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Voorwoord 
Dit is alweer de laatste Stem van dit voetbalseizoen met dit keer veel  
informatie over ons 60 jarig bestaan . 

Het feest begint op zondag 9 april.

Komt allen naar ons sportpark en geniet van alle activiteiten die zijn   
georganiseerd op 9, 22 en 29 april!

De S.D.Z.Z. familie is ook weer uitgebreid.  
Op 25-12-2016 is Phileine Hilde Antoinette Joosten geboren, dochter van  
Vincent en Nathalie Joosten en zusje van Justus.  
Op 25-1-2017 is Haylee van Haren geboren, dochter van Kevin en Jamie. 
Op 1-2-2017 is Indy Sophie geboren, dochter van Arjen en Marjolein Visser.

Heel veel geluk met jullie kleine ukkepukken!!

 
Redaktie Stem
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Van de voorzitter
We gaan er maar weer eens voor zitten. Onze omni-vereniging S.D.Z.Z. bestaat op 9 april 2017 al 
weer 60 jaar. Opgericht in 1957, waar blijft die tijd toch zo snel. Onze jubileumcommissie is  
bijzonder actief om een leuk programma voor de club te maken. Onder bezielende leiding van 
Alfons en Jolanda Spekle wordt het een spektakel. 60 Jaar mag dan wel geen officieël feestjaar 
zijn maar voor ons, maar toch zeker wel om er niet aan voorbij te gaan.

Op zondag 9 april speelt o.a. ons 1ste elftal een thuiswedstrijd tegen Elsweide 1 maar de gehele 
dag zal in het teken zijn van ons 60-jarig bestaan. Hopelijk veel toeschouwers die ons 1ste elftal 
willen komen aanmoedigen. Het is een zogenaamde “open” – inloopdag. Een hapje en een drankje 
zal zeker niet ontbreken. Happy hour en wat dies al niet meer zijn. Muziekje erbij en lekker  
bijpraten ook na de wedstrijden van deze dag. 
Op zaterdag 22 april a.s. wordt er attractiepark gerealiseerd voor onze gehele jeugd, behalve voor 
de A 1. Uitnodigingen worden verzonden naar speler(s)tjes en hun ouders of verzorgers. Na afloop 
van de attracties wordt er gezamenlijk gegeten en drankjes genuttigd (RANJA) of iets dergelijks. 
Ik kan u vertellen komt allen en beleef datgene mee wat is georganiseerd geworden!!! 
Op zaterdag 29 april a.s. een gezellige bijeenkomst voor onze A 1 spelers en hun begeleiding maar 
natuurlijk zeker voor de seniorenafdeling, commissies, vrijwilligers, genodigden en sponsoren.  
’s Avonds ontvangst gezellig bijpraten, ook over “weet jet nog hoe het toen was” gezellige muziek 
er bij en ook hier hapjes en drankjes aanwezig. KOMT ALLEN!!!!!!!!!

Sportpark de Griethse Poort: enige gesprekken zijn gevoerd met verschillende wethouders en  
verantwoordelijken van het VIA15 – project. M.b.t. tot de verbreding van de A 12 hebben wij geen 
hinder maar, het eventueel verbreden van verschillende gedeelten van de Edisonstraat kan wel 
vervelend voor zijn. Tevens is er sprake om een rotonde aan te leggen aan de voorkant van ons 
clubhuis vanwege de eventuele doortrekking van de Edisonstraat naar de Hunneveldweg. Ook is 
er sprake van het aanleggen van een SF 12, wat staat voor SnelFietsroute A12. Deze is in concept 
getekend over gedeelte van de kleedkamers 2, 3 en 4. Dat zou kunnen betekenen dat wij niet 
meer op deze locatie gehandhaafd kunnen blijven. Door uw bestuur is aangemerkt worden zoals 
reeds eerder dat er een mogelijkheid kan bestaan om eventueel kleedkamer 3 en 4 af te breken. 
Nieuwe kleedkamers kunnen dan worden gerealiseerd achter de huidige kleedkamer 8. Dat  
“beschermende bos voor de Roeken vogels” kan worden gebruikt om parkeer terrein aan te  
leggen. Schijnbaar was hier niet over nagedacht door projectbureau en zak mee worden genomen 
in het vervolg van de besprekingen. Afwachten dus!!! 
Keepersacademie “de Liemers”, ja u leest het juist. Deze is op zondag 5 maart j.l. gestart op ons 
sportpark. Na het welkomstwoordje te hebben gesproken aan de ca. 24 deelnemers en hun  
ouders, verzorgers zijn zij van start gegaan. Zij hebben kleedkamer 4 toegewezen gekregen om 
daar op zondag hun kleding te wisselen en naar veld 4 te gaan voor de keepersopleiding. Het was 
lekker gezellig druk waarbij de ouders ook ons clubhuis kunnen gebruiken tijdens de opleiding. 
Voorwaar weer een stap voorwaarts voor onze vereniging. 
Jeugdcommissie is druk in de weer om allerhande activiteiten te organiseren voor haar  
jeugdleden. Een aanwas van jeugdleden staat weer boven aan in het vaandel. Diverse gesprekken 
zijn gaande omtrent jeugdbeleid samenwerking enz. Out-fit voor onze jeugdleden is schitterend 
verzorgt door de hoofdsponsor JUMBO-Heemskerk. Wij zijn op zoek naar een tweede sponsor die 
er “oren” naar heeft om de jeugd in gelijke trainingspakken te steken. Wie Oh Wie??

VRIJWILLIGERS, wie oh wie is in de gelegenheid om een handje, steentje bij te dragen aan de  
verdere ontwikkelingen binnen onze vereniging. Barmedewerkers volgens ingepland rooster zijn 
hartelijk welkom. Mensen voor de schoonmaak van diverse zaken binnen de accommodatiecom-
missie. GEZOCHT:  een goede algemeen secretaris die ook zitting neemt binnen het dagelijks  
bestuur van onze vereniging. Wij doen veel voor onze leden, doet u er ook iets voor terug,  
interesse, spreek er met een bestuurslid over zodat wij een afspraak met elkaar kunnen maken.

Bazaar, penalty bokaal staat gepland op zondag 11 juni a.s. het belooft weer een happening te 
worden. Inschrijven voor een kraam, contact op nemen met Gerard Keldeman.

Ik wens u heel veel plezier, kom regelmatig ons 1ste elftal aanmoedigen waardoor er nog meer 
steun komt om het goede resultaat te behalen, immers we willen zo snel mogelijk naar de  
verlangde 4 de klasse van de K.N.V.B..

Vriendelijke groet, Wim de Buin
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 Aan het woord oud Stem redacteur  
Wil Hageman
Op de eerste plaats wil ik graag de hele vereniging S.D.Z.Z. feliciteren met het 60-jarig 
bestaan. Hartelijk dank voor de uitnodiging om weer eens een bijdrage te leveren aan ons 
onvolprezen clubblad De Stem van S.D.Z.Z., dat nu 47 jaar bestaat… 

Ondanks het feit dat ik de laatste jaren maar weinig meer op de Griethse Poort kom, ben 
ik nog altijd lid van de club (al 55 jaar) waar ik tientallen jaren gevoetbald heb, van de 
jeugd via  het eerste tot het 9e elftal, en nog langer actief ben geweest in diverse  
functies. 

Zo ben ik toto-ophaler geweest, contributieophaler, jeugdleider, jeugdvoorzitter en  
bestuurslid, en vooral organisator en eindredacteur van “De Stem van S.D.Z.Z.” van   
1973 tot 2007.  

In het seizoen ‘65-’66 werd ik voor het eerst ingedeeld  in het eerste elftal, waarin ik 
ongeveer 10 jaar heb mogen spelen onder verschillende trainers: Bart van Haren, Ben 
Reijers (2x), Brandts, Henk Raau (2 x), William de Haas, G. Baars. In 1974 maakte ik een 
van de mooiste momenten mee bij S.D.Z.Z.: we werden kampioen onder leiding van  
trainer “meneer Baars”. Leiders waren Edmond Dercksen en Leen Teunissen; spelers  
waren o.a. Theo Lendering, Ulli Luër, Jan Keurntjes, Toon Koerntjes, Geert Kelderman, 
Toon, Richard en Henk Hendriks, Bart Kniest, Willy Veldkamp en Willem Heijneman. 

