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Voorwoord 
De laatste Stem van dit jaar ligt voor U. We hopen als redactie dat U veel 
leesplezier heeft.

De S.D.Z.Z. familie is weer uitgebreid. Op 23-9-2016 is Zoë Caithlin geboren, 
dochter van Danny en Katharina Smit.
 
En op 16-10-2016  Bobbi Julienne, dochter van Jasper en Peggy Peters. Heel 
veel geluk met jullie kleine ukkepuk.

Gerrie Wissink, een van onze kantinemedewerksters is ziek. Wij wensen  
Gerrie veel beterschap.

Mocht u verhuisd zijn of gaan verhuizen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan 
Chris Peelen, ledenadministratie S.D.Z.Z., dit scheelt ons en onze bezorgers 
veel werk.

Namens de redactie van de Stem wensen wij u allen fijne feestdagen en een 
gezond en sportief 2017.

De redactie. 
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VAN ONZE VOORZITTER
December 2016, afgelopen nacht temperatuur van minus 6 graden, zijn dit de 
eerste voortekenen van een strenge winter, van mij hoeft het niet, alhoewel….mooie 
sterrenlucht met temperatuur van minus 10 graden kan ook prettig zijn, zeker voor de 
schaatsliefhebbers, als het maar droog blijft.

Recentelijk het zeer goed georganiseerde sinterklaasfeest voor de kleintjes, wat hebben ze 
er van genoten deze keer met een heel andere opstelling met vanzelfsprekend zeer mooie 
zwartepieten. Hulde aan de organisatie.

VIA15 – project, tja hoe zit het daar nu mee. Diverse inloopmiddagen en avonden 
zijn georganiseerd waar elke bezoeker zijn of haar vragen mochten stellen aan de 
verantwoordelijken, met wel of niet de juiste toelichting. 
Mijn ervaringen zijn dat er voor sportpark de Griethse Poort nog steeds geen duidelijkheid 
bestaat, of men verteld het vooralsnog niet of er zijn totaal andere redenen. In ieder 
geval is de voorlopig laatste afspraak gepland in de maand januari. Wel heb ik mogen 
constateren dat er voor de boerderij een rotonde gepland staat voor aansluiting 
Edisonstraat naar de Hunneveldweg. Het fietspad SF 12 was nog niet zichtbaar op de 
tekening die ik heb mogen aanschouwen. Afwachten dus maar, zodra er nieuws is komen 
wij daar zo spoedig mogelijk op terug.

De eerste helft van de competitie zijn wisselend afgesloten, op het moment van schrijven 
beginnen wij met het 1ste elftal alweer tegen Arnhemia, jaja, de tijd gaat snel en dat is niet 
alleen omdat men ouder wordt.

Vrouwen 25 + zijn op vrijdag 25 november j.l kampioen geworden in hun klasse die op de 
vrijdagavonden worden gespeeld. Helaas kon er die avond niet gekaart worden maar de 
kaartcommissie zal waarschijnlijk wel een inhaalvrijdag afspreken.

Huurharmonisatie, ja wat is dat nu weer. Heel simpel, er zijn straks 10 
voetbalverenigingen in onze gemeente Zevenaar. In Zevenaar en Babberich worden de 
huurpenningen vrijwel gelijke bedragen vastgesteld. Maar o.a. Angelo en Giesbeek zijn de 
bedragen veel lager. Getracht is geworden om onze huurpenninen voorlopig te bevriezen 
en die van de anderen te laten stijgen. Elke vereniging dient toch het gelijke te betalen 
en sinds 10 jaten behoort Angerlo en Giesbeek bij de gemeente Zevenaar. Helaas tijdens 
de raadsvergadering is anders besloten. Als ik dit zo schrijf kan ik het niet nalaten te 
vertellen dat de politieke partij C.D.A. de stelling van gelijke monniken, gelijke kappen 
zeer goed heeft verdedigt, maar helaas!!

Vacaturebank: ja die is er zeker!!!!! Wij KUNNEN niet zonder secretaris blijven besturen, 
te veel zaken komen op dezelfde personen neer. Erg gevaarlijk voor de toekomst. Meld je 
aan, of kom er over praten. Weet je iemand die hiervoor capabel is, laat het je bestuur 
weten!!!

Oud papier ophalen, elk seniorenteam wordt hiervoor ingedeeld door de 
seniorencommissie. Het levert onze club financiële middelen op. Werk er aan mee, laat de 
vereniging niet in de kou staan al staat de winter voor de deur.

Momenteel zijn de evaluatiegesprekken gaande met de technische leiding, kijken wat het 
wordt.
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 Groei van de spelende leden vindt ook plaats, zowel bij de jeugdafdeling als bij de  
senioren. Maar ja…..met die schitterende outfit van JUMBO Heemskerk mag het ook wel. 
We zijn volop bezig om de gehele jeugd ook zo snel mogelijk in gelijke trainingspakken te 
steken. Dus wederom allen actie.

Activiteiten, op zaterdag 17 december a.s. vindt de jaarlijks terugkerende Kerstbingo 
plaats. Op donderdag 29 december de jaarlijkse oliebollentraining, ook als niet-speler bent 
u van harte welkom.

Nieuwjaarsinstuif op zondag 09 januari 2017. En dan ook nog, natuurlijk het  fantstisch 
georganiseerde Dart-toernooi op zaterdag en zondag 28 en 29 januari 2017, informatie 
hierover volgt door de betreffende commissies.

Het kalenderjaar 2016 eindigt al weer bijna, in het nieuwe jaar bestaat onze club 60 jaar, 
doet u al mee met de diverse activiteiten maar zeker ook met de organisatie van alle  
activiteiten? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden om informatie in te 
winnen.

Tot slot wens ik u allen die S.D.Z.Z. een warm hart toedragen hele fijne kerstdagen, goede 
jaarwisseling  en een goed en gezond 2017.

Uw voorzitter

Wim de Bruin.

