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Van de voorzitter 
Het nieuwe bewaarnummer ligt weer voor u klaar. Dank aan de redactie voor hun tomeloze inzet in deze en aan 
alle  
“schrijvers” die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Een korte terugblik op het afgelopen seizoen is dat helaas ons 1ste elftal en hun leiding er niet in slaagden ons 
naar de 4de klasse te laten promoveren, maar…….de nieuwe uitdaging is er zeker voor dit seizoen 2016 – 2017. 
Andere indeling dus ook andere tegenstanders uit andere regio’s. Wel mag duidelijk zijn dat wij in april 2017 ons  
60-jarig bestaan mogen vieren en het een geweldige uitdaging mag zijn om te mogen promoveren.

Een fantastisch resultaat van de vrouwen, schitterend kampioenschap behaald “bijna” ongeslagen mag zeker 
vermeld worden. KLASSE.

Als we zo op en langs ons clubhuis lopen dan zien we het afgelopen seizoen dat er veel PR is gedaan aan de 
activiteiten van onze club, de manier waarop de velden en alles daarom heen behandeld worden is fantastisch, 
Hulde aan alle vrijwilligers binnen onze vereniging. Vrijwilligers moet men strelen zij zijn van onschatbare waarde 
om dit alles op deze manier te willen doen voor de vereniging. Het is duidelijk vrijwillig en niet vrijblijvend!!!!

Joop van der Ent heeft de taken overgenomen van Joop Verbeek die druk aan het werk is met zijn accommo-
datiecommissie. De PR/Sponsorcommissie is bijzonder actief op vele fronten. De reclame langs de velden zijn 
duidelijk uitgebreid geworden, omroepinstallatie is duidelijk verbeterd en men is al weer bezig om een program-
maboekje weer te maken.

Sponsoring, met trots mogen wij jullie vermelden dat er een hoofdsponsor voor onze jeugd is gevonden, JUMBO 
Heemskerk is de naam van de twee supermarkten in Zevenaar. Een nieuwe outfit is reeds uitgezocht voor de  
gehele vereniging van jong tot oud. De nieuwe outfit gaat besteld worden voor onze jeugd en op 10 september 
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worden ze allemaal op de foto gezet. De reden is dat JUMBO Heemskerk een fotoboek gaat uitbrengen voor 
SDZZ met daar in alle spelers, commissies en bestuursleden gaat uitbrengen. Deze voetbalplaatjes worden  
verkregen door de inkopen te doen bij de JUMBO supermarkten in Zevenaar. Hulde daar voor en trots mogen we 
daar op zijn.     

Ons sportpark is voorzien van twee robotmaaiers die op gezette tijden het groen maait op ons park. Dit heeft 
voor ons ook consequenties en daar leest u meer over van onze accommodatiecommissie. In ieder geval liggen 
de velden er schitterend bij. Zo ook was Westbromwich Albion bij ons te gast en zij keken hun ogen uit naar dit 
systeem. Mooie wedstrijden zijn er gespeeld tegen Achilles’29 en N.E.C. Goed stuk reclame ook voor onze  
vereniging, het betreft spelers onder de 19 jaar.  
Wij zijn bezig om dat volgend jaar nogmaals te laten plaatsvinden, maar dan ook nog met andere  
tegenstanders.

Belangrijk onderwerp is dat wij nog steeds niet in geslaagd zijn de secretariaatspost in te vullen met de juiste 
persoon,  
wellicht kent u iemand in uw omgeving die hier over wil praten met ons.

Tot slot vraag ik jullie mee te helpen onze vereniging weer verder te laten groeien, nieuwe jeugdleden zijn zeer 
welkom  
binnen onze vereniging. U kunt ons daarbij helpen!!!!  

Op het moment van schrijven zie ik dat de competitie al weer gaat beginnen, ik hoop dat jullie allemaal van klein 
tot groot veel plezier aan de voetbalsport weer mogen beleven maak er een sportief en een goed resultaat van.

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
	 	 Keepers	 	 20.00		 	 klk.5/6	 veld	2

 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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 Met ervaring en wilskracht wil het 1e elftal van S.D.Z.Z. dit 
seizoen promoveren naar de 4e klasse.
In de bestuurskamer van het clubhuis van Omni-Vereniging S.D.Z.Z. heb ik een gesprek met Theo Lammers, in 
het dagelijks leven mede eigenaar van Pola Installatie techniek en  voor het tweede seizoen de hoofdtrainer van 
het 1e elftal van de vereniging.

Met Theo kijk ik eerst even terug naar het afgelopen seizoen waarin tot het laatst van de competitie werd  
meegedaan voor de prijzen en een hoge klassering in de 5e klasse. 
Jammer dat het op het einde van de competitie 2015/2016 dan toch nog mis is gegaan, aldus Theo die het  
seizoen liever nog hoger was geëindigd dan de 5e plaats, maar het was zeker geen verloren seizoen en in veel 
wedstrijden hebben de spelers laten zien dat de passie en het geloof in het voetbal er weer was. 
Alle reden voor de technische staf, bestaande uit hoofdtrainer Theo Lammers, technisch manager Rini Kromdijk, 
teamleider Ivo Mondeel, grensrechter Peter Hendriks, verzorger Wout Bramel en keeperstrainer Rene Marinus 
om op de ingeslagen weg door te gaan in het seizoen 2016/2017.