Zo’n kampioenschap bij het eerste elftal vergeet je je hele leven niet meer; daar streef je 
als voetballer toch altijd naar. Vanaf 1976 tot 1995 speelde ik vele jaren in het tweede  
elftal, met als leider Wim de Bruin en als trainers o.a. Henk Raau en Henk Westdorp. 
Daarna in lagere teams, met o.a. Kees Mondeel als leider. 

In die 4 jaar als jeugdvoorzitter en bestuurslid heb ik samen met Theo Veldkamp, Geert 
Beijkirch en Ben Reijers de jeugdafdeling spectaculair zien groeien van een paar  
elftalletjes in 1972 tot  veertien jeugdteams in 1976 !  In 1973 deden we voor de  
eerste keer met de D-pupillen mee aan een NKS-kampweek te Leusden.  En ook gingen 
we voor het eerst met de Eurosportring-organisatie naar het buitenland: in 1973 met de 
A-junioren per vliegtuig naar Denemarken (Kleytrup) en in 1974 per vliegtuig naar een 
groot toernooi in Lloret de Mar- Spanje. We startten met film- en bingo middagen en  
andere nevenactiviteiten en met de jaarlijkse organisatie van een  S.D.Z.Z.-  
jeugdtoernooi.  

Dan nu in het kort iets over de geschiedenis van ons clubblad. In januari 1967 werd voor 
het eerst ons clubblad uitgegeven in een oplage van 100 exemplaren. Medewerkers  
waren Huub van Elk, Henk Jacobs, Edmond Dercksen en Lex Hendriks. Het formaat was 
veel kleiner dan nu en de kleur van het kaft was geel/blauw, wat herinnerde aan de  
kleuren van de voorloper van S.D.Z.Z.: de r.k.v.v.”Sevenaer”(1945 tot 1955 ). Na 1969 
verscheen het blad niet meer. 

Nadat ik in ‘72 in het bestuur was gekomen, lukte het om in augustus 1973  opnieuw “De 
Stem van S.D.Z.Z.” uit te brengen, nu echter in groen-wit in een oplage van 260. De  
redactie bestond  uit Ton Helsloot, Theo Vergeer, Ben Reijers en Wil Hageman. 

Reeds in dec.’73 startte ik m’n Hakketakker-rubriek, en in febr.’74 startte Theo Vergeer de 
rubriek “Dorus uut den Del”. 

Toen al adverteerden in ons blad POLA bv, Hubo-Cremers, Sporthuis Luising, café-zaal 
Kaal, kapsalon Derksen (nu Kole),  Gilsing meubelen. In de topjaren ging ik elk jaar zo’n 
50 adverteerders af om ca. fl. 5000 binnen te halen.
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Eerst werd de Stem gestencild op de zolder van Willem en Netty van Haren, maar van 
1979 tot in de jaren negentig hadden we een eigen “offsetdrukkerijtje” in ons clubhuis. 
Ton Helsloot, Stef Sliedrecht en vooral Willem van Haren hebben menig maal onder de 
drukinkt gezeten als het apparaat weer eens niet goed functioneerde. Daarna werd het 
drukwerk uitbesteed, dus professioneler en kwam het digitale tijdperk eraan. 

Het vergaren (en nieten door Alex) is jarenlang door een aantal ex-handbal dames ge-
daan, o.l.v. Tiny Visser, die op deze manier bij de redactie werd betrokken; het adresseren 
en verspreiden heel lang door Corrie Reijers en vele bezorgers (o.a. Gunther Wijnhoff). 

De oplage van ons blad groeide met het ledental mee; de top lag in het seizoen ‘82-’83 
met een oplage van maar liefst 650 exemplaren !  

In 1982 mocht ik een jubileumblad maken bij het 25-jarig jubileum van de club en in 
1997 samen met Henk Putman, Theo Vergeer en Gerda Teunissen een jubileumboek t.g.v. 
het 40 jarig bestaan. 

Vanaf het begin tot 2007 heb ik het archief van ons clubblad opgebouwd, dat bestaat uit 
37  volledige jaargangen van De Stem.  

Bij al dat werk voor De Stem heb ik de medewerking gehad van heel veel kopijschrijvers, 
mederedacteuren, typistes, adverteerders, drukkers, vergaarploegen en bezorgers. 

Enkele namen van redactieleden in al die jaren zijn Lex Hendriks, Theo Meijer, Ton van der 
Wurff,  Michiel van Elk, Ruud van Vuure, Els en Saskia Boekhorst, Hans Terwisscha, Fien 
Reijers, Tiny Visser, Marian Kelderman. 

Ik wil hen en die vele anderen van toen en nu bedanken voor al het werk dat verricht is/
wordt voor ons clubblad en tegenwoordig ook de website van S.D.Z.Z.. 

Iedereen met wie ik bij S.D.Z.Z. mocht sporten en samenwerken wil ik hartelijk bedanken 
voor die rijke en nooit te vergeten ervaringen. 

Wil Hageman.
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Jubilarissen van S.D.Z.Z. 

V.l.n.r.: Piet Vael, Theo Meijer, Patrick Massop, Wim Kamerman, Hans Terwischa, Ruud 

Berkel 

Kaarten bij S.D.Z.Z.
Net voor het veertig jarig jubileum is het kaarten bij S.D.Z.Z. op de vrijdagavond  
begonnen. Het aantal deelnemers varieerde maar de sfeer was altijd positief. Ook dit jaar 
zijn we weer met een groep jokeraars en klaverjassers begonnen. Het kaarten gaat soms 
fanatiek maar het meedoen is belangrijker. De komende weken zal het kampioensschap 
beslist gaan worden, zowel bij het jokeren als klaverjassen zijn er nog diverse kandidaten.

De kaartmarathon kon dit jaar door omstandigheden niet door gaan. Voor volgend seizoen 
willen we het organiseren van de kaartavonden door geven aan een ander. Degene die  
belangstelling heeft kan zich melden bij het bestuur, wij gaan hier mee stoppen.

Dank aan het verzorgen van de hapjes en het realiseren van de prijzen elke veertien  
dagen.

We willen alle kaarters van de afgelopen jaren bedanken voor hun aanwezigheid op de 
vrijdagavond.

Namens de kaartcommissie,

Marian Kelderman

Theo Meijer

Tino Meijer
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Het historisch archief van  
Omni-vereniging S.D.Z.Z.
In deze jubileum editie van ons clubblad de Stem praten we in huiselijke sfeer met Gerda 
Teunissen. Gerda werkt in haar dagelijks leven nog een aantal dagen bij het Musiater in 
Zevenaar waar ze veel pr en reclame activiteiten verricht.

Daarnaast is ze al sinds 1962 lid van onze vereniging en dus al 55 jaar actief voor 
S.D.Z.Z.  en op vele gebieden verricht ze hand en spandiensten.

Gerda is de weduwe Leen Teunissen voormalig speler en 11 jaar leider van leider van 
het 1e elftal dat in de jaren tachtig en begin jaren negentig vele successen kende met 
als hoogtepunt de promotie in april 1991 van de 1e klasse B afdeling Gelderland naar de 
hoofdklasse. Elf jaar eerder bij de laatste promotie  stond de zelfde trainer als in 1991 aan 
de basis van het succes Henk Westdorp.

Ook was Gerda’s man 2 seizoenen  leider van het 2e elftal en verrichte hij veel hand en 
spandiensten voor de vereniging ook op bestuurlijk niveau. Uiteindelijk stopte Leen  met 
voetballen om zich helemaal te storten op de verbouwing van de boerderij  aan de  
Doesburgseweg wat na het vertrek van S.D.Z.Z. bij de boerderij en de weilanden van 
Brinkhof de nieuwe en huidige locatie werd onder de naam Sportpark de Griethse Poort.

 De verbouwing van de boerderij tot bestuur en clubhuis alsmede de aanleg van de velden 
nam zo’n 8 maanden in beslag  en het nieuwe sportpark werd tijdens het 25 jarig  
jubileum geopend door burgemeester van Gent.

 Na het overlijden van Gerda’s man in 1992 werd Leen enige tijd later nog postuum tot 
erelid van verdiensten benoemd van S.D.Z.Z.

Gerda beheert  al sinds 1981 het historisch archief van onze vereniging  en ze heeft in al 
die jaren een grote verzameling mappen aangelegd met daarin foto’s en teksten van het 
ontstaan van de vereniging, de wedstrijden en teams die nog hebben gespeeld in de  
weilanden van Boer Wander Brinkhof, de opkomst van de vele jeugdelftallen, de  
kampioenschappen en feestelijkheden rondom het  10 20 25 40 en 50 jarig bestaan, de 
verbouwing, renovatie, en haar archief is bijgewerkt tot 2016/2017.