Op zoek naar Historische Foto’s
We zijn op zoek naar oude historische foto’s van S.D.Z.Z., want onze verzameling is nooit 
compleet. Bovendien zijn we op zoek naar ontbrekende namen en data van de  
gebeurtenis van de hieronder genoemde Foto’s.

De mogelijkheid bestaat om de foto te bestellen. De kosten zijn € 5,-- en komt ten goede 
aan de jeugdafdeling. Stuur een mail naar webbeheerder@sdzz.nl en vermeldt het  
fotonummer en verstuur deze. 
 
Deze keer een foto van een elftal van S.D.Z.Z. Wie weet wanneer deze foto is genomen 
en ter welke gelegenheid en de namen van de spelers. Weet u deze dan kunt u dat mailen 
naar webbeheerder@sdzz.nl. Bedankt alvast.
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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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Jumbo Heemskerk Hoofdsponsor jeugd
Het was in alle opzichten een goede start van het seizoen 2016/2017 voor Omni-vereniging 
S.D.Z.Z. Want de in mei gestarte pr/sponsorcommissie waarover elders in deze uitgave een  
artikel  staat, boekte haar eerste grote succes door de supermarktketen Jumbo Heemskerk  
Zevenaar als Hoofdsponsor voor de gehele jeugdafdeling van de vereniging te contracteren. Dit 
betekende ook dat de jeugdafdeling van de F jes tot de A1 in nieuwe wedstrijd kleding werd  
gestoken met de naam van de hoofdsponsor Jumbo op de tenues. De nieuwe kledinglijn betekende 
ook de overstap naar een nieuwe leverancier van de sportkleding te weten 100% voetbal uit  
Arnhem.

Op 9 september jongstleden  was er een bijeenkomst van alle spelers en trainers en leiders van 
alle jeugdelftallen in de sfeervol ingerichte kantine van de club, waar in het bijzijn van Jan  
Heemskerk de nieuwe kledinglijn werd gepresenteerd door de sponsorcommissie en het bestuur.

Na afloop van het officiële gedeelte was er voor alle aanwezigen een groots opgezette BBQ ook  
geheel verzorgd door de Hoofdsponsor Jumbo Heemskerk.

Het leek mij dan ook een goede gelegenheid om in de luwte van de bestuurskamer eens te  
informeren waarom Jan Heemskerk juist voor onze vereniging heeft gekozen.

Allereerst is Jan Heemskerk begaan met de voetbalsport in het algemeen want al op jeugdige  
leeftijd voetbalde hij bij Rijnsburgse Boys in de D1 en in de D1 van Schalkhaar. Ook speelde hij 
een seizoen in de B1 van Go Ahead Eagles in Deventer. Ook in het zaalvoetbal was Jan jarenlang 
actief.

 Door het  starten van een aantal supermarkten onder andere in Beekbergen richtte Jan  
Heemskerk zich daarna op het ondernemerschap en beperkte de liefde voor het voetbal zich meer 
in het financieel bijstaan van verenigingen als sponsor, of het kijken naar de wedstrijden, zo ook in 
zijn huidige woonplaats Lunteren. In Zevenaar is Jan Heemskerk de eigenaar van 2 Jumbo  
supermarkten aan de Kampsingel en de van Olde- Barneveldlaan. 

Jan Heemskerk is een gedreven en positief ingestelde ondernemer en zo verteld hij ook zijn over 
zijn kennismaking met de vereniging S.D.Z.Z. Nadat Jan Sloot en Alfons Spekle de eerste  
contacten hadden gelegd en Jan Heemskerk het sportpark de Griethse Poort aan de  
Doesburgseweg had bezocht waar hij een uitgebreide toelichting over de clubhistorie en een  
rondleiding over het sportpark kreeg, werden er knopen op sportief en zakelijk vlak doorgehakt en  
besloten werd dat Jumbo Heemskerk zich voor een aantal jaren als Hoofdsponsor zou verbinden 
aan de jeugd van de vereniging.

Jan Heemskerk had gelijk een positieve klik met S.D.Z.Z.,  waar hij de sfeer en gezelligheid,  
spontaniteit en de nostalgische boerderij hem weer aan vroegere tijden deden denken. Ook de 
inzet van de vele vrijwilligers kan Jan erg waarderen. Daarnaast heeft de jeugd de toekomst en 
wilde hij middels deze sponsorovereenkomst de club financieel ondersteunen.

Naast deze financiële ondersteuning in de kledinglijn, is Jumbo Heemskerk ook aanwezig langs het 
hoofdveld  met een reclamebord, een  sponsordoek  en advertenties in het clubblad en  
programmaboekje. En onlangs sponsorde hij nog de ballen voor het 35+ toernooi van de senioren.

Ook loopt er momenteel in samenwerking met Jumbo Heemskerk de voetbalplaatjes actie voor het 
verzamelalbum van de in april komend jaar 60 jarige verjaardag van onze vereniging.

Het bestuur en de sponsorcommissie van Omni-vereniging S.D.Z.Z.  hopen dan ook op een lange 
en vruchtbare samenwerking op basis van vertrouwen en respect met Jumbo Heemskerk en wenst 
hem en zijn gezin al het goede voor 2017.

Gerrit Gieling 

Pr/redactie de Stem



Persoonlijk. 

In de Voetbal International heb je sinds jaar en dag de rubriek Persoonlijk.  
Persoonlijk vind ik het verbazingwekkend dat deze rubriek nog bestaat. In de rubriek persoonlijk 
wordt middels een paar standaardvragen getracht een kijkje te nemen in de gedachtegang van 
een voetballer. Waarschijnlijk is er geen beroepsgroep die zo homogeen is als de voetballer. De 
meeste antwoorden kunnen zo overgenomen worden van de week daarvoor. Zo is het favoriete 
boek uiteraard “De ontvoering van Heineken”, kijkt men naar GTST en drinkt men het liefst water, 
tenzij er gestapt wordt dan drinken ze een biertje en het obligate mixdrankje dat op dat moment 
hip is. Zo heb ik zelf de evolutie van een apfelkorn naar de gin-tonic meegemaakt. 
 
