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Van de redactie 
Na veel jaren als redaktielid te hebben meegewerkt aan de Stem, gaat Esther van der 
Burg ons verlaten. Heel hartelijk dank Esther voor je inzet van de afgelopen jaren! Esther 
gaat nu werkzaamheden verrichten voor de jeugdcommissie, Esther veel succes met je 
nieuwe taak.

Op 26-4-2016 heeft ons lid de heer Gerrit Dercksen een koninklijke onderscheiding ont-
vangen. De heer Dercksen is nu Lid in de orde van Oranje Nassau. De heer Dercksen was 
o.a. medeoprichter en voorzitter van S.D.Z.Z. en heeft veel voor de katholieke geloofsge-
meenschap H. Andreas en Maria Koningin betekent.  
Van harte gefeliciteerd namens S.D.Z.Z..

Vooraankondiging jaarvergadering   MAANDAG  27 JUNI 2016 aanvang 20.00 uur 
kantine S.D.Z.Z.

Tenslotte feliciteren wij de kersverse ouders Joyce en Damon met de geboorte van hun 
zoon Noud, geboren op 13 mei 2016. 

 
Namens de redactie, 

Tiny
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Van de Voorzitter...
 
Al bijna weer een seizoen voorbij. Allereerst hebben wij de STEM weer analoog opgesteld 
om reden dat er veel leden zijn die hebben gevraagd de uitgaven van ons clubblad weer 
analoog weer te geven. Zie daar…..hij is er weer. 

De resultaten van ons 1ste elftal zijn stukken beter dan het voorgaande seizoen. Misschien 
waren er hogere verwachtingen om een periodetitel te bemachtigen, maar helaas. Laten 
we ons maar goed voorbereiden op het volgende seizoen met als doelstelling promotie 
naar felbegeerde 4de klasse. Met grote letters mag vermeld worden dat ons vrouwenteam 
bijna ongeslagen KAMPIOEN is geworden met slechts 200 doelpuntenvoor. KLASSE dames.                                         

 
Verdere seniorenteams hebben redelijk tot goed gepresteerd. Datzelfde geldt voor onze  
jeugdafdeling. Uw bestuur is momenteel druk om te trachten voor het nieuwe seizoen 
weer een A – team in te kunnen delen. Vanuit onze eigen jeugd blijkt dit haalbaar. Wij 
hebben contact op genomen met sv. Babberich die ook problemen hebben om een  
A- team in te delen. Een aantal gesprekken zijn gevoerd met de beide besturen, trainers 
en commissies. Tevens is een gespreksronde gehouden waarbij de spelers van S.D.Z.Z. en 
Babberich alsmede hun ouders aanwezig zijn geweest. Trainingsavond is vastgelegd door 
de trainers van beide verenigingen waarna er een indeling gemaakt kan worden voor het 
samenstellen van een gecombineerd A - team en misschien, als alles loopt zoals wij  
zouden willen, ook nog wel een B – team.

 
Verdere ontwikkelingen van opgaven en indelingen liggen bij de verantwoordelijke  
commissies van S.D.Z.Z. . Wij wensen hun daarbij alle succes toe.

 
Wij spreken dan ook de hoop uit dat het nu eindelijk eens rustig kan blijven rond ons 
sportpark. Ieder keer weer suggestieve verhalen over verbreding van de autobaan A 12 
waardoor wij weg moeten van de huidige locatie. Vooralsnog blijft die situatie zoals ook in 
2009 is weergegeven. Dat betekent dat wij niet weg moeten voor de verbreding van de A 
12 omdat de verbreding grotendeels plaats gaat vinden aan de noordzijde. Ook de  
gemeente mag een positiever mening naar buiten brengen waardoor er hopelijk weer snel 
een groei komt in ons, vooral, jeugdige elftallen en men weet dat S.D.Z.Z. blijft waar zij  
nu zijn!!!

 
Diverse activiteiten zijn geweest en staan nog op stapel, denkend aan ons jeugdkamp,  
Bazaar met de penaltybokaal enz. Complimenten aan alle vrijwilligers voor de  
organisaties. Vermeld mag zeker dat wij door blijven werken aan het werven van nog 
meer vrijwilligers waarbij er reeds een “praatgroep” is ontstaan waar nieuwe ideeën  
worden aangedragen. Vanzelfsprekend moeten wij daar ook allen iets mee doen, immers 
SAMENSPEL DOET………..u weet het wel!

 
Tijdens de laatste bestuursvergadering is gebleken dat de functie van secretaris ingevuld 
gaat worden, e.e.a. staat vermeld in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
op 27 juni 2016. Komt allen, u bepaalt mede het functioneren van onze vereniging. 
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Contacten zijn er tevens met de gemeente. Zeker nu ook de werkzaamheden en onder-
houden van sportaccommodaties is overgedragen naar ATARO B.V. U mag straks waarne-
men dat er robots over onze velden rijden die gaat  zorgen voor uitstekend te bespelen 
grasmatten (velden).  
Parkeerplaatsen gaan aangelegd worden voor het plaatsen van de verschillende doelen 
zodat de robot haar werk goed kan blijven uitvoeren. Deze moeten wel door de trainers/
leiders op deze plekken worden geparkeerd alvorens het veld te verlaten. Zo zijn er overal 
spelregels voor. 