Naast deze activiteit, is Gerda actief betrokken bij het kantine gebeuren en heeft ze zitting 
in de  kantinecommissie, ook draait ze met regelmaat  vele bardiensten en is ze er ook 
met speciale gelegenheden van de vereniging zoals de Bazaar, Sinterklaas Kerstbingo en 
de Nieuwjaarsreceptie. Ook maakt ze regelmatig tijdens haar bardiensten een praatje met 
spelers en trainers en de vele vrijwilligers van de vereniging  en dat resulteert meestal in 
leuke verhalen over alles wart er zoal gebeurt binnen S.D.Z.Z.

 Ze is ook in het bezit van een prachtig boek van  
Robbert Benen getiteld voor de eeuwigheid 100  
jaar clubvoetbal in de  Liemers en Zevenaar en  
waar ook veel historisch materiaal over S.D.Z.Z.  
in te vinden is. Voorlopig gaat Gerda  dan nog wel  
door met haar activiteiten voor de vereniging  
want S.D.Z.Z. want ook zei heeft deze gezellige  
vereniging  al heel lang geleden in haar hart  
gesloten.

 
Gerrit Gieling  
 
Redactie de Stem.
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Dribbelkoning
“Als ik 40 word stop ik met voetballen.” Dat zei Eugene van de Kant al toen ik bij het team 
kwam.  Als amateur kon je dus een goed twee jaar langer meer dan de gemiddelde prof.

Het was dan ook opmerkelijk dat Eugene op zijn 39ste nog naar het tweede ging en niet zo 
maar een tweede. Dit was waarschijnlijk het beste tweede dat we ooit gehad hebben. 
Eugene was de koning van de dribbel. Weliswaar op ons niveau, maar dat is wel mijn  
wereld. Elke wedstrijd had Eugene wel een paar momentjes waarbij hij met de bal aan de 
voet door de verdediging heen slalomde en ik mijn rust kon pakken en even genieten van 
spelvreugde. Zijn acties eindigde wisselend, van een goal tot een sliding, al dan niet op 
de bal. Maar eigenlijk was het einde van de actie niet belangrijk. Het was de actie waar 
het om ging. Naarmate de actie vorderde groeide de glimlach. Dat is uiteindelijk waar het 
voetbal in de onderste regionen omdraait. Laten we het allemaal niet te serieus nemen. 
Maak eens een keer een actie. Schiet eens een keer onverwacht. Probeer iemand door de 
benen te spelen. En lach.

 
In het tweede Moest Eugene echter “in zijn rol spelen.” Als ik het mij goed herinner heeft 
hij daar zelfs een tijdje als back gespeeld. Als ik hem vroeg of hij er nog een dribbel  
uitgegooid had reageerde hij elke keer ontkennend. Dat kon hij niet maken. Ondanks dat 
hij aan banden gelegd was had hij het volgens mij toch wel naar zijn omdat hij aan de 
toppen van zijn kunnen speelde en dat op het eind van zijn carrière. Na dat seizoen stopte 
hij keurig zoals beloofd op zijn 40ste. 

 
Vorig seizoen heeft hij nog wel een kortstondige rentree van twee wedstrijden en een 
handvol trainingen gehad, maar daar bleef het bij. Door die rentree is hij wel vereeuwigd 
binnen ons team. Tijdens een wedstrijd tegen Loil was er namelijk een opstootje waarbij 
Eugene heldhaftig voor Patrick Freriks ging staan die gretig gebruik maakte van de  
situatie en zich maar al te graag liet tegen houden door Eugene. Hier is toen een foto van 
gemaakt en dat is tot en met vandaag nog de afbeelding van onze mededelingen-app.

 
Ook voor mij nadert de 40 jaar, maar gelukkig heb ik nooit kunnen voetballen dus ik hoef 
me niet zorgen te maken of ik nou zoveel slechter wordt. Een vaste leeftijd afspreken als 
eindpunt durf ik nog niet aan. Gewoon doorgaan zolang het nog leuk is luidt het devies. 
Ooit zal het toch wel klaar zijn?

 

Feijn Zand
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Nieuwjaarsinstuif bij S.D.Z.Z.
Zondagmiddag 8 januari was het weer super gezellig tijdens de Nieuwjaarsinstuif bij  
voetbalvereniging Omni - S.D.Z.Z. Velen kwamen naar Sportpark de Griethse Poort om 
het bestuur en elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Voorzitter Wim de Bruin memoreerde in zijn nieuwjaarstoespraak aan een succesvol 2016, 
de toekomst en de jeugd in hun nieuwe outfit, en hij hoopt dat weer meer jeugd komt 
voetballen bij de vereniging het komende jaar, overigens zijn er nog trainers en leiders 
nodig voor de jeugdelftallen van de vereniging.

 Het 1e elftal dat momenteel 3e staat in de competitie van de 5e klasse F Regio Oost met 
promotie kansen naar de 4e klasse doet het dit seizoen goed onder leiding van  
hoofdtrainer Theo Lammers......Theo Lammers van het 1e elftal stop echter wel aan het 
einde van het seizoen 2016/2017, en Rini Kromdijk wordt dan voor het seizoen 2017/2018 
de nieuwe hoofdtrainer van het 1e elftal.

 De diverse commissies binnen de vereniging doen het bijzonder goed en Wim refereerde 
even aan de Accommodatie commissie, en de Sponsorcommissie die beiden het afgelopen 
jaar veel werk hebben verzet. Ook werden er weer een aantal nieuwe Sponsoren en  
Adverteerders binnen gehaald.

 De velden liggen er super goed bij en het gras wordt perfect onderhouden mede door de 
robotmaaiers van Ataro.

 Ook waren er weer een aantal 25 en 40 jarige jubilarissen bij S.D.Z.Z. die in het zonnetje 
en de bloemen met oorkonde werden gezet.

 Wim Bedankte alle leden en vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar en hoopt 
dat 2017 weer een zeer succesvol en sportief jaar wordt.

Gerrit Gieling

Redactie de Stem

Activiteitenkalender S.D.Z.Z.
09-04:  60 jarig jubileum S.D.Z.Z.

22-04: 60 jarig jubileum feest jeugd

29-04: 60 jarig jubileum feest senioren, sponsoren & vrijwilligers

15-04:  Voetbalfestijn

18-04:  Start Open trainingen

24-04: Circuit training met Patrick Massop en  
  spelers van De Graafschap

20-05:  S.D.Z.Z. voetbal toernooi

26-05:  Start pupillenkamp 

11-06:  Bazaar/Penalty Cup



De	Stem	-	pagina	11



De	Stem	-	pagina	12

PROFIEL VAN EEN SDZZ-ER

Naam: Sjors Lamers

Geboortedatum: 02-05-1992 

Opleiding: Automonteur.

Hoelang woon je al in Zevenaar?: Al mijn hele leven en sinds 1 jaar woon ik samen  
met mijn vriendin.

Relatie / kinderen: 5 jaar een relatie met Danitsja

Omschrijf jezelf in enkele woorden: Ik ben een persoon dat houdt van een uitdaging 
en veel gezelligheid om mij heen. 

Hoelang ben je al bij SDZZ: Alweer 6 jaar.

Welke positie: Ik speel in principe overal, behalve als keeper.

Sterke punten: Mijn sterke punten zijn mijn passing en inzicht.  

Zwakke punten: Mijn zwakke punt is vooral het koppen.

Waar kun je je druk over maken: Mensen die hun afspraken niet nakomen.

Bewondering voor: Damon Beijkirch, omdat hij zoveel doet voor de club.

Favoriete club in Nederland: De Graafschap.

Favoriete sportman/vrouw: Max verstappen.

Favoriete tenue: Het thuis tenue van Juventus.

Andere sporten/hobby’s: Alles rondom de auto’s.

Favoriete eten: Pannenkoeken.

Huisdieren: Konijn en sinds kort een kitten: Pip.

Muziek: Doe mij maar gewoon net Nederlandstalige muziek.