In De Stem hebben/hadden we maar liefst twee van deze rubrieken. Eentje voor de jeugdleden en 
eentje voor de seniorenleden. Ook hier grossierden de standaardantwoorden. Vooral bij de rubriek 
voor jeugdleden. Alle kinderen houden van friet, of patat en kijken graag naar Nickelodeon. Toch 
zijn er twee die ik altijd onthouden heb. Zo was er een van Jay Wildenboer die later als hij groot 
was in het circus wou werken. En dan was er degene waar ik dit stukje voor aan het schrijven 
ben; David van Veldhuijsen.  
Davis moest aangeven wat zijn grootste wens was. Dat is nogal al een vraag voor een jochie van 
9(?). Het is zelfs voor mij een vraag waar ik niet zo snel een antwoord op heb. Maar David kwam 
met het volgende op de proppen. ”Spelen in het eerste van S.D.Z.Z.”.  
In de jaren die volgde veranderde er veel. Veel vriendjes vertrokken naar Hengelder, maar David 
bleef S.D.Z.Z. lang trouw. Toch ging ook David bij ons weg. Toen ik zijn naam bij de geel-zwarten 
op de site zag dacht ik terug aan zijn antwoord een paar jaar terug en hoe dingen met de jaren 
veranderen. Jammer, maar helaas.  
 
Het seizoen erop echter zag ik David weer in het groen-wit. Hij was teruggekeerd! Blijkbaar zat 
S.D.Z.Z. toch in zijn hart. Hij ging hierna nog een seizoen weg, maar ik vermoedde dat het was 
omdat S.D.Z.Z. simpelweg geen team voor zijn lichting had. Hij moest namelijk naar de A en die 
hadden we vorig seizoen niet. Dit seizoen hebben we die wel, maar ik zag David niet bij de selec-
tie staan. Althans niet bij die van O19. Ik zag zijn naam wel bij het tweede. 
Het tweede. Het vervullen van zijn wens ligt voor het grijpen. Theo, Rini, luister naar me. Ik weet 
niet wie er in het eerst rondloopt als concurrentie, maar geef David de kans. Hij zal alles geven. 
Het was/is zijn wens om voor ons eerste te spelen. Voor hoeveel mensen is dat tegenwoordig nog 
echt een wens? Hup David!

Feijn Zand 
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Belangrijke data S.D.Z.Z. 
 
17-12: Kerstbingo      18-04: Start Open trainingen

24-12: Start kerstvakantie    20-05: S.D.Z.Z. Voetbal toernooi

27-12: Zaaltoernooi SDZZ    26-05: Start pupillenkamp 

29-12: Oliebollen training    11-06: Bazaar / Penalty Cup 

08-01: Nieuwjaarreceptie 

14-01: Kunstgrasspeeldag jeugd 

21-01: Activiteit Jeugd 

28-01: Koppel Dart toernooi 

29-01: Single Dart toernooi 

15-04: Voetbalfestijn 
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100% Voetbal is 100 % leverancier van S.D.Z.Z.
Na vele jaren de wedstrijdkleding en andere voetbalspullen te hebben aangeschaft via de lokale 
ondernemers Sporthuis Willems en Sporthuis Luising heeft Omni-vereniging S.D.Z.Z. in het begin 
van het nieuwe voetbalseizoen de overstap gemaakt naar een nieuwe kleding leverancier en  
voetbal gerelateerde spullen 100% voetbal uit Arnhem.

100% voetbal uit Arnhem waar S.D.Z.Z. via Alfons  Speklé  al een aantal jaren de spullen van  
betrekt voor de fanshop van de verenging, en sponsor van de penaltycup  is nu ook leverancier 
van al onze kleding  en voetbal gerelateerde spullen. Na een aantal gesprekken met Remko Barten 
het aanleveren van offertes en het presenteren van diverse wedstrijd outfits werd in  
samenwerking met het bestuur door de sponsorcommissie van de vereniging besloten om de  
overstap te maken naar een nieuwe leverancier en nieuwe kledinglijn in eerste instantie voor de 
gehele jeugd.

Opnieuw een uitdaging voor eigenaar Remko Barten en zijn team en een gedreven ondernemer, 
want al eerder dit jaar op 17 februari verhuisde 100% voetbal die eerder bekend was onder Sport 
Gifts Arnhem naar een nieuwe locatie aan de Bovenbeekstraat 26 de vestiging werd tegelijkertijd 
werd de voetbalspeciaalzaak ook drie keer zo groot.  

Op 400 m2 kunnen voetballiefhebbers hun keuze maken uit de grootste collectie voetbalschoenen 
van Gelderland. Ook opent op de locatie  een exclusieve Vitesse Fanshop. Vanaf augustus sloot 
Sport Gifts Arnhem voorgoed en richt men zich nu volledig op 100% voetbal. Remko Barten was 
aanwezig bij de presentatie van de Coaching pakken voor de trainers en leiders van de  
jeugdelftallen van S.D.Z.Z. en vertelde mij na afloop nog even onder het genot van een kop koffie 
het verhaal over 100% voetbal een voetbalspeciaalzaak van niveau. 100% Voetbal Arnhem heeft 
naast de grootste collectie voetbalschoenen uit de provincie, ook het meeste aantal merken  
voetbalschoenen.“Bovendien zijn wij exclusief verkoper van de nieuwe voetbalmerken New Balan-
ce en Under Armour.” aldus Remco  

Bij 100% Voetbal Arnhem profiteren klanten van een speciale aankoopactie. Schaffen zij nieuwe 
voetbalschoenen aan, dan drukt 100% Voetbal Arnhem gratis de desgewenste  naam erop. Ook 
kunnen klanten hun voetbalshirts en ander textiel laten bedrukken met namen, rugnummers, 
logo’s en slogans. Midden in de winkel staan de drukpersen. Klanten kunnen dus ‘live’ zien hoe dat 
gaat, een shirt bedrukken. En: de bedrukking is klaar terwijl de klant wacht. In de winkel is ook 
een exclusieve Vitesse Fanshop te vinden. De Vitesse - supporters kunnen hier terecht voor club-
kleding en merchandise.. Maar ook veel spelers van Vitesse, N.E.C. en de Graafschap bezoeken 
regelmatig de voetbalspeciaalzaak voor nieuwe schoenen.

