodzakelijke taken blijven vervullen. Ook is het belangrijk dat we genoeg leden be-
houden en dat we nieuwe aanwas krijgen. Wanneer een kind gaat voetballen is het logisch 
dat hij/zij gaat voetballen bij de club waar zijn vriendjes voetballen. En de meeste vriend-
jes voetballen bij de geel zwarten. Ik begrijp alleen niet waarom dit zo is. Er wordt veel 
meer aandacht aan hen geschonken wanneer ze bij S.D.Z.Z. voetbalen dan wanneer ze in 
de JO9-8 bij de geel zwarten speelt. Voor onze jeugdleden worden elk jaar de nodige ne-
venactiviteiten georganiseerd, hetgeen bij de andere Zevenaarse clubs niet of in veel min-
dere mate gebeurd.  Maar wanneer mocht blijken dat S.D.Z.Z. onvoldoende bestaansrecht 
heeft en een fusie noodzakelijk is, dan roep ik de bestuursleden op om de huid zo duur mo-
gelijk te verkopen om te voorkomen dat we door een andere vereniging worden opgeslokt. 
Een nieuwe Zevenaarse vereniging met een nieuwe naam moet dan het uitgangspunt zijn, 
zodat de identiteit van de SDZZ-ers nooit verloren zal gaan. Wanneer ik zondag tijdens de 
nieuwjaarsreceptie wordt gehuldigd voor mijn 50-jarig lidmaatschap, zal ik apetrots zijn. 
Trots dat ik 50 jaar lang deel heb mogen uitmaken van deze geweldige vereniging. Een 
vereniging waar ik veel plezier aan heb beleefd en die een heel belangrijk deel heeft uitge-
maakt  van mijn leven. In mijn aderen zal dan ook altijd groen wit bloed stromen.   
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Pola Installatietechniek al 15 jaar 
sponsor van Omni-vereniging 
S.D.Z.Z.
Een van de hoofdsponsors van het eerste elftal van Omni-vereniging S.D.Z.Z. opnieuw in 
de “sponsor spotlight” en wel Pola Installatietechniek gevestigd aan het Hengelder in  
Zevenaar.

Theo heeft vanaf zijn jeugd bij S.D.Z.Z. gevoetbald, met een uitstapje naar Sportclub 
Babberich in het seizoen dat ze de Amstel cup wonnen, ook bij OBW heeft hij zijn sporen 
als voetballer verdiend. Zijn broers Frido, Edgar en Wilbert en hun kinderen hebben bij 
S.D.Z.Z. gevoetbald, maar ook zijn schoonzus en zelfs zijn moeder, die er hebben  
gehandbald, waren allen fanatiek betrokken bij S.D.Z.Z. Volgens vele was de familie  
Lammers wellicht een van de grootste familie die bij S.D.Z.Z. betrokken zijn geweest.

Technisch Buro Pola Zevenaar BV is in 1965 opgericht door Wim (Po)lman en Willy (La)
mmers. Een bedrijfslocatie werd snel gevonden, de schuur achter het huis van Willy en Fien 
Lammers. Deze werd echter al snel te klein, waarna aan de Handelsdwarsstraat het eerste 
‘echte’ pand betrokken werd. Ook hier groeide Pola binnen enkele jaren uit haar jas en 
verhuisde het bedrijf in 1981 naar het Hengelder in Zevenaar, dat pand is in 2005 ook nog 
eens uitgebreid en gerenoveerd.

In de afgelopen jaren heeft Pola haar dienstenpakket uitgebreid via autonome groei en  
diverse overnames. Met een uitgebreid pakket aan dienstverlening zoals aanleg en  
onderhoud van elektra, verwarming, airco’s, ventilatie en loodgieters werk en sanitair. Maar 
ook denk men mee met de klant, over beveiliging, en duurzame oplossingen (o.a.  
zonnepanelen en LED verlichting). Pola heeft een grote en zeer tevreden klantenkring 
in deze regio, maar ook in het binnen en buitenland hebben ze de afgelopen jaren grote 
opdrachten mogen uitvoeren voor tal van bedrijven. Kortom Pola Installatie techniek is 
klaar voor een duurzame toekomst met moderne technieken.

Ondanks alle zakelijke werkzaamheden en belangen die het familie bedrijf met zich  
meebrengt, heeft Pola ook veel op met maatschappelijke belangen en sportieve prestaties 
van veel lokale en regionale sportverenigingen die ze middels sponsoring ondersteunen.

Eigenlijk dus helemaal niet zo vreemd dat op het gebied van sponsoring Pola een club als 
S.D.Z.Z. een warm hart toedraagt. Passie, gedrevenheid, inzet en mentaliteit en een  
familiare sfeer zijn net als bij Pola de kenmerken voor een band en de ingrediënten voor 
een goede samenwerking met deze club aldus Theo Lammers en inmiddels heeft Pola een 
nieuw drie-jarig contract getekend als hoofdsponsor van het eerste elftal.

Sinds vele jaren is Pola Installatie techniek de shirtsponsor van het 1e elftal en subsponsor 
Ook vind je de naam van het bedrijf terug op de banners langs het hoofdveld, posters,  
flyers en in het clubblad. 

Het bestuur van Omni-vereniging S.D.Z.Z. hoopt dan ook dat Pola Installatietechniek in 
goed overleg en samenspraak nog lang verbonden blijft als sponsor aan onze club en dat 
dus nu al 15 jaar.