Tv-programma: Voetbal Inside

Favoriete vakantieplek: Tenerife 

Wat zou je doen als je 3 miljoen euro won: 

Ik denk dat ik een mooi groot en nieuw huis koop en  
natuurlijk een mooie auto kan dan ook niet ontbreken. 
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Sponsor Spotlight Wim Boogaars
Zonder sponsoren kan een voetbalvereniging niet bestaan  en ook bij Omni-Vereniging 
S.D.Z.Z. is dat niet anders. Dus lijkt het ons een goed idee om vanaf deze jubileum  
uitgave van het clubblad de sponsors eens aan het woord te laten om nader kennis te  
maken met de bedrijven en middenstanders die  onze vereniging een warm hart  
toedragen.

Een uitzondering in deze eerste aflevering van de “Sponsor Spotlight“ is dat Boogaars 
Zevenaar Meubelstoffering  op dit moment geen sponsor of adverteerder meer is van 
S.D.Z.Z. (maar wat niet is kan natuurlijk weer komen) maar de reden dat we juist  
gekozen hebben voor dit bedrijf ligt in het feit dat Wim Boogaars in de jaren 80 en 90  de 
tijd dat onze vereniging hoogtijdagen kende ook als sponsor heeft bijgedragen aan het 
succes van toen.

Wim Boogaars heeft zelf jarenlang in het 2e elftal van S.D.Z.Z. gespeeld,  en heeft ook 
goede herinneringen aan de huidige voorzitter Wim de Bruin die destijds nauw betrokken 
was bij het team en daarnaast  was hij actief op vele fronten binnen de club.

Ook had hij met toenmalig trainer Willy de Jager een goede band en een aardige  
constructie bedacht om goede spelers bij S.D.Z.Z. bij de vereniging binnen te halen om in 
het 1e elftal te spelen.

Een ervan was de financiële ondersteuning/sponsoring met zijn bedrijf en winkelketen 
Boogaars Meubelen, want net als met Omni-vereniging S.D.Z.Z. ging het met de winkels 
van Boogaars uitstekend.

Wim Boogaars heeft in die periode menig elftal kampioen zien worden en vele elftallen 
voorzien van shirtsponsoring, daarnaast sponsorde Wim Boogaars verder vele voetbal  
gerelateerde materialen  voor de vereniging. Ook vond hij het een goede zaak dat de 
handbal tak van de vereniging zeer actief was.

Ook was Boogaars bedden actief als sponsor van het zaalvoetbalteam dat begin jaren 
negentig tot twee maal toe kampioen werd met spelers van de veldvoetbalvereniging 
S.D.Z.Z. en D.C.S. en onder leiding stond van Willy de Jager en Theo Smeits. Door dit 
succes  van het kampioenschap en de promotie mocht het zaalvoetbalteam destijds  
uitkomen in de  1e klasse van de K.N.V.B.

Wim Boogaars denkt nog altijd met veel plezier terug aan die tijd bij S.D.Z.Z., waar  
bevlogenheid,  sfeer en gezelligheid en het familie gevoel erg tot hun recht kwamen.

Door zijn drukke werkzaamheden in de jaren die daarna volgden en zijn vele reizen naar 
het buitenland voor het bedrijf groeide Boogaars bedden en de meubelstoffeerderij uit tot 
een groot succes, maar nam de sponsoring en de betrokkenheid bij het voetbalgebeuren 
af.  

Wim Boogaars  volgt de ontwikkelingen van de voetbalvereniging nog wel via de media 
en ondernemers die anno 2017 als sponsor aan de vereniging verbonden zijn.  Hij wil dan 
ook namens zijn bedrijf en medewerkers Omni-Vereniging S.D.Z.Z. van harte feliciteren 
met het 60 jarig jubileum.

Ook wij van S.D.Z.Z. wensen Wim Boogaars die onlangs nog door een grote brand aan de 
Edisonstraat in Zevenaar waar de Meubelstoffeerderij  gevestigd was en veel van zijn  
spullen en materialen in rook zag opgaan, veel succes in het nieuwe pand aan de  
Edisonstraat 18 in Zevenaar.

Gerrit Gieling

Pr/Redactie de Stem
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De PR/Sponsorcommissie van S.D.Z.Z.
Sinds mei 2016 is er bij S.D.Z.Z. weer een PR/Sponsorcommissie die bestaat uit een  
vijftal leden, een dame en vier heren. De commissie bestaat uit Jan Sloot voorzitter en 
verantwoordelijk voor reclame borden , doeken en financiën, Gerrit Gieling Media en  
reclame activiteiten, Alfons Speklé  kleding en materialen, William Rijst pupil van de week 
en muziek en Mayke van Schie secretaris en notulist.

En zoals bij iedere commissie zal het voor velen niet helemaal duidelijk zijn wat onze  
commissie zoal doet. Welnu een van de voornaamste taken is het werven van sponsoren 
voor de borden en doeken langs het veld, maar ook adverteerders voor het clubblad de 
Stem, en het onderhouden van de contacten met deze groep mensen die erg belangrijk 
zijn voor de inkomsten bron van onze vereniging.

Maar ook de muziek in de kantine voor sfeer en gezelligheid, de omroep op en langs het 
veld de aanleg van bekabeling en geluid, en het programma boekje zijn een aantal  
activiteiten die de PR/Sponsorcommissie dit afgelopen seizoen heeft weten te realiseren. 
Er hangen nieuwe doeken in de ballenvangers en er komen meer borden bij langs het 
hoofdveld.

Het is de meeste leden wellicht ook niet ontgaan dat de jeugd en de jeugdleiders er zeer 
verzorgt en prima gekleed bij lopen in hun nieuwe tenues en coachpakken, nu er een 
nieuwe hoofdsponsor is voor de gehele jeugd te weten Jumbo Heemskerk Zevenaar die 
met veel inzet en veel positieve  gesprekken is binnengehaald door Jan en Alfons. Ook 
hebben we afscheid genomen van kleding en materialen leveranciers Sporthuis Willems en 
Intersport Luising, en zijn met een nieuwe leverancier 100% voetbal uit Arnhem in  
zee gegaan.

Ook willen we de sponsoren en adverteerders die ons financieel ondersteunen meer bij 
de club betrekken op tal van gebieden zodat ze een hechte en vertrouwde band met onze 
vereniging krijgen.  

Er moet nog veel heel veel gebeuren op allerlei gebied om onze mooie en gezellige  
vereniging de juiste uitstraling te geven en financieel gezond te houden. Daarom zitten we 
als PR/Sponsorcommissie zeker een maal per maand bij elkaar om te allerlei zaken te  
bespreken en ten uitvoer te brengen. We kunnen nog veel meer vertellen maar veel  
leuker lijkt het ons als jullie vragen of opmerkingen hebben dat je deze bij de juiste vrouw 
of man binnen de commissie bespreekbaar maakt.

Met sportieve groet,

Namens de PR/Sponsorcommissie,

 

Jan Sloot 
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Keeperacademie De Liemers bij S.D.Z.Z.
De overgang van een andere Zevenaarse club naar S.D.Z.Z. kwam tot stand omdat de  
organisatie wil groeien en zich verder wilt professionaliseren. Bij S.D.Z.Z. hebben zij de 
beschikking over een perfecte locatie waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Daarbij zijn  
vrijwilligers van de S.D.Z.Z. bereid hen te ondersteunen bij de organisatie.

Voor een goed verloop van de trainingen is dat ook noodzakelijk.De trainingen beginnen 
weer op 5 maart en worden gehouden op zondagmorgen. De organisatie bestaat uit  
trainers die juist allen uit de Achterhoek komen.......

Hun doelstelling is een kwalitatieve keeperopleiding te verzorgen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de talenten en mogelijkheden van elke individuele keeper. Verdere ontwik-
keling en verbetering staan centraal. Uitgangspunt is dat iedere keeper die bij ons traint 
een hoger niveau bereikt.

Wij trainen keepers van de F pupillen tot en met de A junioren. Wij trainen daarbij in klei-
ne groepen met keepers van hetzelfde niveau. Het trainingsschema kan dan ook worden 
afgestemd op de diverse groepen en zo beter inspelen op en werken aan de ontwikkelpun-
ten van de keepers. Daarbij krijgt elke keeper de optimale aandacht.........

Keeperacademie heeft een samenwerkingsovereenkomst met NEC Nijmegen. Ook zullen 
zij in de regio de scouting gaan doen voor NEC.

 
Namens het bestuur wensen wij  
de keeperacademie veel succes toe!