En sinds eind augustus is Eigenaar Remko Barten dus ook de kleding en voetbalgerelateerde ar-
tikelen leverancier van onze vereniging. En daarnaast wordt er in samenwerking met S.D.Z.Z. 
gewerkt aan een webshop waar de leden en vrijwilligers van S.D.Z.Z., Nike en S.D.Z.Z fan shop 
artikelen kunnen aanschaffen tegen een leuke korting die men krijgt op een klantenkaart van 
100% voetbal. Er komen nog een aantal leuke acties aan en er is op dit moment de speciaal voor 
S.D.Z.Z. ontworpen voetbal. Verder komt er een techniek clinic met Nike. 

Ook vinden we de naam van 100% voetbal terug op de coach pakken en wellicht in de toekomst 
op meerdere sport en wedstrijdkleding. Ook is hij prominent aanwezig in het clubblad en wed-
strijdboekje van de vereniging.

Remko is erg betrokken bij de lokale en regionale sportverenigingen en vindt het super leuk dat hij 
en zijn onderneming S.D.Z.Z. kunnen voorzien van alle sportartikelen tegen een mooie prijs. Ook 
vindt hij de sfeer en gezelligheidbij S.D.Z.Z. 

Wij hopen met 100% voetbal nog een jarenlange prettige samenwerking te mogen onderhouden 
en wensen Remco en zijn onderneming veel succes in 2017.

 
Gerrit Gieling 

Pr/redactie de Stem
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Voetbal instuif training bij S.D.Z.Z.

Vanaf september wordt iedereen zaterdag een voetbal instuif-training georganiseerd voor 4-5 jarige bij 
S.D.Z.Z. De voetbalinstuif-training die wordt gehouden op Sportpark De Grietse Poort begint om 10.00 
– 11.00 uur voor alle pupillen (jongens en meisjes vanaf 4 jaar tot 6 jaar), die het leuk vinden om op  
zaterdagmorgen te voetballen. 
 
Je hoeft geen lid te zijn van S.D.Z.Z. om deel te nemen aan de voetbalinstuif. Onder leiding van Ronald 
Vreeken, en Johan Verwoert en Bert van Iest worden allerlei leuke balspelletjes gespeeld om de  
allerjongste jeugd alvast te laten wennen aan het voetbalspelletje. 
 
Om deel te nemen aan de voetbalinstuif op zaterdagmorgen hoef je jezelf niet op te geven. Meld jezelf 
wel even bij Ronald of  Johan of Bert, zodat zij weten dat je mee wilt doen. Het is wel handig jezelf te 
laten registreren bij S.D.Z.Z., zodat wij jullie altijd kunnen bereiken of de training doorgaat door  
onverziene omstandigheden. Aan de voetbalinstuif training zijn geen extra kosten verbonden en duurt 
van 10:00 uur tot 11:00 uur. Ouders en grootouders zijn uiteraard van harte welkom. 
 
Wil je naast de zaterdagmorgen graag in het weekeinde echte wedstrijden voetballen? Dan moet je lid 
worden van S.D.Z.Z. Geef jezelf dan op via dit jeugd@sdzz.nl. Wij nodigen je graag uit op de  
gratis voetbalinstuif om je leeftijdsgenootjes te leren kennen en te ervaren hoe leuk het is om bij 
S.D.Z.Z. te voetballen! Aan de voetbalinstuif zijn geen verplichtingen verbonden. 
Kinderen vanaf 6 jaar die lid willen worden krijgen gratis een trainingspak en het eerste halfjaar zijn 
zij vrijgesteld van contributie onder bepaalde voorwaarden. 
 
Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen! 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de trainer: 
 
Ronald Vreeken 
tel. 06-15454824  
e-mail: leron@upcmail.nl 
of jeugd@sdzz.nl
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Kerst Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd 
Op dinsdag 27 december 2016 is sporthal Lentemorgen van 9.00 uur tot 16.00 uur door de  
jeugdcommissie afgehuurd. Op deze dag worden voor alle jeugdspelers alsmede het jeugdkader een  

zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. De toernooien vinden op de volgende tijdstippen plaats:

• van 09.00 tot 11.00 uur   E3, F1, F2 + broertjes, zusjes, vriendjes en  
       vriendinnetjes in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar; 

• van 11.00 tot 13.30 uur   D1, E1, E2 pupillen + broertjes, zusjes, vriendjes en  
       vriendinnetjes in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar; 

• van 13.30 tot 16.00 uur   A1, C1 en jeugdkader 

Voor alle toernooien geldt:
• dat alle spelers vooraf bij hun leider aangeven of ze wel of niet aan het toernooi deelnemen;
• dat alle deelnemers 15 minuten voor aanvang van het toernooi in de sporthal aanwezig zijn en zich 

melden bij de toernooileiding;
• dat er geen tenues worden uitgedeeld. Iedereen moet dus zelf een shirtje, een broekje en kousen 

meenemen;
• dat het spelen met sportschoenen met zwarte zolen niet is toegestaan.
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Een half jaar S.D.Z.Z. JO13-1
S.D.Z.Z. JO13-1 (D1) seizoen 2016-2017.

Bovenste rij v.l.n.r. Trainer coach Geoffrey van Halteren, Sven Jansen, Tobias Uffing, Samir 
Houssaini, Robbie Meijer, aanspreekpunt Wim Jalink, Jelle Peters, Yahye Abdi,en trainer 
coach Ton Bolk. 

Onderste rij v.l.n.r. Lars van Onna, Milan Bolk, Nolan Visser, Timo Brouwer, Ralph van 
Kampen, Cas Falter  Bas van Dick en Roy Mekking,   

Op de foto ontbreken grensrechter Gerrit Peters en Bodhi Berntssen 

 
Uitkomend in de 3e klasse is er door de Jo13-1 een prima prestatie neergezet in de  
eerste seizoenshelft van het seizoen 2016-2017. In de beker werden ESA en EDS aan de 
kant gezet en zorgde een nederlaag tegen Angerlo er voor dat we er net uit lagen.  
In de najaars competitie tot 12 november slechts 1 nederlaag, 4 gelijke spelen en 3  
overwinningen. 