Ik ga afsluiten, het is maar een greep uit datgene waar het bestuur mee bezig is, te veel 
om op te noemen of te schrijven. Wij hopen u allen te begroeten op de diverse evenemen-
ten. Al vast een goede vakantie (rustperiode) te wensen en kom allen weer gezond terug.

Als laatste gaan onze felicitaties uit naar Frank en Marjolein Gerritsen met de geboorte 
van hun zoon Jidde op 24 maart jl. en Damon en Joyce Beijkirch met hun zoon Noud. Trot-
se ouders, weer een paar jeugdleden er bij.

 
 
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- S.D.Z.Z. 
zeer goed bekeken
In januari 2016  is de nieuwe facebook site van Omni-Vereniging  S.D.Z.Z. gelanceerd on-
der de naam Omni-S.D.Z.Z..

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

De nieuwe facebook site van Omni-S.D.Z.Z. is sinds 10 januari van dit jaar actief  en 
wordt zeer goed bezocht en bekeken. Uit de statistieken blijkt dat velen dagelijks de site 
bezoeken en de berichten lezen of delen. In Nederland worden het meeste aantal per-
sonen bereikt, maar ook in Duitsland,  België en Turkije is het aantal bereikte personen 
hoog, dit is de conclusie over de eerste 6 maanden. 

Het artikel over Leon Koolman de keeper van het 1e elftal van S.D.Z.Z. heeft tot nu toe 
het meeste aantal bereikte personen en wel bijna 5000  en ook het aantal vindt ik leuks 
stijgt naarmate mensen de site ontdekken. 

Naast de facebook-site worden ook artikelen en berichten  in de lokale week en dagbladen 
geplaatst, over voetbalwedstrijden, jeugdtoernooien en evenementen zoals het pupillen-
kamp en de  bazaar of penalty cup. Ook zijn er regelmatig foto’s of logo’s alsmede recla-
me spotjes te horen op factorystation.nl 

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 Gerrit Gieling,

Omni-S.D.Z.Z. Facebook beheerder 



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	Sponsorcommissie:	Jan	Sloot.	 
Bijvoorbeeld	reclame	borden,	advertenties,	ballen,	shirts,	bidons	en	andere	zaken.

•	 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	de	voorzitter	van	de	sponsor	commissie,

Jan	Sloot
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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

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

Op zondag 12 juni 2016 organiseert S.D.Z.Z. de jaarlijkse bazaar/rommelmarkt.  
De organisatie is al maanden druk in de weer. Dit jaar in een nieuwe samenstelling:  
Gerrit Gieling, Bennie Jansen, Gerard Kelderman, Tino Meijer,  
Jan Sloot en Marlies Meijer.  

Net zoals vorige jaar is er voor elk wat wils, een rommelmarkt, Rad van Avontuur, een 
bazaar waar diverse spullen te koop zijn, kinderactiviteiten en tussen de activiteiten door 
diverse loterijen. Voor een hapje en een drankje is het deze dag goed toeven bij S.D.Z.Z.. 
Hopelijk hebben de weergoden dit jaar het beste met ons voor, zodat jij samen met je fa-
milie een fijne dag kunt  
doorbrengen bij onze vereniging. Vorig jaar was het aantal verhuurde kramen 100. Dit 
willen wij dit jaar evenaren. Je kunt dit jaar zelf weer een kraam huren, hiervoor kun je 
contact opnemen met Gerard Kelderman,tel: 0316-333001 of e-mail: bazaar@sdzz.nl .  

Zoals je begrijpt brengt het organiseren van de bazaar veel werk met zich mee. Wij zijn 
hard op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om dit evenement tot een succes te 
maken. Denk hierbij aan opbouwen (zaterdag) en afbreken (zondag) van de kramen of 
hand- en spandiensten tijdens deze dag.  
Iedere vorm van hulp is welkom! 

Zoals iedereen begrijpt: “Vele handen maken licht werk”. Wij willen door het organiseren 
van deze activiteit S.D.Z.Z. weer een beetje meer op de kaart zetten. Samenspel geldt 
namelijk niet alleen in het voetbal! Samen activiteiten organiseren, samen hulp bieden en 
samen zijn. Samen is het toverwoord! Want Samenspel Doet Zegevieren!  

SAMEN hopen wij de bazaar op 12 juni weer tot een groot succes te maken! Wil jij ons 
daar bij helpen? Meld je dan aan via bazaar@sdzz.nl. 