 

De Graafschap op bezoek bij S.D.Z.Z. 
De Graafschap op bezoek bij S.D.Z.Z. met staflid en tweetal spelers tijdens Circuittraining  
jeugd SDZZ op maandag 24 april in het kader van 60 jarig jubileum S.D.Z.Z. 

Op verzoek van het jeugdbestuur van S.D.Z.Z. zullen op maandag 24 april een tweetal  
1e elftal spelers van De Graafschap aanwijzingen komen geven tijdens de wekelijkse  
circuittrainingen onder leiding van techniektrainer Patrick Massop en het overige kader  
van de S.D.Z.Z. jeugd. 

Onder voorbehoud zullen de volgende De Graafschap mensen aanwezig zijn: Carlo  
Monasso, teammanager en de spelers Dean Koolhof en Tim Keurntjes. 

Het is de verwachting dat De Graafschap heren aanwezig zijn van 18.30 tot 19.30 uur.

Tot dan! 



Bazaar bij S.D.Z.Z. 
Op zondag 11 juni 2017 organiseert S.D.Z.Z. de jaarlijkse bazaar/rommelmarkt.

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. 

Wil jij dit jaar ook een kraam huren voor de bazaar van S.D.Z.Z., stuur dan een e-mail 
naar: bazaar@sdzz.nl .  Ook wanneer je zin en tijd hebben om een handje te helpen, mag 
je een e-mail sturen naar bazaar@sdzz.nl om je aan te melden als vrijwilliger voor deze 
dag. 

SAMEN hopen wij de bazaar op 11 juni weer tot een groot succes te maken! 

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

Tot dan! 

De bazaarcommissie.

Pupillen jeugdtoernooi 20 mei
Voor de 4e maal achtereen zal S.D.Z.Z. wederom een groot pupillentoernooi organiseren 
voor JO-09 en JO-11 (F en E) pupillen.

23 verenigingen hebben inmiddels de toezegging gedaan naar Sportpark “de Griethse 
Poort” te komen op zaterdag 20 mei aanstaande. Zoals gebruikelijk verwacht SDZZ in dit 
jubileumjaar een uiterst sportief toernooi met hopelijk fraai voorjaarsweer.

Deelnemers van onder andere OVC’85 Oosterbeek, SC Bemmel, MvR ’s Heerenberg, OBW 
Zevenaar, ESA Arnhem, vv Terborg en de Treffers uit Groesbeek zullen acte de préséance 
geven  bij de gezelligste voetbalvereniging uit Zevenaar. Ook de eigen teams van S.D.Z.Z. 
zullen natuurlijk mee strijden om de hoogste prijzen.

Wederom zijn er voor alle deelnemende teams weer bekers en voor alle deelnemende  
spelers nog een fraaie medaille. Ook zijn er weer trofeeën voor de teams die strijden om 
de penaltybokaal, de rode draad door deze toernooidag.

Gaarne ziet de organisatie u allen op zaterdag 20 mei! 

Tot dan! 
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DE HISTORIE VAN S.D.Z.Z.

Misschien is het wel interessant om eens terug te kijken in de voorgeschiedenis van onze vereni-
ging. Zoals iedereen elke maand op de voorkant van ons clubblad ziet staan, is onze club opge-
richt in april 1957. Maar wat veel S.D.Z.Z.-ers niet weten, is dat het heel goed mogelijk is geweest 
dat we in 1995 ons 50-jarig jubileum hadden gevierd onder de naam “r.k. v.v. Sevenaer”.
Onder deze naam namelijk werd er op 10 december 1945 op het Grieth in Zevenaar een voetbal-
club opgericht die tot 1955 heeft bestaan. Het jaarverslag uit 1947 is nog bewaard gebleven. Toen 
werd de vereniging opgeheven, omdat het op financieel en organisatorisch gebied niet meer haal-
baar was.

Door een aantal oud-leden werd zo’n twee jaren later, in 1957 dus, een nieuwe vereniging opge-
richt onder de naam “S.D.Z.”. In het verslag van de oprichtingvergadering d.d. 9 april 1957 wer-
den de volgende bestuursleden gekozen:
• G.Dercksen, voorzitter
• Th.Jansen, penningmeester
• Th Otten en Evers, bestuursleden
 
• Wat was nu eigenlijk de aanleiding om in Zevenaar, tegen het eind van de jaren vijftig, een 
nieuwe voetbalclub op te richten, er waren al voetbalverenigingen in Zevenaar actief. Welnu het 
antwoord is heel simpel.
 
• In die tijd werd in Zevenaar een nieuwe kerkparochie geformeerd. Deze parochie werd gesitu-
eerd in dat deel van Zevenaar dat ‘t Grieth’ werd genoemd. Een aantal mensen in deze parochie 
vonden dat hierbij ook een voetbalclub hoorde en zij namen het initiatief tot oprichting. De eerste 
bijeenkomst vond plaats in de bakkerij van Janssen- Gies. Mensen van het eerste uur als Theo Ot-
ten, Theo Janssen en Cor Jorissen waren hierbij aanwezig.
 
• Het voorlopig bestuur vanaf 9 april 1957 bestond uit de heren G.Dercksen voorzitter, Th.Janssen 
secretaris/penningmeester, Th.Otten en B.Evers bestuursleden. Dit bestuur werd nog uitgebreid 
met de heren P.van Uem en Th. Visser.
 
• Twee zaken die op dat moment belangrijk waren was het werven van leden en het zien te krijgen 
van een voetbalveld. Een veld werd snel gevonden. Een weiland van boer Wander Brinkhof werd 
gepacht en als kleedgelegenheid werd een oude kippenschuur in Beek op de kop getikt. Op 25 
augustus 1957 werd het voetbalveld geopend door kapelaan Brouwer en de openingswedstrijd was 
tegen OBW die met 2-5 werd verloren.

De ledenwerving gebeurde ondermeer door Cor Jorissen die de ex-leden van de in 1955 failliet 
gegane voetbalvereniging Sevenaer afging. Zij speelde inmiddels elders in de regio.

• De eerste start werd gemaakt met dertien spelers. Het eerste jaar van het bestaan werd onmid-
dellijk met het kampioenschap van de derde klasse G.V.B. afgesloten.

1966 - W. Hagenman
 W. Duits
Grensrechter: B. Reyens 

Het eerste elftal van SDZZ,
seizoen 1958/59 kampioen 3e klas afd Gelderland.
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HAKKETAKKER 
* Proficiat SDZZ-ers, met  zo’n jonge club van 60 jaar ! 

* Voor zó’n club wil ik nog wel één keer van de hak op de tak springen. 

* In de oprichtingsvergadering in 1957 kreeg de naam “S.D.Z.” 19 stemmen tegen “ ‘t Grieth” 18 
stemmen ! 

* De eerste contributie kostte f 1,25 per maand voor senioren en slechts 2 kwartjes voor de 
jeugd... 

*    Het eerste veld was een weiland dat  voor ¦ 125,- per jaar gehuurd werd van boer Wander 
Brinkhoff van boerderij “De Hermanshoeve” , die stond op de hoek van de huidige Ringbaan-Noord 
en Arnhemseweg (op de plek van de nieuwe flat Lonismaat). 

*    Het veld lag zo’n tweehonderd meter verder richting autobaan,  ongeveer op de plek waar nu 
de flat in de wijk Stegeslag staat. 

* Jarenlang werd ook het eerste elftal opgesteld door een elftalcommissie; de eerste elftalcommis-
sie bestond uit Lowie Lamers, Theet Visser en Bennie Jacobs. 

* In het eerste seizoen had SDZ 3 seniorenelftallen, 1 juniorenteam en 2 pupillenteams. 

* Het sparen van “Klok-zegels” (van de waspoederpakken) was één van de belangrijkste  bronnen 
van inkomsten in de beginperiode. 

* De eerste ballen die werden gebruikt  waren nog van die krengen met een veter er in. Als je een 
bal kopte en je trof per ongeluk de veter dan had je die meteen als aandenken in het voorhoofd 
gedrukt.  

* De truc die vaak werd uitgehaald om bij een ingooi de bal eerst even door een donkergroene 
koeienflats te halen en dan “per ongeluk expres” op kophoogte naar een tegenstander te werpen 
was immer een tophit. 

* De kantine was in de beginfase een stukje ruimte in het ballenhok met een gasstel met 2 pitjes. 
Het assortiment bestond uit soep, knakworst en gazeuselimonade. 