In het restprogramma van 2016 is er echter nog van alles mogelijk. Zelfs een 3e plaats en 
promotie naar de 2e klasse is op het moment van dit schrijven nog niet uitgesloten.  
Resultaten en plaats op de ranglijst zijn natuurlijk leuk voor de statistieken, de  
vorderingen op het veld zijn echter opmerkelijk te noemen. Zonder een aantal  
steunpilaren, waarvan we bij aanvang van het seizoen nog dachten te kunnen beschikken, 
Arda (verhuizing), Timo en Robbie (langdurige blessures) en Bodhi (door  
omstandigheden eens in de 2 weken beschikbaar) gaat het in het veld bij vlagen  
ontzettend goed. Met name de teamprestatie, het werken voor elkaar en het rouleren en  
bekleden van diverse posities binnen het team gaan wekelijks met sprongen vooruit.

Al met al, inclusief, oefen- beker- en competitiewedstrijden :

Gespeeld t/m 12 november 12 wedstrijden

Gewonnen : 6 wedstrijden 
Gelijk: 4 wedstrijden 
Verloren: 2 wedstrijden 
Doelpunten voor: 46 
Doelpunten tegen: 33

Nog te spelen in 2016:

19 nov. 11.00 uur GSV’38 JO13-1 - SDZZ JO13-1

26 nov. 11.30 uur Rijnland JO13-1 - SDZZ JO13-1
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S.D.Z.Z. jeugd overzicht najaarscompetitie
Er is met wisselend succes gespeeld door de diverse SDZZ teams in het eerste half jaar 
van het seizoen 2016-2017.

De Toekomst is behoorlijk groeiende mede door de uitstekende begeleiding van Bert, Jo-
han en Ronald. Ook het gemeentelijke schoolblad ‘Sjors Sportief’ had een bescheiden in-
breng.

De F-pupillen hebben prima teams, maar met name de F1 was de dupe van de KNVB re-
gels en werd veel te hoog ingedeeld. John-Paul, Edwin, Tom en Danny vormen een kwar-
tet sterke leiding op deze kinderen. Vincent ging in de loop van het seizoen over naar de 
E.

 
De 3 E-pupillen teams draaien veelal in de middenmoot mee in hun competities. Het ene 
team kan wat omhoog kijken, het andere met een schuin oog wat naar beneden. Ook hier 
prima leiding bij de diverse teams. Ewald, Marcel, Maikel, Maarten, Vincent, Colin en Ro-
ber kennen de klappen van de zweep in het (pupillen)voetbal.

Op de pagina hiernaast vindt u meer informatie over het D1 pupillenteam.

Het C1 juniorenelftal o.l.v. de zeer enthousiaste leiding Marcel en Axel en grensrechter 
Wietske draait uitstekend mee in hun competitie. Mooi!

Ook het A1 juniorenelftal dat in combinatie met Babberich aan de competitie deel neemt, 
presteert prima, al had met een beetje geluk en wat minder opstartproblemen een hogere 
positie wellicht ook mogelijk geweest. Niek, Appie en Ronald zijn een prima begeleiding 
voor deze ‘oudste’ jeugdleeftijdsgroep.

De jeugdcommissie. 
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Van jongensdroom naar voetbalplaatje 
Zo blij als een kind was ik toen ik het nieuws vernam van de aanstaande voetbalplaatjesactie bij 
de plaatselijke supermarkt. In navolging van andere supermarkten binnen het land zou ook deze 
supermarkt voetbalplaatjes gaan uitgeven van hun lokale voetbalhelden. Daarnaast werden er 
plaatjes van OBW en DCS uitgegeven.

Dit betekende namelijk, ja ja, dit betekende namelijk dat er ook van mij een voetbalplaatje zou 
worden uitgegeven! En hoe vet is dat?! Zou ik het plaatje worden dat iedereen 412 keer dubbel 
zou hebben? Of toch het plaatje waar iedereen naar op zoek is, omdat deze nagenoeg onvindbaar 
is. Kleine jongetjes achter dranghekken die je naam schreeuwen, omdat ze je nog missen in hun 
plakboek, is een eer die mij nog niet eerder ten deel is gevallen. Mijn hart vervulde zich met trots.
Kon ik eindelijk weer schriftjes gaan volplakken met opstellingen. Ik gebruikte het  
oorspronkelijke plakboek vrijwel nooit. Nu kon ik zelfs de S.D.Z.Z. all-stars gaan creëren. Een 
team waarin ik zelf uiteraard de spits ben, geflankeerd door 2 generaties Joostens, Justus en  
Vincent. De rest van deze opstelling houd ik maar geheim, zodat ik geen mensen voor het hoofd 
stoot die er dan niet in voorkomen.

Op 10 september was de dag van de fotoshoot. Mijn eerste fotoshoot ook, dus dit was wel  
spannend. Alle avonden waarop ik dronken selfies heb gemaakt uiteraard niet meegerekend. Ik 
was er klaar voor. Vroeg naar bed gegaan, haren netjes gekamd, rouge, eau de cologne, alles!  
De eau de cologne was uiteraard meer voor het idee. Een voor een werden we naar binnen  
geroepen en het was uiteindelijk over voordat ik er erg in had. Maar goed, heel even voelde ik me 
toch een beroemdheid.Vanaf 18 oktober kon er gespaard worden. Gespaard had ik al, maar dan 
geld. Dit kon ik dan weer inwisselen voor boodschappen en daarbij kreeg ik dan de gewilde voet-
balplaatjes. Met een  
goedgevulde beurs ging ik naar Zevenaar. Ik had mijn doelen niet te hoog gesteld. In eerste  
instantie wou ik alleen de plaatjes van ons eigen team. Na de rekening van € 384,75 betaald te 
hebben ging ik met een extra tas voetbalplaatjes vol goede moed naar huis. Daar werd me al snel 
duidelijk hoe het ook alweer ging met de voetbalplaatjes. Het eindresultaat: 54 dubbele en maar 
3 van ons eigen team, en ik zat er niet bij… Ondanks dat en dat ik nu al 3 weken onafgebroken 
boterhammen met pindakaas (daar kreeg je een extra pakketje bij) eet als ontbijt, lunch en diner. 
Was dit het allemaal waard, Het kinderlijke euforische gevoel heeft me 3 weken lang in de greep 
gehad. Het was fantastisch. 