Er zijn ook dit seizoen een aantal wijzigingen in het spelersbestand, er zijn een aantal jongens gestopt of elders 
gaan voetballen maar er zijn ook een aantal nieuwe spelers bij het 1e elftal gekomen, o.a. Mischa Arns (keeper) 
komt van Angerlo evenals Jelle Verheij. 
Ook Jasper Peters, Niek Bramel en Arjen Visser (allen O.B.W.) zijn het team komen versterken. Arjen Visser traint 
overigens alleen mee met het 1e elftal maar speelt een aantal elftallen lager bij S.D.Z.Z. in de competitie aldus 
Theo. Met een smalle selectie van 17 spelers wil Lammers dit seizoen aantrekkelijk en van achter uit opbouwend 
voetbal spelen. 
De opstelling, wissels en de speelstijl zijn ook dit seizoen een taak voor de hoofdtrainer die inmiddels de eerste  
oefenwedstrijden tegen s.v. Loil, Elistha, Doesburg en Westendorp met wisselend succes heeft afgesloten.  
En inmiddels zijn ook de bekerwedstrijden tegen Den Dam, D.V.C. 26 en Westervoort gespeeld.

Er is nog veel werk te doen aldus Theo die wel vindt dat het team maar ook de spelers als individu, verder zijn 
met betrekking tot fitheid en ontwikkeling op technisch vlak ten opzichte van vorig seizoen rond dezelfde tijd.
Zonder ook maar een enkele speler te kort te doen wil Theo wel even gezegd hebben dat zijn aanvoerder Chika 
Okere, Jelle Peters en good old Harold Stokman spelers zijn die het team kunnen motiveren en het tot een  
goede prestatie kunnen laten komen. Dat zijn drijvende krachten waarop een team kan bouwen.  
Ook de overige spelers, verzorger, teammanager en de assistent scheidsrechter zijn vaak ook bepalende  
personen in het team. Daarbij ook de supporters die ons in voor- en tegenspoed blijven steunen.

Wellicht komen er in het verloop van dit seizoen nog een aantal spelers uit het 2e in aanmerking om het 1e elftal 
te versterken als er vraag is vanuit de technische staf, dit in goed overleg met Rober Verbeek.  
De komst van een nieuw A1 elftal biedt ook weer mogelijkheden voor de jongere generatie spelers voor de  
toekomst van S.D.Z.Z. 1

Dit seizoen is het 1e elftal helaas ingedeeld in de 5e klasse met teams uit de regio’s Arnhem en Nijmegen,  zoals 
Arnhemia 1, Elsweide1, Valburg 1, Veluwezoom1 en Renkum.

De derby’s dit seizoen zijn alleen tegen sv Loo en SSA Aerdt-Carvium.  
De eerste wedstrijd van de competitie is op 4 september thuis tegen Arnhemia 1 uit Arnhem.

Dit seizoen willen wij opnieuw meedoen voor de prijzen zegt hoofdtrainer Theo Lammers en ik denk hierbij aan 
een nacompetitie plek en dan de promotie wedstrijden spelen voor een overgang naar de 4e klasse. Dat zou  
zeker met het 60 jarig bestaan en jubileum van de vereniging een prima opsteker zijn.

Van mijn spelersgroep verwacht ik dan ook veel inzet en beleving tijdens de wedstrijden, zowel uit als thuis.  
Verder wordt er een goede trainingsopkomst verwacht, met veel inzet en passie, want in een goede training ligt 
immers de basis voor het geboden spel in de wedstrijden.

Theo Lammers heeft het naar eigen zeggen ook erg naar zijn zin bij de Groen-witten uit Zevenaar, waar vele  
vrijwilligers dagelijks bezig zijn in het belang van de club.  Dat siert onze vereniging, aldus Theo, die hoopt op 
een mooi voetbalseizoen met het 1e elftal van Omni - vereniging S.D.Z.Z.

Gerrit Gieling 

pr en redactie de Stem
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Contributie 2016-2017
De contributie is onveranderd gebleven en is voor dit seizoen:

Senioren €  14,50

Jeugdleden €    8,50

Niet-spelende leden €    6,50

Indien u niet een volmachtiging heeft afgegeven om het verschuldigde bedrag via automatische incasso te voldoen. Dan 
verzoek ik u verschuldigde bedrag vooruit te betalen op bankrekening 37.48.35.306

Bij het niet tijdig betalen van de contributie, boetes van KNVB of storneren wordt er € 2,00 administratiekosten in rekening 
gebracht.

Bij tussentijdse opzegging is men verplicht om het gehele seizoen nog contributie te betalen.

Achterstallig contributie leidt tot een schorsing!

Met sportieve groet,

Jerney Sloot & Emiel Hattu

Penningmeesters

Penningmeester@sdzz.nl
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WEDSTRIJD SCHEMA S.D.Z.Z. 1 SEIZOEN 
2016 / 2017
Datum: Tijd: Thuis: Uit:

04-09-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Arnhemia 1

11-09-2016 14:30 uur Loo 1 S.D.Z.Z. 1

18-09-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 SVO ’68 1

25-09-2016 14:30 uur Valburg 1 S.D.Z.Z. 1

02-10-2016 14:30 uur VVLK 1 S.D.Z.Z. 1

09-10-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 CHRC 1

16-10-2016 14:00 uur Elsweide 1 S.D.Z.Z. 1

23-10-2016 Inhaal/Beker

30-10-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Veluwezoom1

06-11-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 SSA Aerdt-Carvium1

13-11-2016 14:00 uur Edesche Boys 1 S.D.Z.Z. 1

27-11-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 RVW 1

04-12-2016 14:00 uur Arnhemia 1 S.D.Z.Z. 1

11-12-2016 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Loo 1

12-02-2017 14:30 uur SVO ’68 1 S.D.Z.Z. 1

19-02-2017 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Valburg 1

12-03-2017 14:00 uur SSA Aerdt-Carvium1 S.D.Z.Z. 1

19-03-2017 14:00 uur CHRC 1 S.D.Z.Z. 1

26-03-2017 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 VVLK 1

02-04-2017 14:00 uur Veluwezoom 1 S.D.Z.Z. 1

09-04-2017 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Elsweide 1

30-04-2017 14:00 uur RVW 1 S.D.Z.Z. 1

07-05-2017 14:00 uur S.D.Z.Z. 1 Edesche Boys 1



‘Het is het echte leven, geen jongensboek’.....
Soms kan een standaardsituatie bijzonder worden door de context. Randvoorwaarden die voor de één belang-
rijker zijn dan voor de ander. Zo zul je mij niet voor een andere voetbalclub dan S.D.Z.Z. zien spelen. In een tijd 
waarin clubs sneller worden verwisseld dan onderbroeken, is dit haast een unicum. Toch is er bij  elke club wel 
een groepje oude mannen.  
Mannen die onlosmakelijk met de club verbonden zijn. Iedereen kent ze en ze kennen iedereen. Als de jaren 
verstrijken, zie je het groepje langzaam kleiner worden totdat je zelf tot het groepje behoort. Zelf heb je al jaren 
niet meer gevoetbald, maar natuurlijk weet je het beter dan die snotneuzen die nu op de club rondlopen

Maar dat is later. Op dit moment speel ik 7e klasse reserve en eerlijk gezegd kan ik er niet zoveel van. Wat ik wel 
gemeen heb met de oude mannen is de gedachtegang dat vroeger alles beter was. Zelfs mijn vroeger was al 
beter dan het nu. Vroeger ging het ook een stuk beter met S.D.Z.Z. en hoefde het tweede niet mensen van het 
zesde te vragen om hun team compleet te maken. Mensen van het zesde die daar ook eigenlijk geen zin in heb-
ben. Dus was mijn antwoord op het verzoek om spelers te lenen: “Er is niet veel interesse, maar ik kan eventu-
eel zelf wel meedoen.”

En daar zat ik dan, in de kleedkamer. De trainer bedankte me dat ik mee wilde doen. Uiteraard mocht ik op de 
bank plaatsnemen. Dat beviel me wel prima. Om me toch te belonen voor mijn opoffering mocht ik nog een half 
uurtje opdraven. Ergens als rechtsbuiten waar ik het minste kwaad kon doen. 
Tijdens de warming-up hoorde ik al de vrolijke verbazing in de stem van Johnny Rijst, een van die oude mannen: 
”Wat is dat, jij bij het tweede?” Meer dan verontschuldigend lachen kon ik niet. Toen ik een kwartier in het veld 
stond was het zover. De bal is onderweg in mijn richting. Langs de kant zag Johnny het ook. Het “Kom op  
Vincent!” gaf me het vertrouwen om die bal aan te nemen en voor te zetten. Natuurlijk werd er niet uit  
gescoord; het is het echte leven, geen jongensboek. Maar de bal kwam aan en die paar seconden waren mijn 
hoogtepunt bij S.D.Z.Z.

Vincent Joosten
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Data kaartavonden S.D.Z.Z.
 

Deze kaart vind om de veertien dagen plaats op vrijdagavond en de aanvang is altijd om 20.15 uur. Die avond speelt men 
het spel klaverjassen en jokeren. Na afloop worden er prachtige prijzen uitgekeerd. 

Op laatste dag van het kaartseizoen vind er tevens een kaartmarathon plaats onder genot van hapjes, drankjes en een 
diner.

Vrijdag 19 augustus 2016 
Vrijdag 02 september2016
Vrijdag 16 september 2016 
Vrijdag 30 september 2016 

Vrijdag 14 oktober 2016 
Vrijdag 28 oktober 2016 

Vrijdag 11 november 2016 
Vrijdag 25 november 2016
Vrijdag 09 december 2016
Vrijdag 23 december 2016

Vrijdag 06 januari 2017
Vrijdag 20 januari 2017
Vrijdag 03 februari 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Vrijdag 03 maart 2017
Vrijdag 17 maart 2017
Vrijdag 31 maart 2017
Vrijdag 14 april 2017
Vrijdag 28 april 2017
Vrijdag 12 mei 2017
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Samenwerking tussen elftallen Omni-Vereniging S.D.Z.Z. en 
s.v. Babberich / Liemers.
Vanaf het seizoen 2016/2017 is er weer een A1 elftal bij S.D.Z.Z. te bewonderen en wel een combiteam onder de naam  
S.T: S.D.Z.Z./Babberich A1 - O19. Het team is samengesteld uit spelers van het voormalige B1 team van S.D.Z.Z. en een 
aantal jongens van de  2e jaars A van Babberich. Voor deze nieuw groep staat Niek Bouwman als ervaren trainer en hij 
wordt dit seizoen geassisteerd door een speler van het 1e elftal van s.v. Babberich/Liemers Appie Düsünceli en Ronald 
Straatman als leider/grensrechter.

We schrijven het jaar 1983  toen Niek Bouwman  amper 4 jaar oud  ging voetballen bij de rood witte combinatie uit het  
Gelderse Babberich. Hij heeft als speler vele jeugdelftallen doorlopen, en ook getraind en maakte kort een uitstapje naar  
het 2e van Genderingen. Niek is enkele maanden geleden nauw betrokken geweest bij de opstart van de A1 O 19 van beide  
verenigingen, samen met beide voorzitters van de clubs Wim de Bruin en Henk Dukkerhof en de jeugdvoorzitter van 
S.D.Z.Z. Gerard Kelderman.