*   Elke winter, bij de geringste vorst,  bevroren alle leidingen. Het ontdooien van de bakken bier 
op de potkachel en de spontaan gebouwde feestjes komen direct weer in beeld bij diegenen die 
die situatie hebben gekend. 

*    En zo dook een voetballer die op bezoek kwam eens languit in de sloot omdat hij met de 
smalle banden van een soortement sportfiets terecht kwam in de ruimte tussen twee bielzen, die 
de toegang vormden tot het “sportcomplex”. 

* Eén van onze “ouwe trouwe” leden heeft nog eens meegemaakt  dat er bij de tegenstander hele-
maal geen kleedruimte was; de kleren werden in een varkenshok gelegd en toen ze terugkwamen 
hadden de varkens zijn regenjas opgevreten. 

*    Vooral in de eerste jaren was het 1e elftal veel te sterk en kwamen uitslagen als 12-0, 17-0 
etc regelmatig voor. De keeper van het eerste Gerrit Jansen (bijgenaamd “de Geit”) liep dan te 
donderjagen rond de middenstip. 
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Een keer had hij een flinke stok meegenomen om er gemoedelijk midden op het veld op te kunnen 
leunen. Totdat de midvoor van de tegenpartij stopper-spil Teun Hermsen (“Lange Teun”) voorbij 
liep en ook de keeper voorbij dreigde te lopen. Met een zeer snelle snoekduik wist “de Geit” de 
stok tussen de benen van de midvoor te krijgen en het bleef dus zoveel -0. 

* In het seizoen 1964-’65 werd een groot kippenhok gekocht ter vervanging van het oude kleed-
kamertje op Stegeslag. De pomp werd vervangen door een waterleiding (wassen onder de kraan !) 
en  er kwam een kantine met oliekachel en een bar ! 

* Tijdens één van de uitstapjes in de beginjaren sliep Theo Otten in  Limburg in een busje; bij het 
ontwaken bleek die geparkeerd op een ...vuilnisbelt. 

* In 1958 ging men reeds met de junioren op bezoek naar de grote wereld-tentoonstelling “Expo” 
te Brussel (Atomium). 

* Onze club is altijd al erg actief geweest; zo werd in 1968 in de Stegeslag een ijsbaan aangelegd; 
helaas viel de dooi erg snel in... 

* In januari ‘67 verschijnt de eerste uitgave van ons clubblad, “De Stem van SDZZ” genaamd. Dat 
Huub van Elk een van de initiatiefnemers hierbij is, blijkt wel uit de kleur van de omslag: geel-
blauw, de kleuren van het vroegere “Sevenaer”. 

* En in 1967 werd uit SDZZ de carnavalsvereniging “De Buutenbeentjes” geboren, welke in 1968 
de eerste Zevenaarse carnavalsoptocht organiseerde ! 

* En ook in 1967 werd de hanbalafdeling opgericht, die 24 jaar heeft bestaan. 

* In 1969 organiseerde men samen met de wielervereniging “De Zwaluwen” de  profwielerronde 
van Zevenaar. 

* Regelmatig werd er in die jaren een fancy-fair gehouden in zaal Jansen-Rekers (nu Zaal-Bow-
lingbaan De Grietse Poort aan het kermisterrein) of in het schuttersgebouw.  

* ca. 1971 begon de Gemeente Zevenaar met huizenbouw in de wijk Stegeslag. 

* Eén van de merkwaardigste gebeurtenissen uit de SDZZ geschiedenis is, dat bij het afscheid 
van de velden van Brinkhoff in de Stegeslag de kleedkamers annex kantine plotseling waren afge-
brand, voordat de gemeente ze kon slopen. 

*  De vader van de huidige brandweercommandant heeft altijd zijn bedenkingen gehad over de 
oorzaak… 

* Van  januari  tot einde seizoen 1972 moesten we spelen op een noodveld op Hengelder, naast 
de boerderij waarin nu het Kringloopcentrum gevestigd is. Op de deel van die boerderij was een 
provisorische kleed- en wasruimte ingericht. 

* In augustus 1972 werden Zevenaar én SDZZ een  uniek sportcomplex rijker voor een bedrag 
van slechts f 50.000, dankzij het onbetaalde werk van de SDZZ-vrijwilligers ! 

* Legendarisch is  het verhaal over de verbouw van boerderij naar clubhuis  in 1972, toen de mu-
ren dreigden in te storten en het dak naar beneden dreigde te komen. Dat was bij de voormalige 
varkensstallen, waar nu de kleedkamers 2, 3 en 4 zijn. Met trekstangen en muurplaten probeer-
den de vrijgezellen het onheil te voorkomen (het was te gevaarlijk voor gezinshoofden!) en al 35 
jaar staat het gebouw weer stevig overeind ! 



De	Stem	-	pagina	21

 * Op zondag 29 augustus 1972, precies 8 maanden na de eerste hamerslag van de “sloopploeg”,  
opende burgemeester F. van Gent het sportcomplex “De Griethse Poort” d.m.v. de aftrap voor de 
wedstrijd Zevenaars elftal - Rheden (uitslag 0-3). 

*    In de jaren ’70 hadden wijlen Annie en Herman Beernink  het voorhuis gehuurd en hielden 
tevens toezicht op ons clubhuis. Maar al te luxe woonden zij daar toch niet. Eens  met oudjaar 
was er paniek ; door de vorst was de waterleiding gesprongen en kwam het water bij Annie uit het 
stopcontact !  

* In 1979 werd het voorhuis verbouwd tot een  prachtig clubhuis. 

*    Vele jaren hadden we bedrijfsvoetbal op ons sportpark, waarbij het er soms hard aan toe ging, 
bijv. bij  een wedstrijd van de brandweer tegen het slachthuis... 

* Bij het elftal van Wim van Haren werd eens iemand geschorst die met zijn been in het gips zat:  
per ongeluk was zijn spelerspas gebruikt door een ander... 

* Hoeveel honderdduizenden shirts en broeken zouden  mevr. (tante Jo) Lamers en mevr. (Grada) 
Vergeer voor de handballers en voetballers gewassen hebbben ? De laatste had in de jaren ‘70-’80 
de voetbalshirts van maar liefst 35 teams onder haar hoede, elke week  ! 

* En hoe vaak zouden schoonmaakploegen het clubhuis hebben schoongemaakt ? 

* En hoeveel clubbladen zouden  onze trouwe bezorgers bij de Stemlezers in de bus gedeponeerd 
hebben ? 

* In 1974 gingen de A-junioren per vliegtuig naar Barcelona (Lloret de Mar); vooral voor de be-
geleiders een gedenkwaardige trip omdat er een supporter ziek werd  en onder begeleiding van 
Edmond eerder terug moest. 

*    Op een keer was de bouwploeg bezig met het opknappen van de gevels van het clubhuis, al-
tijd een hele klus. Günther was de verf van de kozijnen aan het afbranden.  

*   Plotseling weerklonk de kreet: “Brand, brand !!” Toen de brandweer arriveerde, had men echter 
zelf de brand al geblust met de brandblusser uit de keuken. 

*   In 1984 kregen we er een 4e speelveld bij én voor het eerst Damesvoetbal ! 

*   Bij het 30-jarig jubileum in 1987 werd er een sponsorloop georganiseerd die maar liefst 5000 
gulden opbracht. 

*   In 1990 werd het clubhuis officieel eigendom van SDZZ . 

*   En 1991 was helemaal een memorabel jaar: de handbalafdeling stopte ermee, Ria van Elk werd 
ons eerste lid van Verdienste, en ons Eerste werd kampioen en promoveerde naar de Hoofdklasse 
G.V.B. 

*    En in 1992 volgde promotie naar de 4e klasse K.N.V.B.  

* De voorzitter in 1989  werd “omgeschoold tot waterleidingmonteur”. Helaas haalde hij de afkor-
tingen C.V en W.C.  door elkaar, zodat er warm water kwam uit de spoelbak van het toilet.   
* Ik herinner me ook dat de voorzitter in 1972 vlak voor de opening van ons clubhuis bezig was 
met een stanleymes in de kantine... auw . 
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* En dat in 1996 de voorzitter  ook een steen wilde metselen van de nieuwbouw aan ons clubhuis. 

* In  1995 werden “De Vrienden van SDZZ” opgericht, een ondersteunende en actieve groep van 
trouwe leden, met Geert Beijkirch als één van de voortrekkers. 