We hopen je zien op 12 juni. De bazaar is van 11:00-16:00 uur.  Voor meer informatie  
kijk op onze website: www.sdzz.nl  

 
Namens de bazaarcommissie, 

 
Marlies Meijer 
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Transfer S.D.Z.Z. 4 Davy Hendriks voelt 
geen druk om te preseteren
 
Hij is nog maar 28 jaar jong maar heeft al een hele geschiedenis achter zich als voetballer, 
trainer en leraar op de voetbalschool. Davy Hendriks is een geboren en getogen  
Arnhemmer, behoort tot de Pitbull familie Hendriks. Hij is een volle neef van Dennis en 
Axel beide spelend in het 4e elftal. Dan weet je wel wat voor en vlees je in de kuip heb 
denk ik. Zoals ik al zei heeft Hendriks een hele geschiedenis als voetballer, en niet  
onverdienstelijk. Hij speelde in seizoenen 11/12 , 12/13 voor SML waarna hij voor 2  
seizoenen bij ESA de gelederen ging versterken. In het seizoen 14/15  verdedigde hij de 
kleuren van SV DFS. Afgelopen seizoen was hij op de velden van Arnhemse Boys te  
bewonderen, maar dat is allemaal verleden tijd. Het tijdperk S.D.Z.Z. is aangebroken.

De coaches Otemann en Verbeek waren dan ook zeer verheugd om het goede nieuws naar 
buiten te brengen dat Davy voor S.D.Z.Z. heeft gekozen. De reden dat de  
onderhandelingen toch wat tijd kostten om Hendriks zover te krijgen had volgens  
Otemann te maken met het feit dat hij nog keuzes had uit andere aanbiedingen op  
sportief en maatschappelijk vlak. Verbeek vult aan dat ze beiden blij zijn met een speler 
als Hendriks, het is een speler die rust uitstraalt en erg balvast is. 

Via de telefoon heb ik contact gehad met neef Axel, hij was dan ook erg blij en trots om 
met zijn neef in één elftal te spelen. Volgens Axel weet hij zeker dat Dennis hetzelfde  
gevoel heeft. Vervolgens kon Axel ons melden dat het klopt dat het even duurde voordat 
zijn neef de knoop doorhakte en bevestigd dan ook de eerder genoemde aanbiedingen.  
Op de vraag of Davy druk voelt nu er na zijn komst al gelijk over kampioenschap wordt 
gepraat zegt Axel luid en duidelijk NEE en vult verder aan met  “Davy weet wat er van 
hem verlangt wordt, hij zal daarom elke wedstrijd alles geven, zoals wij van Hendriks dat 
altijd doen. Het draait niet om Davy alleen, wij zijn zonder Davy iets minder en Davy is 
zonder ons ook niets want alleen kan je een wedstrijd tegen elf man niet winnen.

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer Hendriks gepresenteerd zal 
worden, maar S.D.Z.Z. 4 kennende zal dit wel op een originele manier gebeuren. Mochten 
er foto’s, filmpjes of ander materiaal voorbij komen dan zal ik zeker ervoor zorgen dat dit 
in de volgend STEM geplaatst zal worden. Filmpjes zal moeilijk gaan maar die kan je terug 
kijken op de Facbookpagina van Omni-S.D.Z.Z..

Voor diegene die Davy Hendriks aankomend seizoen op de velden van de Griethse Poort 
wil komen bewonderen, zal dit zijn op zondagmorgen 9.30u. ,veld 3 mits de tijden niet 
veranderd worden door de seniorencommissie.

Auteur, 

Snofla
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F1, seizoen 15–16, een mooie terugblik..
Het seizoen zit er bijna op, rest ons nog 2 toernooien en uiteraard het afsluitende pupil-
lenkamp en Penalty Cup. 
 
Laat ik beginnen te zeggen dat dit seizoen er een was van zeer veel mooie hoogtepunten!

Na een zeer succesvolle najaars-competitie (2e plaats) volgde een minstens zo spannende 
ontknoping in de zaalcompetitie. In het vorige verslag eindigde ik met de mededeling dat 
er nog een laatste speeldag was in de zaal waarin de uiteindelijke ontknoping zou vallen. 
Welnu, deze ontknoping  is wellicht bij iedereen bekent, maar voor die enkeling die 
het  even heeft gemist….we hebben in de zaal het kampioenschap kunnen vieren! Met een 
ongeslagen status en maar liefst 0 tegendoelpunten hebben we in de zaal de cup met de 
grote oren mogen meenemen!!

Met recht een zeer knappe prestatie!

Na de zaalcompetitie stond vrijwel direct de voorjaarcompetitie al weer op het  
programma. We hadden besloten om na een succesvolle najaarscompetitie, het een klasse 
hoger te gaan proberen. We maakten dus onze opwachting in de 3e klasse! 
In een competitie met een paar oude bekenden (Rijnland en Loil) en een aantal ‘oude’ 
2e klassers leek het op papier een ‘gezonde’ uitdaging te worden voor ons. Maar we  
hadden goede hoop en met een kampioenschap in de zak, een mooie 2e plek in de 
4e klasse waren we zeer gemotiveerd en hoopvol!