Gerrit Gieling

Redactie de Stem
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Profiel van een SDZZ-er
Naam		 	 	 	 	 :	Daan	Letzer

Geboortedatum,	 	 	 	 :	9	september	1991

Opleiding	 	 	 	 	 :	Accountmanager

Hoe	lang	woon	je	in	Zevenaar	 	 :	28	jaar	

Relatie	/	kinderen	 	 	 	 :	8	jaar,	met	Milou

Omschrijf	jezelf	in	enkele	woorden						:	sportief,	sociaal,	altijd	willen	winnen

Hoe	lang	ben	je	al	bij	S.D.Z.Z.	 	 :	2	jaar

Welk	team	speel	je	bij	S.D.Z.Z.	 	 :	1e	elftal

Welke	positie	 	 	 	 :	sipts

Wat	zijn	je	sterke	punten		 	 :	scoren

Wat	zijn	je	zwakke	punten	 	 :	verdedigen

Waar	kun	jij	je	druk	over	maken											:	Onterecht	afgefloten	worden	voor	buitenspel!	

Bewondering	voor		 	 	 :	Leo	Messi

Favoriete	club	in	Nederland	 	 :	Geen,	wel	FC	Barcelona

Favoriete	sportman	/	vrouw	 	 :	Messi

Favoriete	tenue	 	 	 	 :	uit	tenue	van	FC	Barcelona

Andere	sporten/Hobby’s	 	 	 :	Kickboksen

Favoriete	eten	 	 	 	 :	Maccaroni

Huisdieren	 	 	 	 	 :	Geen

Muziek	 	 	 	 	 :	Hardcore	en	reggea

T.V.	programma	 	 	 	 :	Voetbal	Inside

Favoriete	vakantieplek	 	 	 :	Ibiza	en	Barcelona

Wat	zou	je	doen	als	je	3	miljoen	won		:	Huis	kopen	en	amateurclub	kopen
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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
Rick	Salemink	(jeugdsecretaris)
tel			06	53236223
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl

 

Hoofdsponsor Jeugd 

Jumbo Heemskerk 
Zevenaar

SnookerCentre Zevenaar     Molenstraat 78     6901 CG  Zevenaar     tel. 0316-526937
info@sczevenaar.nl     www.sczevenaar.nl     sczevenaar is ook te vinden op twitter en facebook
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Colofon Omni-Vereniging S.D.Z.Z. seizoen 2019 - 2020
Algemeen Bestuur

John Kummeling Voorzitter voorztter@sdzz.nl

Wendy Salemink Secretaris secretaris@sdzz.nl

Aico Hendriks Penningmeester penningmeester@sdzz.nl

Damon Beijkirch Seniorenvoetbal senioren@sdzz.nl

Gerard Kelderman Jeugdvoetbal jeugd@sdzz.nl

Tino Meijer Algemeen lid bestuurslid@sdzz.nl

William Rijst PR / Sponsoring sponsoring@sdzz.nl

Seniorencommissie

Damon Beijkirch Voorzitter senioren@sdzz.nl

Mischa Beijkirch Lid lidcomm@sdzz.nl  

John Kummeling Lid/Consul algemeen@sdzz.nl

Jeugdbestuur

Gerard Kelderman Voorzitter/jeugdadmin. jeugd@sdzz.nl

Wendy Salemink 2e jeugdsecretaris secretaris@sdzz.nl

Rick Salemink Jeugdsecretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl

Vincent de Meijer Wedstrijdsecretaris wedstrijdenjeugd@sdzz.nl

Jeugd Ondersteuning

Ruud Berkel Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Wim Jalink Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

William Rijst Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Mark Nieuwboer Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Ruud van Vuure Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Technisch Jeugdcommissie

Siard de Meijer Jeugdcoördinator jeugdcoordinator@sdzz.nl

Ewald Kelderman Lid tcjeugd@sdzz.nl

Ton Bolk Lid tcjeugd@sdzz.nl

Kantine Commissie

Willem Wegman Voorzitter kantine@sdzz.nl

Piet Vael Financiën kantinebeheerder@sdzz.nl 

Ans Kamerman Lid lidkantine@sdzz.nl 

Gerda Teunissen Lid lidkantine@sdzz.nl 

Wedstrijdensecretariaten en ledenadministratie

Senioren Damon Beijkirch senioren@sdzz.nl

Jeugd Vincent de Meijer wedstrijdenjeugd@sdzz.nl

Ledenadministratie Chris Peelen ledenadministratie@sdzz.nl 

PR/Sponsorcommissie

William Rijst Voorzitter sponsoring@sdzz.nl 

Gerrit Gieling PR/media/Omroep media@sdzz.nl

Diana Edwards Secretaris/Fotografie fotografie@sdzz.nl 

Clubblad SDZZ,stem@sdzz.nl Website – sdzz.nl

Tiny Visser Voorzitter Gerard Kelderman Beheerder

Marian Kelderman Redactie Gerrit Gieling Facebook

Gerrit Gieling Redactie/PR Rick vd Schepop Instagram

Jeanne Grandjean Vormgeving

De Vrienden van ….. Contributiebedragen per maand

Tino Meijer Lid Senioren € 17.50

Ans Kamerman Lid Senioren heren 35+ € 10,00

Wim Kamerman Lid Senioren dames 25+ €   5,00

Theo Meijer Lid Junioren €   9,50

Pupillen €   8.50

Senioren (niet spelend) €   7.50

Rabobank NL65RABO 3748 35.306 t.n.v. SDZZ

Telefoonnummers Algemeen mailadres

Clubgebouw  0316-526115 algemeen@sdzz.nl 

Correspondentieadres Bezoekadres

SDZZ

Postbus 84,

6900 AB Zevenaar

Sportpark De Griethse Poort

Doesburgseweg 14

6902 PM Zevenaar
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