* De laatste keer dat we een burgemeester in huis hadden was op 5-10-1996 toen burg. Ouden-
hoven de nieuwe vleugel van ons clubhuis opende. 

* En prompt werd in dat seizoen ons Eerste kampioen en promoveerde naar de 3e klasse , o.l.v. J. 
Cleeren en leider Frank Molenaar. En dat in het jaar van ons 40-jarig bestaan, 1997. 

* In 1999 werd de Ondernemersclub SDZZ opgericht, die een paar jaar later ons clubhuis meer 
uitstraling zou geven d.m.v. de grote letters op de voorgevel. 

* Wat leverden 2004 en 2005 troosteloze resultaten op voor ons eerste elftal, degradatie van 3e 
naar 5e klasse. 

* Gelukkig groeide in 2006 onze jeugdafdeling naar 150 leden. En wie de jeugd heeft… 

* Wat zal april een groen-witte maand worden tijdens de viering van het 60 jarig jubileum.

* En hopelijk zijn alle geledingen,  teams,  ouders en sponsors goed vertegenwoordigd bij alle ge
varieerde onderdelen van het feestprogramma ! 

* Allemaal veel succes en veel plezier gewenst.  

* Gegroet, Hakketakker. 
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DIVERSE FOTO’S UIT HET VERLEDEN
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Ode aan de scheidsrechter....

Duizende mensen die fluiten,
Op de voetbalvelden en daarbuiten.

Doen dat niet voor hun gewin,
maar gaan voor hun hobby de wei in.

wanneer hij beide partijen tot vriend kan zijn 
dan is die hobby hartstikke fijn.

Oh wee als die andere partij het anders ziet, 
dan gaat hij voor hun af als een vergiet. 

Maar ja, hij kan zich ook weleens vergissen,
omdat hij binnen een seconde moet beslissen.

Er zijn spelers die dit niet willen begrijpen,
en zich soms aan de fluiter willen vergrijpen. 

 

Men moet eens denken, dat zonder deze man,
het spelletje niet doorgaan kan.

Men zal hem zijn vergissing kunnen vergeven,
anders zal hij aan het fluiten geen plezier meer beleven.
Ook de man, die voor zijn eigen club de fluit hanteert,

zal in een seconde moeten besissen, al is het misschien verkeerd.
De bezoekers geven hem dan al gauw een stempel,

‘thuisfluiter’, maar voetballen soms zelfs als een krant, warempel. 
 

Door zijn beste beentje voor te zetten,
zal de scheidsrechter overal op letten.

Maar ja, ook hem zal het een en ander ontgaan,
wordt dan niet kwaad, laat hem rustig begaan.
Bepaalde dingen ziet hij niet, of ziet hij anders,
mogelijk in het voordeel van de tegenstanders.

Ga hem niet zitten vervelen,
maar draai je om en ga verder spelen.

Aan het einde van twee keer driekwartier,
hadden drieëntwintig mensen dan weer veel plezier.

Als dit toch eens waar zou zijn,
wat hadden wij het bij het voetballen toch fijn.

Over zeven dagen gaat men dan let wel,
weer beginnen met het volgende voetbalspel.

Als een leider dan zou zijn zoals het moet, 
gaat er niets verkeerd maar alles goed. 

Ingezonden door: Jan Sloot
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S.D.Z.Z. helpt bevolking Gambia
In september 2016 heeft onze sponsor Jumbo Heemskerk Zevenaar de jeugdafdeling 
voorzien van nieuwe tenues waardoor oude tenues, die we de afgelopen seizoenen hebben 
gebruikt over hielden. Tevens heeft onze kleding sponsor 100% voetbal het kader van de 
jeugdafdeling voorzien van trainingspakken, poloshirts en winterjassen. 
Daarop heeft het jeugdbestuur contact gezocht met een Stichting die de sportbelangen in 
Gambia behartigd, Stichting Gambia For You................. 

Het jeugdbestuur heeft na overleg besloten alle oude tenues en oude voetballen te schen-
ken aan de Stichting die zorg draagt voor de verscheping naar Gambia en uitreiking daar 
aan scholen en lokale sportverenigingen.

 
Zaterdag 28 januari j.l. werden door de vrijwilligers van de Stichting Gambia For You bij 
Omni-vereniging S.D.Z.Z. de dozen met voetbalkleding en  ballen opgehaald. 
 
De Stichting Gambia For You is sinds juli 2014 actief op de markt in de export naar  
Gambia. Ze zorgen ervoor dat uw hulpgoederen vanuit de Benelux in Gambia komen. De 
goederen worden bij ons veilig opgeslagen in onze loods in Gilze, en eenmaal per maand 
worden de goederen naar Gambia verscheept. 
 
‘We komen al 10 jaar in Gambia’, aldus een vrijwilliger van de Stichting ‘en weten daarom 
hoe hard de Gambianen hulp nodig hebben’. 
 
De Stichting werkt o.a. samen met Stichting Gambia Sport en dus voor S.D.Z.Z. een extra 
motivatie om de stichting te ondersteunen. 
 
Eind april begin mei zal alles op de plaats van bestemming aankomen en zullen de  
plaatselijke voetbal verenigingen rondlopen in de groen-witte kleuren van S.D.Z.Z. 
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Zondag om een uur of tien.
Het is zondag, je bent net lekker laat uit bed gestapt en ploft met een bak koffie op de 
bank. “Zucht…” “Wat is er schat?” “Oh, niks…” Voorzichtig pak je de bijlage van de  
zaterdagkrant en probeer je een te worden met de bank. Vooral niet opvallen is het  
devies, maar het is al te laat. “Ik ben zo uitgekeken op die stoelen.” Daar ga je. Je bent 
weer het haasje. Natuurlijk wil ze nieuwe stoelen en daarvoor moet jij met haar mee op 
speurtocht. Een half uurtje later parkeer je de auto in de parkeergarage van de IKEA. 

Terwijl je achter haar aansjokt wissel je betekenisvolle blikken uit met je lotgenoten. De 
sluiproutes bestaan niet voor haar. Elke stoel wordt uitvoerig beoordeelt terwijl jij met 
één oogopslag al ziet dat het een creatie van een blinde afstammeling van Beëlzebub is. 
Na vijf stoelen van tien minuten per stuk besluit je op te geven. “Deze stoel is perfect.” 
“Hmmm, toch nog even verder kijken” Vlak voor sluitingstijd sluiten de poorten van de hel 
zich achter je. In je handen heb je een Daimtaart, een afwasborstel en een handige en  
afzichtelijke opbergbox. Je wil naar huis en wel nu. 
 
Maar zo hoeft het niet te gaan. De geur van gras vermengt zich met de geur van  
schimmel en tijgerbalsem. Ondertussen wisselen schuine moppen zich af met de  
bespreking van welke wasverzachter er gebruikt is voor het wassen van de tenues.  
Ondertussen weet je wie als eerste de kleedkamer gaat verlaten en met wie jij uiteindelijk 
als laatste over gaat blijven om samen naar het veld te lopen. 
Daar aangekomen is de warming-up helaas nog niet begonnen, dus je zult hem vanaf het 
begin mee moeten maken. Na wat kort gepuf zegt de aanvoerder: ”Rekken wat je rekken 
wil.” Waarop jij zoals altijd “Tijd” antwoordt. Terwijl je met je kont staat te draaien tel je 
de tegenstanders. Kak, gewoon 4 wissels. Dan de wedstrijd waarin je eerste actie de toon 
zet voor de wedstrijd, dus je kegelt je directe tegenstander over de zijlijn, of probeert 
hem in de luren te leggen. Tijdens de wedstrijd maak je hier en daar een praatje over hoe 
slecht de scheids, het veld en je team is. Je lacht een beetje om domme acties en  
geniet van eventuele leuke acties. Openlijk als ze van je team zijn, of heimelijk als de  
tegen stander wat moois doet. 
 
Na afloop wacht je even met omkleden. Niet omdat je moet roken, maar gewoon omdat je 
net wat gedaan hebt en je dus even rustig aan moet doen. Dan ga je, met een biertje in 
je hand, onder de douche staan om daar vol overgave en totaal onzuiver Celine Dion’s My 
heart will go on inclusief moviequotes te “zingen”. 
Nog een biertje in de kantine en eventueel lappen voor hapjes en de dag is alweer bijna 
voorbij. Voorheen zou je met het team afsluiten bij de Wok, maar iedereen is ook een dag 
je ouder, dus op een in jouw ogen enigszins acceptabel tijdstip fiets je naar huis en zwaai 
je onderweg naar alle mannen die IKEA-tassen uit hun station laden.