Net op tijd voor de deadline van inschrijving bij de K.N.V.B. is alles rondgekomen en spelen we met een nieuwe A1 O 19  
het voetbalseizoen 2016/2017.

De afgelopen weken hebben de boys fanatiek getraind en een aantal bekerwedstrijden gespeeld, voordat op 10 september 
de nieuwe competitie van start gaat met een uitwedstrijd tegen DZC 68 uit Doetinchem de A1- O19  is dit seizoen ingedeeld 
in de 4e klasse bij o.a. teams als  Concordia W - D.C.S.- D.V.C. 26 –  Groessen en een aantal teams uit de Achterhoek   
Eerbeek en Rheden. 
Niek Bouwman hoopt op een mooi seizoen waarin het nieuwe combiteam positieve energie en plezier in het voetbalspel 
moet gaat uitstralen tijdens de thuis en uitwedstrijden  waarvan overigens in de eerste helft van de competitie de  
thuiswedstrijden op Sportpark de Griethse Poort  en de tweede helft de thuiswedstrijden op Sportpark de Buitenboom  
gespeeld gaan worden.

Verder trainen de jongens van de A1- O19 op dinsdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.30 uur net als tijdens de  
wedstrijden de eerste helft van de competitie bij S.D.Z. en de tweede helft bij s.v.. Babberich/Liemers.

Het bestuur en de jeugdafdelingen van beide elftallen wenst de A1-O19  
dan ook veel succes voor het komende seizoen.

 
Gerrit Gieling - Redactie lid de Stem

De accommodatiecommissie
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht, speciaal naar alle trainers binnen de club en alle leiders van onze 
vereniging.

ATARO B.V. heeft de activiteiten overgenomen van de gemeente m.b.t. de onderhoudswerkzaamheden op ons sportpark. 
Zoals u  heeft mogen zien zijn de velden uitgevoerd met twee robotmaaiers die er voor zorgen dat de grasmatten in een uit-
stekende conditie mogen verkeren. Deze robots rijden een ingesteld parcours over het groen waarbij 1 robot veld 1 en een 
half veld 2 maait met de daarnaast gelegen groen stroken en 1 robot op de 2de helft van veld 2 en gehele velden 3 en 4.

Spelregels voor alle betrokkenen:

Door ATARO zijn stelcomplaten aangebracht aan de zijkanten van de speelvelden, verplaatsbare doelen dienen na gebruik 
weer terug gezet te worden op deze plekken.

Ingestelde tijden van de maaiers is dat op werkdagen beide robots automatisch naar het oplaadstation rijden en zijn uitge-
schakeld van 17.00 – 23.00 uur. Op zaterdag- en zondagen uitgeschakeld vanaf 08.00 tot 17.00 uur.

Di betekent dat alle hoekvlaggen na afloop van de laatste wedstrijden van het veld worden meegenomen naar het ballen-
hok. De doelnetten omhoog worden gehaald en de twee roestvrijstalen haken aan deze buizen en aan de doelen worden 
opgehangen. Dit voorkomt dat de robot niet verstrikt raakt in de netten. LET OP , dit onze verantwoording voor de vereni-
ging om dit te doen. Verder dienen de ballenvangers weer worden vastgebonden aan de palen. Dit gaat gewijzigd worden 
door ATARO, zij gaan een andere constructie hiervoor maken.

Verder de uitdrukkelijke boodschap om van deze robots af te blijven. Zij zijn niet van onze vereniging maar 
van ATARO BV.
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Ervaring opdoen als trainer belangrijker als zelf nog 
spelen
Ook dit seizoen 2016/2017 wil het 2e elftal van S.D.Z.Z. in de 6e klasse bovenin meedraaien en zo 
hoog mogelijk eindigen in de competitie, maar plezier samenspel en inzet staan centraal bij het team 
van Rober Verbeek die ook dit seizoen samen met zijn technische staf (Damon Beykirch,  
Mischa Beykirch, Bjorn Ewald en John Kummeling het 2e elftal onder zijn hoede heeft.

Er zijn een aantal spelers vertrokken en ook een aantal nieuwe spelers bij deze groep gekomen. Als alle 
spelers dit seizoen op de trainingen en in de wedstrijden aanwezig zijn dan kan Rober Verbeek over 
een behoorlijke selectie beschikken van zo’n 18 tot 20 spelers en de gemiddelde leeftijd ligt op 25 jaar.

Voor het komende seizoen is er een goede samenwerking met het 3e elftal van de vereniging dat onder 
leiding staat van Johan Verbeek en Peter Otemann en kunnen beide teams een beroep elkaars spelers 
doen indien nodig.

Ook zij de spelers van het 2e elftal beschikbaar om met S.D.Z.Z. 1 mee te voetballen als hoofdtrainer 
Theo Lammers een beroep op ze doet, dit dan altijd wel in goed overleg met de staf van beide  
elftallen.

Doelstellingen voor het nieuwe seizoen zijn  vaak en goed trainen met het hele team en als collectief de 
wedstrijden spelen en plezier in het voetbalspel, om zo een goed mogelijk resultaat in de 6e klasse neer 
te zetten en boven aan of in de subtop van de competitie mee te draaien.

Of dat Rober Verbeek zelf nog aan spelen toe komt dit seizoen valt niet uit te sluiten,maar het eigenlijk 
niet de bedoeling zegt hij vol overtuiging want sinds Rober zijn diploma TC3 op zak heeft ziet hij  
zichzelf meer als trainer voor de groep staan.