 
Wederom bleken we te beschikken over een zeer goed, degelijk en prima op elkaar in-
gespeeld team. Ook in een klasse hoger hebben we ons meer dan zeer goed staande 
gehouden. Met 2 gelijke spelen, 1 nederlaag en maar liefst 8 overwinningen  hebben we 
deze competitie met 26 punten uit 11 wedstrijden op een zeer mooie 3e plaats afgesloten. 
Alleen de kampioen DCS F2 (31 punten) en Loil F1G (27 punten) moesten we voor ons 
dulden… Wel leuk om even te melden is dat we als enige ploeg in deze competitie punten 
van DCS hebben afgesnoept (1-1)!

We kunnen zonder twijfel terugkijken op een zeer goed, geslaagd en mooie voorjaars 
competitie. De jongens zijn gegroeid en boven zichzelf uitgestegen! Ook hebben we dit 
seizoen ook nog een hoogtepunt gehad van een totaal andere orde!
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

Op 1e paasdag van dit jaar mochten we deelnemen aan het Graafschap Pincvision  
F-Tournament in Doetinchem. Alle F-teams van de convenantverenigingen van de  
Graafschap werden hier voor uitgenodigd. Op beide paasdagen werd het toernooi  
afgewerkt, waarbij er per dag 2 verschillende toernooien werden afgewerkt. Een voor  
F-teams die uitkomen in de hoofd-, 1e of 2e klasse en een voor teams die uitkomen in de 
3e, 4e of 5e klasse. Wij namen deel aan deze laatste categorie.

De dagwinnaars van 1e en 2e paasdag zouden uiteindelijk in een grote finale om de 
uiteindelijke prijzen gaan strijden. Strijdtoneel van deze finale: DE VIJVERBERG, als 
voorwedstrijd van de Graafschap – Cambuur op 2 april!

Tegenstander in de Vijverberg zou uit het toernooi van 2e paasdag komen en bleek 
uiteindelijk Ulftse Boys F1 te zijn geworden!

Zaterdag 2 april was het dan zover, de voorwedstrijd. We werden bij het stadion  
ontvangen en na ons op de tribune te hebben geïnstalleerd konden we het veld op om de 
warming up te gaan doen! Het veld lag er goed bij dat beloofd veel goeds.

Na de warming up werden we naar de catacomben gestuurd en van daaruit beleefden we 
een heuse opkomst, compleet met muziek en  line-up!

De scheidrechter floot voor het begin en daarna was (en bleef) het voornamelijk eenrich-
tingsverkeer. De uiteindelijke uitslag zegt alles, we wonnen deze finale met maar liefst  
11-2!

We hadden dus het Graafschap Pincvision F-tournament gewonnen!! We mochten de cup 
met de grote oren meenemen naar Zevenaar!

Groet,

Maarten Witkamp
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Dinsdags met de dames
Mijn eerste reactie op de vraag of ik een stukje over het kampioenschap van dames wilde 
schijven was dat ik alleen iets over hun trainingen kan schrijven. Persoonlijk heb ik mijn 
rol als trainer meer als activiteitenbegeleider ervaren. Lekker bezig zijn met de groep,  
zodat de dames zich vermaken en daarna een voldaan gevoel hebben. 

De coach die op zondag voor-, tijdens en na de wedstrijd druk bezig is én die ook de  
wedstrijdspanning ervaart is veel belangrijker voor een groep. Zowel zichtbaar, als  
onzichtbaar is Stephanie bezig geweest om te zorgen dat er een goede sfeer is en dat de 
dames elke week weer enthousiast waren om de wei in te mogen en samen te zijn.

Per toeval, of uit nood geboren ben ik elke dinsdag voor een groep dames komen te 
staan. Uit ervaring weet ik dat één dame al niet luistert naar mij, laat staan een grote 
groep druktemaaksters als onze dames van SDZZ! Door de opkomst in groten getale en 
de enorme arbeidsethos van de dames ben ik elke dinsdag weer met veel plezier naar de 
club gekomen. 

Het seizoen is lang, vaak net iets te lang en dan komen er pijntjes. Ook met drie dames 
gingen de trainingen gewoon door, omdat ik vind dat de mensen die komen recht hebben 
op een training. Dit heb ik nog van Clemens van Onna meegekregen, die als mijn  
jeugdleider met 2 jongens en min 20 graden het veld nog op ging. 

Na elke training hadden de dames een voldaan gevoel en dankten ze mij voor de fijne 
training. Via deze weg wil ik jullie graag bedanken voor een heel leuk seizoen en jullie 
nogmaals hartelijk feliciteren met het behaalde kampioenschap.

Emiel Hattu, 

trainer Vrouwen S.D.Z.Z.

DAMES OVERTUIGEND KAMPIOEN !!!
Op zondag 1 mei jl. zijn de dames van S.D.Z.Z. overtuigend kampioen geworden. Met 
slechts 3 verliespunten en 200 doelpunten voor hebben de dames zich dit seizoen de  
beste van de slechte gekroond in de 5e klasse. 