Ook bij mij (Nummer 155) was ondertussen was de koorts toegeslagen. Ik wilde echter wel het 
complete boek vol hebben. Dus ik zou mij op het ruilgebeuren moeten storten. Een hoekje van het 
tassenrek werd ingericht als kantoor en daar kon men naar hartenlust ruilen. De  
spreekwoordelijke deur werd platgelopen. 
Elke donderdag, zaterdag en zondag zag je mensen met steeds dikker wordende stapels plaatjes 
met een schichtige blik in hun ogen op zoek naar dat ene plaatje dat nog niet in hun bezit was.  
Er gingen meer pakjes met plaatjes van hand tot hand dan sealtjes op een housefeest. 
Maar drie dagen in de week was niet voldoende, dus werd er ook gebruik gemaakt van modernere 
middelen. Vooral ook omdat men tegenwoordig maar zo wat raars zou kunnen denken als een vol-
wassen man op een schoolplein kaartjes wil ruilen. Gelukkig leven we in een tijd waarin we  
bijgestaan worden door een digitale omgeving. Naast appjes en berichtjes via Facebook Messenger 
werd er al snel een ruilpagina opgericht op Facebook waar mensen steeds korter wordende rijtjes 
met missende plaatjes plaatste in de hoop op het snel volkrijgen van het boek.

Ik weet niet wie degene was die als eerste alles compleet had, maar ik gok dat Alfons 
Speklé een goede kans heeft op die titel. Hij kreeg regelmatig pakjes door de brievenbus 
gegooid en de ene ruiler was nog niet weg, of de andere stond zijn voeten alweer te  
vegen op de maat van wederom een kneiter die uit de jukebox in huize Speklé schalde. 
Wij willen graag Jumbo Heemskerk bedanken. Wie had dat ooit gedacht. Jaren geleden 
hebben wij als werknemer dit concern gediend en gretig en met piepende banden de rug 
toegekeerd. Jumbo heeft toen een hoop van onze jeugd afgenomen, maar nu heeft ons 
weer even jong laten voelen. Niet alleen jong, maar ook beroemd voetballer. 
 
Nummers 165 en 155
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IN HET SPOTLICHT....

Ik ben: Nolan Visser

Ik zit op (school) OBS Het Kofschip Zevenaar

Ik heb een hekel aan het schoolvak: Geschiedenis

Ik vind (eten) het lekkerst: Macaroni

Ik drink het liefst: Cassis 

Ik luister graag naar (muziek) van Martin Garrix 

Ik kijk graag naar (TV) Brugklas 

Ik heb als hobby: Voetballen, Reizen, Drummen en draaien op mijn dj-tafel

Ik koop het liefst van mijn zakgeld: games en voetbalspulletjes 

Ik voetbal in het team: E1

Ik kan goed: passen en schieten 

Ik vind de beste sportman: Messi

Ik denk dat SDZZ de kleinste sportclub van Zevenaar is (is niet erg hoor)

Ik vind van SDZZ dat het er aangenaam en gezellig is 

Ik hoop dat SDZZ nog vaak kampioen wordt!

Nolan Visser
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IN HET SPOTLICHT..... 

Ik ben: Justin Verbeek

Ik zit op: (school) De Carrousel

Ik heb een hekel aan: ( schoolvak ) Rekenen

Ik vind het lekkerste: (Eten ) Broccolli

Ik drink het liefst: Cola en Ranja

Ik luister graag naar: (muziek ) Alle Soorten

Ik kijk graag naar: ( TV) Nickelodeon

Ik heb als hobby: Voetballenen Gamen

Ik koop het liefst: (van mijn zakgeld ) Spelletjes voor de playstation

Ik voetbal in welk team: E1 S.D.Z.Z.I

Ik kan goed: Dribbelen /Schieten

Ik vind de beste sportman/vrouw:  Neymar en m’n vader

Ik denk dat S.D.Z.Z.: Groter en beter gaat worden

Ik vind van S.D.Z.Z. : Dat het een leuke club is, ik ben er graag

Ik hoop dat S.D.Z.Z. : Kampioen wordt bij de jeugd en de senioren
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Overzicht zaalcompetitie jeugd 2016 - 2017
Datum Hal Tijd Wedstrijd