Naast trainer van het 2e van S.D.Z.Z. is hij samen met Colin Gieling ook nog trainer van de E1 een van 
de van de vereniging. De jeugd heeft de toekomst en ze moeten via goede training en begeleiding 
doorstomen naar de hogere jeugd en senioren elftallen. En daar wil Rober graag aan werken en met de 
juiste personen om hem heen en veel passie en inzet.

Wat de toekomst verder brengt is nog ongewis hij heeft nog een contact voor 2 jaar bij S.D.Z.Z.  
waarna dit verlengt kan worden en mogelijk de weg open ligt om het 1e elftal als trainer onder zijn 
hoede te nemen, maar zegt hij zeer zelfverzekerd ook ander clubs in de Regio zijn een optie na het 
einde van mijn contractperiode bij S.D.Z.Z. 

Gerrit Gieling 

Redactie Clubblad de Stem
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Terugblik op vorig seizoen en vooruitblik op het nieuwe sei-
zoen.

Hallo ik ben Colin Gieling trainer van S.D.Z.Z. E1 samen met Rober Verbeek. 

We hebben afgelopen seizoen een goed jaar gedraaid met de E1. 

We zijn uiteindelijk op een mooie 5de plek geëindigd in de 4e klasse 

Mooie toernooien gehad afgelopen seizoen bij alle drie de toernooien een beker binnengesleept. 

In Westervoort  bij  sportclub Westervoort,  in Dieren bij voetbalvereniging vv Dieren zijn we 2de  
geworden en op het eigen terrein in Zevenaar bij Omni-vereniging S.D.Z.Z.  zijn we 3de geworden. 

En dan naar aankomend seizoen we gaan er met zijn allen weer een goed seizoen van maken en  
uiteindelijk hopen we op de eerste plek te eindigden in de 3e klasse we hebben er voor gekozen op een 
stap hogerop te doen omdat we denken en er van uit gaan dat iedereen is gegroeid en dat we veder 
zijn dan vorig jaar met deze enthousiaste spelers  groep. 

De spelersgroep blijft intact op drie spelers Nolan Visser en  Lars van Onna en die gaan doorstromen 
naar een hoger elftal de  D1. En Jesper brouwer gaat bij een andere vereniging als keeper aan de slag.

Maar we hebben een goed team veel techniek en passie en een groep die gedreven is en hard wil  
werken voor de drie punten elke week en ook twee die elke week inzet tonen trainers met de ervaring 
die Rober meegeeft aan de jongens op een training of voor een wedstrijd helpt ook altijd en ik breng 
de jongens ook altijd voldoende bij voor een training of wedstrijd. 

We hebben er weer zin in een nieuw voetbalseizoen 2016-2017

Hopen op mooie resultaten met S.D.Z.Z. E1 

Kom ons elke zaterdag als we thuis spelen op sportpark de Grietshe Poort aanmoedigden,  de steun 
kunnen we elke week natuurlijk  goed gebruiken. 

Rober Verbeek en Colin Gieling 

S.D.Z.Z. E1 O11
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Unieke Grolsch bierglazen met S.D.Z.Z. logo!
5 euro per set
Verkrijgbaar aan de bar

PUPILLEN A1 SEIZOEN 2016 -2017
Algemene informatie
Trainingstijden dinsdag 18.00 uur – 19.30 uur

Trainingstijden donderdag 18.00 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 13.30 uur

Website www.sdzz.nl 

Technische staf / Begeleiding
Trainer/Leider Niek Bouman

Trainer/Leider Appie Dusunceli

Verzorger Wout Bramel

Assistent scheidsrechter Ronald Straatman

Indeling Competitie Klasse 4-08
S.D.Z.Z./Babberich Liemers

Concordia Wehl A4

DCS A3

DVC’26 A4

DVOV A2

DVV A5

DZC’68 A4

Eerbeekse Boys A2

Groessen A2

GSV’38 A2

HC’03 A2

SC Rheden A2

Spelers
Stef Straatman Tim Middelhoek

Colin Gieling Joe Franssen

Jelle Diks Jelle Lindner

Emre Sahan Jurgen Alderkamp

Tim Marks M. Schriever

Stijn Veldkamp S. van Bindsbergen

D. Radschun A. Alvarez-Freijanes

M. Jans K. Gunneman
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PUPILLEN C1 SEIZOEN 2016 -2017

Algemene informatie

Trainingstijden maandag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 12.30 uur

Website www.sdzz.nl 

Technische staf / Begeleiding

Trainer/Leider

Trainer/Leider

Verzorger Wout Bramel

Assistent scheidsrechter Wietske Reuding

Indeling Competitie Klasse 4-15
S.D.Z.Z. C1

DCS C3

DVC’26 C5M

DVV C6

DZC’68 C6

Groessen C3

GVA C2

OBW C3

’t Peeske C1

RKPSC C2G

SJO Den Dam/NVC C1

SJO Rijnland/Aerdt/Carvium C2

Spelers

Milan Damen Jordy v.d. Dussen

Docu Straatman Niel Visser

Baris Yilmaz Eray Karakiz

Merel Kelderman Koen van Onnz

Sukru Yilmaz Thijn Verbeek

Jorik Stronks Ricardo Asselman

Jurre Vos Nick Verbeek

Ina Zwanziger
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PUPILLEN D1 SEIZOEN 2016 -2017