Met gepaste trots is dit zwaarbevochte kampioenschap gevierd na de kampioenswedstrijd 
en zijn zij op de platte wagen door Zevenaar gereden. Deze pagina is te klein om iedereen 
te bedanken en om alle weergaloze acties te beschrijven.  
Toch wil ik in dit stukje kort de dames  
bedanken die (zeggen te) stoppen met  
11-11 voetbal: Lisa van der Burg, Jerney  
Sloot, Nathalie Nijhuis, Joany Hammer,  
Cindy Kaal, Esther van der Burg, Janine  
Mooij, Mona Cornelissen, Noor van  
Schayk, Christiane van Diermen en  
Stephanie Bolder. Veel van hen zullen  
nog wel te bewonderen zijn in de 7-7  
competite bij S.D.Z.Z.. 
Veel dames van het eerste uur stoppen en 
hiermee ook veel steunpilaren van ons  
elftal, zonder hen was het dit jaar niet  
gelukt. Enorm bedankt dames!!! En tot op het voetbalveld.....???..... ;-)     Jeanne 
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Kantine is het centrum van de voetbal-
club bij S.D.Z.Z. 
De kantine bij Omni-vereniging S.D.Z.Z. is de plek waar teams zich verzamelen en na 
afloop van de wedstrijd de wedstrijd bespreken, hun frustratie uiten bij verlies maar bij 
winst uit hun dak gaan onder het genot van een biertje, frietje of iets anders. De kinderen 
drinken cola en kiezen vaak iets lekkers uit het grote assortiment fris, of sportdrankjes of 
zoetwaren. Ook toeschouwers en andere belangstellenden zijn regelmatig in de kantine te 
vinden. Vooral bij slecht weer zit je lekker droog en heb je uitzicht over de velden en kun 
je bij S.D.Z.Z. genieten van een kopje koffie, of warme chocomel.

Maar het biertje of de tosti komen niet vanzelf naar je toe. Daar zijn vrijwilligers voor no-
dig die in hun vrije tijd zich opofferen om kantinedienst te draaien, een van hen is Tino 
Meijer.

Tino is al op zeer jonge leeftijd bij de voetbalvereniging D.C.S. begonnen en heeft na de 
overstap naar S.D.Z.Z. in diverse elftallen gespeeld o.a. de B en A, en daarna zijn wed-
strijden gespeeld bij de senioren teams . Hij is inmiddels ruim 41 jaar lid van de vereni-
ging en heeft een groen - wit hart.

Dit blijkt wel uit het feit dat hij in al die jaren veel vrijwillige functies heeft verricht,  zoals 
ruim 25 jaar bestuurslid voor kantine zaken. De laatste jaren kwamen hier veel andere 
taken bij doordat het bestuur incompleet was. Ook is hij betrokken bij het organiseren 
van veel activiteiten zoals de kaart en dart avonden  en de Kerstbingo en de Bazaar van 
de vereniging en natuurlijk bij alle activiteiten die in de kantine gehouden worden. Bij de 
verbouwingsactiviteiten was hij regelmatig te zien in de kantine. Een van de hoogtepunten 
was het organiseren van het 50 jarig jubileum, hierbij was Tino de grote kar trekker die 
vele vrijwilligers met zich mee kreeg voor een geweldige feestweek. 

Sinds hij ongeveer een jaar geleden gestopt is als bestuurslid, kan hij zich toeleggen op 
andere bezigheden binnen en buiten S.D.Z.Z.  Tino zorgt ook voor de inkoop van diverse 
spullen zoals het snoep en de dranken. Een kantine van een voetbalvereniging is gebon-
den aan de regels en reglementen van de KNVB, maar ook van de gemeente en de ho-
recawet, dit betekend dat je op vaste tijden open en dicht moet zijn en er regels gelden 
voor het schenken van alcoholische dranken. 

De kantine van S.D.Z.Z. draait op een groep vrijwilligers die ook in de avonden dat er 
wordt getraind en in de weekenden als er wedstrijden worden gespeeld aanwezig moeten 
zijn in een roulerend schema met betrekking tot bardiensten. Juist die invulling van de 
bardiensten vergt een grote inspanning  doordat de bereidheid tot het helpen hierbij door 
vrijwilligers ontbreekt, op dat gebied is er veel veranderd ten opzichte van vroeger en nu 
aldus Tino, voor sfeer gezelligheid en eensgezindheid van een voetbalkantine waar je na 
de wedstrijd nog een poosje blijft voor een hapje en een drankje en een praatje is in deze 
snelle jachtige maatschappij weinig tijd. 
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Ook voor de inkomsten van de voetbalkantine is het belangrijk dat er veel publiek binnen 
komt dus een kantine moet ook uitstraling hebben,  dat probeert Tino en zijn team er elke 
keer weer van te maken.

Tenslotte wil hij nog wel even kwijt dat als er interesse is om als vrijwilliger kantine team 
te komen versterken dat je gewoon, een van de vaste leden van de kantine commissie 
hierover kunt aanspreken of een mail naar kantine@sdzz.nl kunt sturen, waarbij men wel 
16 jaar of ouder dient te zijn. 