10-12-16 hablob 11:20 SDZZ	JO9-1	–	Westervoort	JO9-2

10-12-16 hablob 14:20 SDZZ	JO11-3	–	Westervoort	JO11-4

10-12-16 lenzev 17:20 SDZZ	JO11-2	–	Westervoort	JO11-3

10-12-16 paupan 10:00 SDZZ	JO9-2	–	Angerlo	JO9-3

10-12-16 paupan 16:00 SDZZ	JO11-1	–	Westervoort	JO11-2

17-12-16 hablob 9:40 SDZZ	JO9-2	–	Groessen	JO9-5

17-12-16 heezev 14:40 SDZZ	JO11-1	–	DVV	JO11-4

17-12-16 paupan 11:40 SDZZ	JO09-1	–	DVC’26	JO9-3G

17-12-16 paupan 14:40 SDZZ	JO11-2	–	Babberich/Liemers	JO11-1

17-12-16 paupan 17:40 SDZZ	JO11-3	–	DCS	JO11-7

07-01-17 heezev 13:00 SDZZ	JO11-1	–	Loo	JO11-1

07-01-17 pangie 09:00 SDZZ	JO11-3	–	OBW	JO11-4

07-01-17 pangie 12:20 SDZZ	JO9-2	–	DCS	JO9-7

07-01-17 paupan 11:40 SDZZ	JO13-1A	–	DVV	JO13-3A

07-01-17 paupan 12:00 SDZZ	JO13-1B	–	DVV	JO13-3B

14-01-17 heezev 16:40 SDZZ	JO13-1B	–	Loo	JO13-1B

14-01-17 heezev 17:00 SDZZ	JO13-1A	–	Loo	JO13-1A

14-01-17 heezev 17:40 SDZZ	JO13-1B	–	SDZZ	JO13-1A

14-01-17 spowes 11:20 SDZZ	JO0-2	–	DCS	JO9-8

21-01-17 hablob 14:40 SDZZ	JO13-1B	–	Loil	JO13-1GA

21-01-17 hablob 15:00 SDZZ	JO13-1A	–	Loil	JO13-1GB

21-01-17 hablob 17:00 SDZZ	JO9-2	–	DVC’26	JO9-7G

28-01-17 pangie 10:00 SDZZ	JO9-1	–	Loo	JO9-1

28-01-17 pangie 14:00 SDZZ	JO11-1	–	GSV’38	JO11-1

28-01-17 paupan 09:40 SDZZ	JO9-2	–	Groessen	JO9-6

28-01-17 paupan 11:20 SDZZ	JO11-2	–	DVV	JO11-6G

04-02-17 cluher 10:00 SDZZ	JO9	-1	-		Loil	JO9-1G	

04-02-17 cluher 13:00 SDZZ	JO11-3	–	DVV	JO11-7G

04-02-17 pangie 13:00 SDZZ	JO11-2	–	OBW	JO11-3
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Uitreiking Coachpakketten aan jeugdkader S.D.Z.Z.
Alweer bijna 10 weken geleden werd de nieuwe kledinglijn shirt, broeken en kousen voor 
de jeugd gepresenteerd door 100%voetbal met als hoofdsponsor Jumbo Heemskerk 
Zevenaar,tijdens een bijzonder leuke en professioneel opgezette avond op Sportpark de 
Griethse Poort. 
 
En vrijdagavond 21 oktober was de presentatie en het uitreiken van de coachpakketten 
aan de trainers en leiders van de jeugdelftallen door Remko Barten van 100% voetbal uit 
Arnhem. 
 
Na een voorwoordje van Alfons  Speklé en de toespraken en lovende woorden van Wim 
de Bruin ( Voorzitter S.D.Z.Z. ) Gerard Kelderman Voorzitter Jeugd afdeling S.D.Z.Z. ) Jan 
Sloot ( Voorzitter Sponsorcommissie S.D.Z.Z. )  en Remko Barten ( 100% voetbal ) die 
ook de nodige uitleg gaf over de samenwerking met de vereniging en de diverse acties en 
kortingen die 100% voetbal geeft, werd onder het genot van een hapje en een drankje 
deze bijeenkomst afgesloten.

 

 
Op de foto de trainers en leiders van de jeugddafdeling van SDZZ. Een aantal ontbreken 
wegens andere verplichtingen.

Gerard Kelderman
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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 
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Harold Stokman hoeft niet met pensioen 
Op een regenachtige dinsdagavond zit ik vlak voor de training van het 1e elftal van onze  
vereniging in de bestuurskamer en praat met Harold Stokman die  inmiddels 47 jaar is, maar er 
nog niet aan denkt om te stoppen met voetballen,  want het spelletje is veel te leuk.

Het gezin Stokman en kleine Harold woonden in Oud Zevenaar waar hij op 5 jarige leeftijd bij 
O.B.W zijn lange voetbal carrière is  begonnen in de jeugd. Hij doorliep de hele jeugdafdeling van 
de F tot de A en speelde daarna vele jaren in het 1e elftal van de vereniging. Nog voor hij zijn  
debuut bij het 1e elftal maakte werd hij in de C1 geselecteerd voor het Gelderse /Liemers elftal 
van het district Achterhoek dat bij de Graafschap in Doetinchem aan een voetbal project meedeed. 
Uiteindelijk werd Harold geselecteerd en mocht hij met het team mee naar Roemenie voor een 
stage week bij Steaua Boekarest.  
Misschien had hij wel profvoetballer kunnen worden want hij kreeg in die tijd ook een aanbieding 
van de Graafschap om daar te komen spelen,  maar op deze leeftijd was de school en een goede 
opleiding voor de toekomst belangrijker dan het voetballen, dus dan maar op amateurbasis en dat 
is hem aardig gelukt gezien zijn inmiddels lange voetbal carrière.

Bij O.B.W. maakte hij zijn debuut in het 1e elftal toen hij 17 jaar was en de opgang naar de top 
van het amateur voetbal. Het was in vele opzichten een fantastisch elftal waarin Harold speelde en 
onder de trainers Jan Berendsen, Willy van Binsbergen en Fred de Jager promoveerde O.B.W. naar 
de 1e klasse. In 2004 speelde Harold met O.B.W. zelfs wedstrijd om promotie naar de  
Hoofdklasse, dat liep verkeerd af en in de jaren daarna kwam de teloorgang en zakte het team 
van O.B.W. weer terug naar de lagere klassen uit het amateur voetbal in de Regio Oost. 
Na 25 jaar in het 1e elftal te hebben gespeeld werd Harold  en eigenlijk aan stoppen dacht   
benaderd door Aerdt- speler Dannie  Danen, of ik daar kwam voetballen. En ja, het kriebelde toch 
weer Danny heeft me overgehaald. Aerdt is een leuke dorpsclub en de jonge jongens willen graag 
wat leren het niveau is lager Het plezier en de beleving zijn er niet minder het was een reuze  
gezellige tijd.