Algemene informatie

Trainingstijden maandag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

Technische staf/begeleiding

Trainers Geoffrey van Halteren / Ton Bolk

Leider Wim Jalink

Verzorger Wout Bramel

Assistent scheidsrechter Gerrit Peters

Indeling Competitie Klasse 3-12

S.D.Z.Z. D1

Angerlo Vooruit D1

DCS D2

sc Doesburg D1

DVC’26 D2

DZC’68 D3

FC Gelre D1M

GSV’38 D1GD

’t Peeske D1

RKPSC D1

SJO Rijnland/Aerdt/Carvium D1

Spelers

Lars van Onna Robin van Battum

Nolan Visser Robbie Meijer

Samir Hussaini Yahye Abdi

Ralph van Kampen Bas van Dick

Bodhi Berntssen Tobias Uffing

Roy Mekking Arda Ozturc

Jelle Peters Milan Bolk

Sven Jansen Timo Brouwer

Cas Falter
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PUPILLEN E1 SEIZOEN 2016 -2017
ALGEMENE INFORMATIE
Trainingstijden woensdag 18.00 uur – 19.15 uur
Trainingstijden donderdag 18.00 uur – 19.15 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur
Website www.sdzz.nl 
TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING
Trainer/leider Rober Verbeek
Trainer/leider Colin Gieling
Verzorger Wout Bramel
Indeling Competitie KLASSE 3-14
S.D.Z.Z. E1
Angerlo Vooruit E1
DCS E5
sc Doesburg E1
DVC’26 E3
DVV E4
DZC’68 E4
Loil sv E1
OBW E2
’t Peeske E1
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium E1
Sprinkhanen E1
Spelers
Justin Voskamp Silas van Battum
Justin Verbeek Emirhan Ozturk
Tijn van Dick Mohamed Nuur 
Mohamed Abdulkader

PUPILLEN E2 SEIZOEN 2016 -2017
Algemene informatie
Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.45 uur
Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.45 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 09.00 uur
Website www.sdzz.nl 
Technische staf / Begeleiding
Trainer/leider Maikel Bouwman
Trainer/leider Maarten Witkamp 
Verzorger Wout Bramel
Indeling Competitie Klasse 4-14
S.D.Z.Z. E2
Angerlo Vooruit E2
sc Doesburg E2
DVC’26 E4
DVV E5
VDZ E7
DZC’68 E6
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium E2
EDS E1
Groessen E3
GSV’38 E1
MvR E3
OBW E3
RKPSC E1
Spelers
Twan Bouwman Lieke van Onna 
Marcus Caeyers Suzanne v/d Schaaf
Ishan Debipersad Jorn Witjes
Collin Grob Wessel Witkamp



De	Stem	-	pagina	18

Dolf Erkelens jr: ‘Het groen en wit van S.D.Z.Z. zit diep in 
mijn hart.’
Hij mag dan als voetballer bij het eerste elftal van S.D.Z.Z. zijn gestopt, Dolf Erkelens jr. blijft zeer nauw betrokken bij zijn 
club. Want Dolf blijft gewoon trainen op dinsdag bij het tweede wanneer hij kan. En donderdags bij zijn vrienden in het 
vierde waar hij op zondag natuurlijk ook de wedstrijden gaat spelen. Het team waar ‘samen zijn’ de boventoon voert. 

Vol enthousiasme vertelt Dolf over al die mooie jaren die hij bij  Omni-vereniging S.D.Z.Z. heeft meegemaakt. Hij weet nog 
heel gedetailleerd te vertellen wanneer het allemaal is begonnen.  In 1986, amper  zeven jaar oud, speelde kleine Dolf in de 
toenmalige F2.  Geert Beijkirch heeft hem destijds binnengehaald op een instuifmiddag en hem zijn eerste en meteen  
laatste contract voor de club laten tekenen. 

In zijn eerste  wedstrijd, waar hij letterlijk met kop en schouders boven de rest van het team uitstak, scoorde Dolf  acht 
doelpunten. Aan het eind van dat seizoen stonden er 140 goals achter zijn naam. Zijn toenmalige trainer Piet Gerritsen was 
dan ook zeer tevreden over hem en zijn spel. 

Dolf heeft de meeste jeugdelftallen doorlopen tot en met de D jeugd met zijn vader als trainer. Daar koestert hij warme  
herinneringen aan. Maar er komt een tijd om ook onder andere trainers en leiders te spelen, andere technieken aan te leren 
en ervaring op te doen. 

Een van de vele  trainers die in zijn spelerscarrière is gepasseerd en die hem altijd is bijgebleven uit de C1 is wijlen Jan 
Pruis. Jan hanteerde destijds de Wiel Coerver methode. Het eigen maken van talloze functionele bewegingen en oefeningen 
door middel van individuele en specifieke techniek trainingen,  om zo een betere en completere voetballer te worden. Dat 
had ook positieve invloed op het spel van Dolf. Helaas is die invloed met de jaren wat minder geworden.

 
Na zijn jeugd stroomde Dolf door naar de seniorenelftallen en speelde onder anderen in het selectie team van het derde, 
waar hij als linksback eigenlijk niet op de goede positie stond. Want in de eerste wedstrijd werd hij al in de dertiende  
minuut door trainer Wil Seggelink, latere prins carnaval, naar de kant gehaald. Dolf voelde zich meer een spits en de breuk 
ontstond. Hij kwam in het vierde elftal terecht. ‘Samen zijn’ vond hier zijn bakermat. Echter na twee jaar in het bierelftal 
gespeeld te hebben, had Dolf het gevoel dat hij dat op 37 jarige leeftijd ook nog wel kon doen. Hij ging toen in het tweede 
van Joop Verbeek spelen en pakte al vrij snel een paar wedstrijden met het eerste mee, dat destijds olv Joop Koenders 
stond. Vaak was hij hele zondagen aanwezig: ‘s morgens spelen met twee, ‘s middags invallen bij één. Met als hoogtepunt 
het kampioenschap van het tweede elftal en daarmee het promoveren naar de reserve eerste klasse. Waar Dolf, good old 
Tonnie Bolk, achter zich liet op de topscorerslijst. 