Nauw verbonden met zijn werkzaamheden voor de kantine zijn de activiteiten van de 
vrienden van S.D.Z.Z. die als doelstelling hebben om de club op financiële wijze te  
ondersteunen, dit kan variëren van het  geven van een bijdrage voor keepers  
handschoenen voor bij de keepers training, of een financiële ondersteuning voor de jeugd  
bij sinterklaas of kerst viering, dan wel het  ondersteuning van aankoop van producten 
voor in de kantine of keuken,  zoals in 2015 nog gebeurde bij de aanschaf van een nieuwe 
wasmachine.

Een keer per jaar maakt de vrienden van S.D.Z.Z. bekend waar men een geldelijke  
bijdrage aan wil schenken. In de kantine hangt een groot bord met daarop de namen van 
alle bedrijven, winkeliers, particulieren en leden van de vereniging die inmiddels lid zijn en 
voor 45 euro kunnen senioren ook al lid worden van deze Vrienden Van S.D.Z.Z.

Aan het eind van ons gesprek wat we aan een tafeltje in de kantine hadden onder het ge-
not van een kop koffie, moet ik constateren dat Tino Meijer een gedreven en hartwerken-
de persoon is die het clubbelang altijd voorop stelt, want hij moet nog snel achter de bar 
de vloer dweilen en in de keuken de vuile vaat wegwerken, ook op deze late avond op een 
doordeweekse dag in mei.

Gerrit Gieling

Pr/reclame activiteiten en 

redactie clubblad



De	Stem	-	pagina	18

Voetbaloverzicht 2015/2016 E1 S.D.Z.Z. 
 
Het overzicht van een seizoen E1 bestaat uit een aantal up maar ook zeker een aantal 
down momenten. Hierbij een kort overzicht van deze momenten waar zowel de spelers als 
de trainers weer veel van hebben geleerd.

We hebben een moeilijke eerste seizoenshelft gehad , door dat we veel  lastige  
wedstrijden hebben gespeeld tegen goede tegenstanders. Regelmatig lieten de jongens de 
koppies hangen na een wedstrijd waarbij we weer met grote cijfers verloren.

We moesten de jongens veel aanleren maar daar doe je het als trainer voor en langzaam 
aan leverde dit resultaten op. Veel goede training opkomsten  op de dinsdag en  
donderdagavond wierpen tenslotte hun vruchten af. Ze wilde er ook echt voor gaan en 
boekte dan ook vooruitgang in het spelletje. In de winterstop zijn we van de 3e naar de 
4e klasse gegaan en dit was voor de jongens een goede zet om te doen.

Een niveau wat ze veel beter aan konden en als snel kwamen de resultaten in uit en thuis 
wedstrijden . Voetbal is leren, spelen, en ook scoren dat hoort er allemaal bij. En het deed 
de groep goed dat we vele wedstrijden winnend konden afsluiten.

De boys kregen er alle vertrouwen in en plezier in het spel en we stegen in de competitie 
naar de 1e plek. Er was dus alle vertrouwen dat we ook in deze klasse kampioen konden 
worden. Het kwam nu aan op de laatste 3 wedstrijden.  Na een goede voorbereiding  
begonnen we aan deze laatste reeks van wedstrijden tegen Westervoort thuis. Het leek 
wel of het in de koppies van de spelers was gaan zitten dat we 1e stonden en ook nog 
kampioen konden worden want we begonnen superslecht aan deze wedstrijd. Westervoort 
nam al direct afstand van ons en met de rust stond het al 1-4. Ja in de rust een  
donderspeech van Rober en dat heeft geholpen want de tweede helft was stukken beter, 
maar helaas verloren we de wedstrijd met 5-6 en dus drie punten verloren.

De week erop kwam de nummer twee naar Sportpark de Grietshe Poort de ploeg van GVA 
E 2.Deze wedstrijd moesten we winnen. Het was van beide kanten goed en technisch  
verzorgt spel en het ging lange tijd gelijk op. We konden dan ook heel tevreden zijn op 
het team, echter dat je vlak voor het einde bij een gelijke stand van 8-8 nog een tegen 
treffer krijgt te verwerken dat is hele grote pech eindstand derhalve 8-9 en wederom 3 
punten verloren en nu gezakt naar een 2e plaats in de competitie.

Onze laatste wedstrijd was een zware uitwedstrijd tegen Rijnland die op dat moment op 
de 4e plek stonden. Ook deze wedstrijd moesten we winnen om nog een 2e plaats te  
behouden in de competitie, maar ook een mooie 2e plek ging verloren doordat Rijnland 
vanaf de eerste minuut beter in de wedstrijd zat en de hele wedstrijd heer en meester 
was. Je raadt het al we verloren deze wedstrijd met maar liefst 8-2 en daardoor zakten we 
nog verder weg in de stand.