En ja hoor toen hij opnieuw aan stoppen dacht kreeg Harold een belletje van de technische staf 
van Omni vereniging S.D.Z.Z. of hij eens wilde komen praten of er interesse was om bij deze  
vereniging te komen spelen. Onder trainers Henk Pienneman, Gerwin Groothuismink en  Murat  
Kilinc speelde Harold al weer vele wedstrijden als linker verdediger. 
Bij S.D.Z.Z. heeft hij het reuze naar zijn zin in teamverband wordt er goed getraind op de dinsdag 
en donderdagavond onder leiding van technische staf met Theo lammers als hoofdtrainer en Rini 
Kromdijk als technisch manager. Ook wil Harold de andere leden van de staf benoemen waar veel 
energie en vertrouwen vanuit gaat zoals Ivo Mondeel, Wout Bramel en Rene Marinus.

Op de wedstrijddagen is Harold nog altijd super gemotiveerd en maakt vele meters tijdens de 
wedstrijd. Gelukkig heeft hij in al die jaren dat hij nu als voetballer actief is nooit echt grote  
blessures gehad en dat komt volgens hem mede door een zeer goede conditie . Door de weeks 
doet hij veel aan hardlopen en andere oefeningen en voor de wedstrijden maakt hij het niet te 
bont met eten en alcohol, daarna natuurlijk wel lacht hij. 
Ook privé gaat het Harold goed met een lieve vriendin die helemaal achter hem staat als het om 
het spelletje gaat, een leuke baan op de OK van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en woont 
sinds geruime tijd in een leuke woning in Elten. 
Zolang er geen fysieke klachten komen en Harold plezier beleeft aan het voetbal wil hij blijven 
spelen en het liefst met S.D.Z.Z. promoveren naar de 4e klasse dat zit er op dit moment zeker nog 
in want ze staan op de 3e plaats in de competitie van de 5e klasse F zondag amateurs Regio Oost. 
Ook vindt hij het belangrijk dat jeugd spelers een kans krijgen bij het 1e elftal en zelf wil hij daar 
indien nodig graag plaats voor maken.

Ja en als de tijd dan straks echt gaat komen dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt dan 
wordt het wennen,  maar dan wil hij eerst een tijdje andere leuke dingen doen op privé gebied, en 
wellicht gaat hij na verloop van tijd als trainer van de jeugd aan de slag. Dat zal S.D.Z.Z. of een 
ander voetbalvereniging zeker ten goede komen met al die jaren van voetbal ervaring van deze 
fanatieke persoonlijkheid. 

Wij wensen namens heel S.D.Z.Z  fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling en een mooie 2e 
helft van het voetbalseizoen.

Gerrit Gieling 
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Pr/Sponsorcommissie: een belangrijke 
schakel tussen sponsoren en S.D.Z.Z.
Met inzet en heel veel werk van onze vrijwilligers en andere inkomsten houden wij in onze  
vereniging de kosten laag en de contributie  voor onze leden betaalbaar.

Dat is belangrijk omdat wij daarmee een grootmaatschappelijk nut dienen.

(sport) Verenigingen zijn onmisbaar voor onze samenleving die samenhang en saamhorigheid n 
odig heeft om goed te kunnen functioneren.

 

Ook bij Omni - vereniging S.D.Z.Z. leveren wij hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarbij wil ik als voorzitter van de Pr/Sponsorcommissie eerst onze vele vrijwilligers bedanken die 
hieraan een grote bijdrage leveren.

Jullie inzet en passie wordt steeds belangrijker bij een terug tredende overheid.

Wij als sponsorcommissie, bestaande uit: Mayke van Schie, Gerrit Gieling, Alfons Speklé William 
Rijst en Jan Sloot hebben dan ook alle hulp nodig.

Bedrijven sponsoren om uiteen lopende redenen.
Het ene bedrijf wil een bijdrage leveren in eigen leefomgeving, een ander voor het verbeteren van 
zijn naamsbekendheid, een ander voor het maatschappelijk ondernemen en weer een ander  
omdat het gewoon een Groen - Wit hart heeft.

Hoe het ook zij, wij als S.D.Z.Z. kunnen niet zonder.

Natuurlijk is het noodzakelijk om goede afspraken hierover te maken, want wie wil de naam van 
zijn bedrijf niet aan de belangrijkste verkeersader van Nederland (A12) hebben staan. Door de 
sponsoren meer te betrekken bij de club en te laten zien hoe fijn we het vinden dat ze hun  
steentje bijdragen hopen we ze nog lang te mogen begroeten.

Belangrijk is ook dat er een goede coördinatie is binnen S.D.Z.Z.

Daarom ook aan jullie allemaal de volgende vraag:

Hebben jullie een potentiële sponsor in beeld kom er mee, zodat we een goede afspraak 
kunnen maken over de juiste aanpak.

Belangrijk is dat wij onze sponsoren koesteren en dat we doen wat wij beloven.

 

                                                    KORTOM

 

S.D.Z.Z. is blij met haar Sponsoren.

 

Sportgroetend,   

 

Jan Sloot - Voorzitter Pr/Sponsorcommissie/Vice Voorzitter S.D.Z.Z.



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

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

Vacant 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

Wim Jalink Secretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl 0316-842658 06-43266829

Ruud Berkel Activiteiten 0316-528763 06-36276370

Esther van der Burg Activiteiten activiteitenjgd@sdzz.nl

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

Gerard Kelderman Jeugdledenadmin

Wim Jalink Materialen wim_jalink@hotmail.nl 0316-842658 06-43266829

Jasper Rexwinkel Coördinatie Grote Club Actie jasperrex@hotmail.com 

CONSUL

John Kummeling Consul algemeen@sdzz.nl 06-41132913

KANTINECOMMISSIE

Willem Wegman Voorzitter kantine@sdzz.nl

Piet Vael Financiën p.j.c.vael@hotmail.com 06-30417684

Ans Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

Gerda Teunissen Lid 0316-528448

ACCOMMODATIEBEHEER

Joop van der Ent Aanspreekpunt accommodatie@sdzz.nl 0316-333682 06-83386257

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 06-40436979

Mayke van Schie Notulist/secretaresse 06-28660640

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 06-40436979

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

Musetta Pellegrino Verzorger 06-12271924

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115

Emailadres Algemeen info@sdzz.nl
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