Onder trainer Rini Kromdijk heeft hij sportieve en leuke voetbaljaren gehad bij het eerste elftal en deden ze in de vijfde 
klasse mee om de prijzen en het kampioenschap. Dolf heeft altijd goed met Kromdijk kunnen opschieten en noemt hem ook 
een gedreven en op het technische vlak een aansprekende trainer. Nog vers in het geheugen van Dolf ligt de strijd om het 
kampioenschap in de vijfde klasse. Deze kon worden afgedwongen via een beslissingwedstrijd tegen Zutphania op neutraal 
terrein op de velden van Brummen. 

Bijna aan het einde van de reguliere speeltijd stond het team uit Zevenaar met 2-1 voor en speelden ze met 10 man, door 
een onterechte rode kaart voor Jelle Jansen, tegen elf. S.D.Z.Z. wilde de wedstrijd consolideren en uitspelen voor het  
kampioenschap maar de scheidsrechter speelde in deze verhitte partij een cruciale rol. Deze telde maar liefst 17 minuten 
extra tijd en jawel: het werd  2-2. Toen kwam de verlenging, maar het team uit Zevenaar was moe gestreden en ging  
alsnog ten onder. Een grote klap voor een ieder die S.D.Z.Z. een warm hart toedraagt. En dat waren er veel want er stond 
destijds zo’n 1600 man langs de lijn. 

Zo kan Dolf nog veel mooie wedstrijdmomenten en gebeurtenissen in en rondom het veld vertellen uit de afgelopen jaren. 
Eén van die mooie momenten was een wedstrijd van het eerste tegen oud Vitesse. Dit was een benefietwedstrijd voor de 
kankerbestrijding. Aanleiding voor deze wedstrijd was het recente overlijden van Theo Bos, oud-voetballer, -trainer en icoon 
van Vitesse, de vader van Luuk, destijds keeper van het eerste. Oa Nicky Hofs, Ruud Knol waren van de partij. De 3-3 op 
het scorebord deed er niet toe in deze wedstrijd, maar de 1-3 scoren was wel lekker.
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Tot Dolfs frustratie (en dat van de trainers) ging het scoren op de trainingen vaak beter dan tijdens de wedstrijden. Op de 
een of andere manier deden zijn benen in de wedstrijden niet wat hij in gedachte had.

Naast zijn voetballende kwaliteiten in het tweede en eerste elftal van S.D.Z.Z. heeft Dolf met passie en inzet gedurende acht 
jaar de kids van de toekomst getraind jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar om ze vertrouwd te laten geraken met het  
voetbalspel en het plezier wat ze hieraan kunnen beleven. 

Deze doelgroep is heel belangrijk voor onze vereniging voor een goede doorstroming naar andere jeugdelftallen en voor 
Dolf dat was goed te combineren met het zelf trainen en voetballen. Daarnaast heeft hij ook nog een aantal jeugdelftallen 
als trainer onder zijn hoede gehad  en waar hij kon veel hand- en spandiensten verricht voor de vereniging.

Naast voetbal is er de laatste negen jaar ook een leuke en spontane vriendin Lisa, die hem altijd heeft gesteund en hem 
vaak kwam aanmoedigen tijdens de  wedstrijden op zondag. Dolf en Lisa zijn sinds vorig jaar de trotse ouders van een zoon 
genaamd Vik geworden. 

Het plezier in het voetbal is er bij Dolf nog altijd. Dat bleek  een aantal weken geleden wel tijdens zijn afscheidswedstrijd 
tegen een team van oud S.D.Z.Z. ers, want hij heeft er duidelijk van genoten en pikte ook nog even een doelpuntje mee.

 Vandaar dat Dolf wel blijft trainen en spelen bij S.D.Z.Z. maar het wat rustiger aan gaat doen want zijn gezin is een  
belangrijke schakel in zijn leven geworden.

We zullen Dolf dan ook nog regelmatig langs de lijn en op het veld zien, of gewoon gezellig in de kantine aan ’n biertje, 
maar dan wel met maten.

Het bestuur en zijn vele voetbalvrienden van S.D.Z.Z. wensen hem nog vele mooie en gelukkige jaren toe met zijn gezin en 
familie.

Gerrit Gieling

Pr en redactie de Stem
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	 	 	 S.D.Z.Z.	fanshop	artikelen
Polsbandje
Sleutelhanger	winkelwagen
Pen
Portemonnee
Paraplu
Sportkousen
Baby	T-Shirt

Pet	groen	met	wit	logo
Pet	wit	met	groen	logo
Trainingsshort
Training	T-Shirt
Rugzak	klein	met	logo/naam
Poloshirt	groen
Rugzak	groot	met	logo/naam

	Sweater	wit	met	groene	tekst
	Sweater	groen	met	witte	tekst
	Vest	wit	met	groene	tekst
	Vest	groen	met	witte	tekst
	Trainingspak
	S.D.Z.Z.	douche/fris 
Groen-witte	sjaal

Bestellen?
Er	zijn	3	mogelijkheden:
-	Bezoek	www.sdzz.nl	en	klik	op	de	link	Fanshop.
-	Stuur	een	mail	naar	fanshop@sdzz.nl.
-	Plaats	een	bestelling	in	de	witte	map	naast	de	vitrine	in	ons	cubhuis.