Toch kijken we tevreden terug op een mooi seizoen waarin we er met z’n allen hard voor 
hebben gewerkt. In het nieuwe seizoen gaan we er weer voor met het team en we hopen 
ook dan weer op een goede samenwerking met de ouders en een goede opkomst bij onze 
thuis en uit wedstrijden , want voetballen doe je bij S.D.Z.Z. 

Groetjes van  Colin Gieling en Rober Verbeek

Trainers	E1	S.D.Z.Z.
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Voetbal voor routiniers: 7x7 35+ en 45+ 
voetbal
Het 7x7  35+ voetbal elftal van  S.D.Z.Z. heeft in de afgelopen najaarscompetitie, enorm 
veel plezier opgeleverd voor de deelnemende spelers en dat heeft geresulteerd in een  
2e plaats in de eindstand. Het 7x7 35+ voetbal van S.D.Z.Z. is door spelers in de  
doelgroep met veel enthousiasme ontvangen. 
 
Voor veel van hen was het reguliere voetbal, waarbij elk weekend een wedstrijd van  
tweemaal 45 minuten op het programma staat, om praktische of fysieke redenen geen  
optie.. 
 
Nu heeft S.D.Z.Z. het 7x7 45+ voetbalelftal opgericht. Het is een welkome aanvulling op 
de bestaande (veteranen) competities. Ook bij deze voetbalvorm spelen teams in  
zeventallen, op een half speelveld tegen spelers die minimaal 45 jaar oud zijn.  
Onbeperkt wisselen is toegestaan en de buitenspelregel is afgeschaft. 
 
Zowel 7x7 35/45+ voetbal biedt nu bij S.D.Z.Z. enorme kansen voor oud leden/spelers 
die door een of ander redenen  zijn gestopt. 
Daarom meld u aan om te voelballen in een 7x7 35/45+ elftal. Meer informatie is te  
verkrijgen bij senioren@sdzz.nl

 
 
Gerrit Gieling



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

De	Stem	-	pagina	20

	 	 	 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.



De	Stem	-	pagina	21



De	Stem	-	pagina	22

Fanshop beheerder Alfons  Speklé Over 
S.D.Z.Z. en de Fanshop.
 
Het groen en wit van de club zit diep in zijn hart, want hij was amper 6 jaar oud toen 
Alfons Speklé door Fred en Ben Reyers naar Omni-vereniging S.D.Z.Z  werd gehaald,  en 
daar in alle  jeugd  elftallen heeft gespeeld tot en met de A1. Ook was hij trainer en  
leider bij de B1 en A1.

Daarna is Alfons een aantal jaren weg geweest bij de club, om vervolgens weer terug te 
keren bij de senioren teams. Vele bekende S.D.Z.Z ers Zoals Martin Regtop, Bennie  
Jansen, en Peter Otemann spelen al ruim 20 jaar met Alfons samen in het 5e elftal en het 
huidige 4e elftal van de club. Onlangs in 2015 zijn ze nog kampioen geworden met het 5e 
elftal.

Samen spelen ze nu nog samen in het 4e elftal dat ook in het nieuwe seizoen vrijwel  
gehandhaafd blijft.

Via Arno van den Wildenberg heeft Alfons het beheer en uitgave van de spullen van de 
fanshop op zijn schouders genomen. Destijds begon het met zo’n 5 artikelen, maar nu is 
er een groot assortiment van wel 25 vaste artikelen in het groen en wit de clubkleuren, 
van baby shirts tot aan sweaters, polo shirts, trainingspakken, rugzakken, pennen,  
petten en nieuwe artikelen zoals de S.D.Z.Z. sjaal. 

Het werkt heel eenvoudig om iets uit de shop te kopen aldus Alfons. De meeste kleding 
is voorzien van het geborduurde S.D.Z.Z. embleem. Zodra de goederen binnen zijn wordt 
met de koper contact opgenomen voor aflevering en dienen de kosten contant af te  
rekenen. 
 
Het is de volledige verantwoordelijkheid van de koper om de juiste gegevens op te geven. 
Iedereen die een bestelling wil plaatsen stuurt  een mail naar fanshop@sdzz.nl en dan 
komt het zeker goed. Ook heeft hij goede contacten met de leverancier van al deze  
spullen 100% voetbal.

Als leden of andere mensen van buiten de vereniging bepaalde artikelen missen in de  
fanshop dan kunnen ze dit ten alle tijden aangeven aan Alfons, die ook openstaat voor  
eigen creaties aangaande S.D.Z.Z. 

Het beheer van de fanshop doet hij inmiddels alweer zo’n 6 jaar en het blijft leuk om dit 
naast allerlei hand en spandiensten voor de club erbij te doen.

Hij zegt zelf dat hij in de nadagen van zijn voetbalcarrière is beland, maar er nog altijd 
veel plezier in heeft om sportief bezig te zijn. 

Zoals Alfons zich nu voelt en zolang hij gezelligheid en sfeer  
en het goede voetbalgevoel heeft blijft hij zich voor 100%  
inzetten voor Omni- vereniging S.D.Z.Z. 