 

                      Sponsoren         
          Pupil van de Week          
         seizoen 2016 - 2017 
           De Webneus 
             &
            CD-Reclame 



De	Stem	-	pagina	21

BOVENBEEKSTRAAT 26   I   ARNHEM-CENTRUM   I   026-3892248
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PUPILLEN E3 SEIZOEN 2016 -2017
Algemene informatie
Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.45 uur
Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.45 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur
Website www.sdzz.nl 
Technische staf / Begeleiding
Trainer/leider Ewald Kelderman
Trainer/leider Marcel Vink
Verzorger Wout Bramel
Scheidsrechter Axel Hendriks
Indeling Competitie Klasse 4-14
S.D.Z.Z. E3
DVOV E5
DVV E8
ESA E11
Groessen E4
OVC’85 E8
De Paasberg E2
RKHVV E10
Sc Rheden E4
SML E9
Westervoort E5
Spelers
Naomi van Dussen Youri van Maanen 
Ryan Edwards Cisqo Rutjes
Hugo Julian Feenstra Joaquin Vink
Jort Kelderman Stan Vreeken
Tim Zegers

 
PUPILLEN F1 SEIZOEN 2016 -2017
Algemene informatie
Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 09.30 uur
Website www.sdzz.nl 
Technische staf / Begeleiding
Trainer Tom Gerritsen
Leiders Vincent van Toor / Danny Baars
Verzorger Wout Bramel
Indeling Competitie Klasse 3-13
S.D.Z.Z. F1
Bataven F2
DCS F2
DVC’26 F2
DVV F4
ESA F3
Groessen F2
OBW F2
RKPSC F1
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium F1
VIOD F3
’t Peeske F1
Spelers
Ryan Derksen Sem Zegers
Eric van Toor Diano Baars
Dani Gerritsen Collin de Groodt
Mark Whien Jadee Olsman 
Meike van Duren
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PUPILLEN F2 SEIZOEN 2016 -2017
Algemene informatie
Trainingstijden maandag 18.00 uur – 19.00 uur
Trainingstijden woensdag (optioneel) 18.00 uur – 19.00 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 09.30 uur
Website www.sdzz.nl 
Technische staf / Begeleiding
Trainers Edwin Willemsen / Ronnie Stokman
Leiders John Paul v/d Wildenberg
Verzorger Wout Bramel
Indeling Competitie Klasse 5-10
S.D.Z.Z. F2
Angerlo Vooruit F2
AVW’66 F2
Concordia-Wehl F5
DCS F7
sc Doesburg F3
DVC’26 F5
DVOV F8
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium F2
Sv Basteom F2
VIOS F10
VVO F4
Spelers
Timo Heuting Stijn Timmermans
Lucas Heuting Tygo Willemsen
Cas van den Wildeberg Jayson Derksen
Ryan Eleveld Daan Beumer
Rayan Dadoud

DE TOEKOMST SEIZOEN 2016 -2017
 
Algemene informatie
Trainingstijd zaterdag 10.00 uur

Trainingsveld 1

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

Technische staf / Begeleiding

Trainer/Leider Ronald Vreeken

Trainer/leider Johan Verwoert

Verzorger Wout Bramel

Spelers

Niek Vreeken Bas Verwoert

Mads Brouwer Kaylee Ariessen

Luuk Nusteen Luuk Heideveld

Dean Hondijk Lotte Verwoert

 



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

Maak	nu	een	vriendje	of	vriendinnetje	lid	van	jouw	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	en	je	krijgt	een	
voetbal	cadeau!
 
Als	nieuw	lid	krijg	je	een	fantastisch	mooi	trainingspak	cadeau!
Vraag	wel	even	naar	de	voorwaarden!	
  
Mocht		je	nog	vragen	hebben	dan	kun	je	contact	opnemen	met
Ruud	Berkel	(jeugdsecretaris)
tel   06-3627 6370
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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ADRESSENLIJST S.D.Z.Z. ZEVENAAR, SEIZOEN 2016-2017
ALGEMEEN BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

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

Vacant Secretaris secretaris@sdzz.nl

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

Wim Jalink Kantine kantine@sdzz.nl

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

JEUGDCOMMISSIE

Gerard Kelderman Voorzitter jeugd@sdzz.nl 0316-333001

Ruud Berkel Secretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl 0316-528763 06-36276371

Esther van der Burght Activiteiten activiteitenjgd@sdzz.nl

Vincent de Meijer Wedstrijdsecretaris wedstrijdenjeugd@sdzz.nl 06-16192119

Materialen

CONSUL

John Kummeling Consul algemeen@sdzz.nl 06-41132913

KANTINECOMMISSIE

Willem Wegman Voorzitter kantine@sdzz.nl

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 van de Ent Voorzitter accommodatie@sdzz.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE / BAZAAR/ 
ANDERE EVENEMENTEN

Tino Meijer Voorzitter activiteiten@sdzz.nl 0316-524833 06-20814034

Ans Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

PR / SPONSORCOMMISSIE

Jan Sloot Voorzitter sponsoring@sdzz.nl 0316-330283

Alfons Speklé Beheerder Fanshop fanshop@sdzz.nl 0316-524774 06-51095234

William Rijst Lid 06-52599095

Gerrit Gieling Lid  gerritgielingontheroad@hotmail.com 0640436979

Mayke van Schie Notulist/secretaresse 0628660640

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

Jeanne Grandjean P.C. Redactie/Vormgeving stem@sdzz.nl 06-81617800

Gerrit Gieling Redactie/PR gerritgielingontheroad@hotmail.com 0640436979

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

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115

Emailadres Algemeen info@sdzz.nl

Website	S.D.Z.Z. www.sdzz.nl



          

  

        HOOFDSPONSOR JEUGD S.D.Z.Z. 