Gerrit Gieling 

Pr/reclame activiteiten S.D.Z.Z.
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S.D.Z.Z. een unieke club.... 
Penalty Cup Zevenaar…. 
6 jaar geleden ontstond het idee om iets te organiseren wat compleet nieuw was binnen 
Zevenaar. Met een vijftal S.D.Z.Z.-ers zijn we gaan brainstormen en kwamen we met het 
idee een Penalty Cup te organiseren. En dan niet alleen voor de S.D.Z.Z. jeugd maar voor 
alle jeugd in Zevenaar. Na maandenlange voorbereiding was in 2011 de eerste editie een 
feit. Zo’n 80 kinderen streden om de titel penaltykoning(in) van Zevenaar. Gelukkig werd 
de dag een succes wat wel bleek uit het feit dat vanaf de tweede editie elk jaar het  
maximum aantal van 100 deelnemers werd gehaald. 

Inmiddels zal op 12 juni van dit jaar de 6e editie alweer plaatsvinden op ‘Sportpark De 
Griethse Poort’. Alle kinderen van 5 – 14 jaar uit Zevenaar en omstreken kunnen weer 
gaan strijden om de felbegeerde cup en natuurlijk de titel, “Penalty Koning(in) van  
Zevenaar e.o.”! Het evenement begint dit jaar om 12:00u en zal rond 15:00 afgelopen 
zijn. 

Naast het winnen van bekers en medailles organiseren we ook elk jaar een loterij onder 
de deelnemers van de Penalty Cup. Zij doen hier geheel gratis aan mee en alle te  
winnen prijzen zijn geschonken door sponsoren. Er zijn elk jaar verschillende mooie  
prijzen te winnen met altijd een super hoofdprijs. Zo was het originele shirt van het  
Nederlands elftal al eens 1 van de hoofdprijzen. De afgelopen 2 edities heeft de  
organisatie tevens geregeld dat alle deelnemers naar huis gaan met een leuk gevulde 
‘Goodiebag’. In 2014 was dit een Masita bal met een bidon en in 2015 een rugzak met 
inhoud en met je naam erop gedrukt. Al dit moois wordt mogelijk gemaakt door de vele 
(trouwe) sponsoren die dit evenement elk jaar weer ondersteunen.  

Alhoewel penaltyschieten uiteraard het belangrijkste is om te bepalen wie het evenement 
wint, worden de penalties afgewisseld met leuke en ludieke andere sportspellen zoals 
voetvolley, de speedmeter, levend voetbalspel, gatendoek schieten etc.! Elk jaar probeert 
de organisatie wel weer te vernieuwen en weer iets origineels te bedenken. Zo  
waren er vorig jaar het skippy-voetbal en de leeuw van de fiets schieten. Ook dit jaar zijn 
er weer nieuwe spellen bedacht. Tevens wordt er een leuke voetbal-act gepresenteerd 
wat nieuw is ten opzichte van voorgaande edities. Kortom…..je hoeft je geen moment te 
vervelen op sportpark De Griethse Poort. 

De Penalty Cup wordt vanaf de eerste editie tegelijk gehouden met de grootste Bazaar 
(100 – 120 kramen) van de Liemers, tevens door S.D.Z.Z. georganiseerd. Dankzij een 
perfecte samenwerking met de organisatie van de Bazaar vullen we elkaar aan en maken 
we er gezamenlijk een echte happening van. Op het moment dat je het sportpark betreed 
ben je meteen onder de indruk van de ambiance op en rond de kantine en het hoofdveld. 
De Penalty Cup op het hoofdveld, de bazaar met 120 kramen er omheen en de catering, 
het terras en het podium rondom de kantine. 

Het is wel zo dat deze activiteiten veel organisatie vergen waarbij vele vrijwilligers nodig 
zijn. In totaal zijn ongeveer 80 tot 100 vrijwilligers op de been om deze dag tot een goed 
eind te kunnen brengen. En het is tegenwoordig niet makkelijk om de vrijwilligers te  
vinden. Dus….. lijkt het je leuk om mee te helpen met de organisatie, begeleiding op de 
dag zelf, met de opbouw of het opruimen of op welke manier dan ook…..laat het dan  
weten. Vele handen maken licht werk…..en weet je….het is nog hartstikke leuk ook!!! 

 

Ewald Kelderman



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

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

Jan Sloot Voorzitter sponsoring@sdzz.nl 0316-330283

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/Webdesign webbeheerder@sdzz.nl 0316-333001

Gerrit Gieling Facebook pagina Omni-SDZZ gerritgielingontheroad@hotmail.com

VERZORGING

Wout Bramel Verzorger verzorger@sdzz.nl 06-53960166

BAZAAR

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

DIVERSEN CONTRIBUTIE

Telefoon Clubhuis 0316-526115 Senioren €  14,50 Banknummer

Emailadres Algemeen info@sdzz.nl Junioren €    7,50 / 8,50 NL65 RABO 03748 353 06