Feijn Zand
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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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De accommodatiegroep stelt zich voor …
Even terug naar vroeger toen alles volgens veel mensen beter was. Vroeger hadden we 
in het bestuur een persoon, die verantwoordelijk was voor de accommodatie. Die persoon 
was het aanspreekpunt en aandrijver van een zogenaamde bouwploeg. In die bouwploeg 
zaten allerlei leden van de vereniging, die gezien hun werkzaamheden bij hun bazen, 
iets voor de vereniging konden betekenen. Dat waren, zeg maar en met alle waardering, 
bouwvakkers en nog wat andere mensen, die bereid waren de handen uit de mouwen te 
steken voor hun club..
De bouwvakkers waren metselaars, timmerlieden, schilders, stukadoors, lassers, 
elektriciens enz. De andere leden van de bouwploeg waren leden van de vereniging die 
door de bouwvakkers werden aangestuurd. Voorbeelden? Jawel: Leen Teunissen, Nol 
Hazenhof, Dirk Nobel, Alex en Edmond Dercksen, Henk Kats, Frank Molenaar, Gerrit 
Jacobs, Frenk Deenen, Henk Boekhorst, Frans Gieling, Joop Verbeek en ik zal best nog wel 
mensen vergeten zijn.
Belangrijk was ook de innerlijke geest, kortom: het hapje eten tussendoor. Daar zorgden 
bijvoorbeeld mensen als Henk Putman en Theo Wooninck voor. Heerlijke ballen gehakt, 
gebakken vis en soms zelfs een hap Chinees. Heel goed allemaal voor de sfeer.
De mensen, die ik noemde, deden dit gewoon naast hun normale werk. In de avonduren, 
in de weekenden en in de zomervakanties, geen zee ging ze te hoog! Met prachtige 
hoogtepunten zoals de werkzaamheden om de boerderij zo te maken dat het een 
clubgebouw werd, de verbouw van de oudste kleedkamers, de verbouw van de entree en 
de toiletten. De bar en de keuken en zeker ook de vertrekken in het voormalige voorhuis. 
Echte clubliefde en ik ben blij en trots dat ik daar ook deel van heb mogen uitmaken.

De tijd van nu is anders. Iedereen is druk met zijn werk en heeft geen tijd om wat extra’s 
te doen. We zijn nu afhankelijk van een aantal gepensioneerden en mensen zonder 
werk. Maar ook dat valt niet mee om dan iemand bereid te vinden. Het groepje wat 
accommodatie werkzaamheden oppakt is heel klein, te klein eigenlijk. Al langere tijd 
snakken wij naar wat mensen, die ons willen helpen ook al is het maar voor een paar keer.

Uit wie bestaat de accommodatiegroep nu?
  
Algemeen voorzitter Wim de Bruin helpt ondanks allerlei lichamelijke onhebbelijkheden 
iedere vrijdag mee met het schoonmaken van de kleedkamers, alsook Alfons Speklé, 
Marc Jörissen, ikzelf, sinds kort Robbie Planije en binnenkort ook Henk Kats, die weer 
in Zevenaar is komen  wonen. Kevin van Haren heeft een keer meegeholpen, John 
Kummeling en ook Ellen van het voormalige damesteam (wie kent haar niet?). Wladimir 
Meijer is mij ook een keer ter wille geweest. Monique de Groodt maakt de kantine 
schoon maar dat valt eigenlijk onder kantinezaken vind ik. Hoewel ze bij ons bijzonder 
welkom is en blijft. Alex Dercksen is er bijna elke dag, pakt allerlei werkzaamheden 
op maar het wordt hem ook af en toe te veel. Ik probeer hem zoveel als mogelijk te 
assisteren. Ik kan ook af en toe rekenen op de hulp van Keub Visser. Bennie Jansen doet 
de groenvoorziening om en buiten de velden. Samen met Jan Sloot snoeit hij bomen en 
struiken.
Bij problemen met elektrisch kan ik rekenen op Ronnie Stokman, maar die jongen heeft 
het ook ontzettend druk. Als ik iets helemaal niet meer weet, kan ik ook nog een beroep 
doen op Joop Verbeek. En als er een doel kapot is en gelast moet worden, kan ik een 
beroep doen op Marcel Kwerreveld. Ze zijn er dus nog wel, mensen die iets extra’s voor de 
club willen doen.
Het uitzetten van de veldbelijning gebeurt door Alex Derksen, Alfons Speklé en ik. Dit is 
een heel precies werkje. De doelen staan dan al op het veld maar we moeten op zoek 
naar de metalen kokers waar de hoekvlaggen in komen te staan. Het uitzetten van de 
lijnen op één veld duurt meestal een halve dag. 
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Vrijwel wekelijks moet er daarna gelijnd worden (heeft niets met afvallen te maken) en 
dat welk wordt door Alex Dercksen gedaan. Na twee velden lijnen heeft hij enorm last van 
zijn rug want het is toch wel zwaar werk. Ook hiervoor zouden we graag aanvulling willen 
hebben. 
Bij de seizoenswisseling hebben we erg veel werk gedaan. Alle werkzaamheden waren op 
papier gezet en werden puntsgewijs opgepakt. We hebben bijvoorbeeld alle kleedkamers 
(muren en vloeren) behandeld met een ontvettingsmiddel. Dit ter bestrijding van het 
zogenaamde huidvet, wat ontstaat door het vele douchen. Neem van mij aan dat er niet 
meer dan twee kleedkamers per dag konden worden gedaan, zoveel werk is dat.
Speciale aandacht ging dit seizoen uit naar het opknappen van het kassahokje. Dit is nu 
veranderd en zeg eerlijk: het is een waar paradijsje geworden voor onze kassavrouw Tine!
De oude kleedkamers hebben allen nieuwe uitzetdakramen gekregen.
Het tassenrek is aangepast en verplaatst, dat was nog een hele klus. Moest dat nou? Ja 
hoor! De ruimte onder het tassenrek werd steeds vaker als rookruimte gebruikt en op zich 
is daar niets mis mee. Ik kan begrijpen dat mensen even een sigaretje willen opsteken 
maar om dat nu zo pal voor de ingangsdeur te doen … Mensen hebben wel eens gezegd: 
“dat is toch geen gezicht voor een sportvereniging”.

Een voortdurende zorg: De vele molshopen; Ataro doet er van alles aan om dit probleem 
te verhelpen. Het lijkt wel of het een plaag is geworden! Je ziet het niet alleen bij ons 
maar in heel Zevenaar. De verlichting van de velden 2 en 4; Ook hier is Ataro mee in 
touw. Bij ieder probleem, dat gemeld wordt, gaan ze aan de slag. Een oplossing zou 
natuurlijk ledverlichting zijn, maar …
Natuurlijk is het voor S.D.Z.Z. in deze onzekere tijd moeilijk om bepaalde klussen op te 
pakken aangezien we nog steeds niet weten of en hoe de vereniging op deze plek kan 
blijven. De A12 wordt verbreed, op- en afritten verdwijnen. Het zou allemaal nog kunnen. 
Maar omdat er een fietspad moet worden aangelegd zouden we weg moeten gaan? Het 
is toch geen Betuwelijn die langs de A12 komt. Moet toch echt niet gekker worden. We 
hebben helemaal geen fietspad nodig want er loopt er al een langs het spoor.
Wij willen wel blijven maar er zijn mensen, die … Nou ja, mensen … weet u meteen op wie 
en wat er niet gestemd moet worden, nietwaar?
Desondanks proberen we er alles aan te doen dat onze leden prettig en gezond kunnen 
sporten.

Ik moet echter afsluiten met een aantal kritische punten.
1. Ondanks fraaie bordjes om dit zeker niet te doen, worden de schoenen steeds vaker 

tegen de witte muren uitgeklopt. Dit gebeurt bij alle kleedkamers!
2. In sommige kleedkamers zit de modder op de muren en zelfs op het plafond!
3. Ook de wc-deuren zitten hier en daar onder de modderspetters.
4. Men laat de doelnetten na de wedstrijden steeds vaker ongemoeid op de grond 

hangen. Een verzoek aan de leiders en trainers om ervoor te zorgen dat de 
doelnetten na de laats gespeelde wedstrijd altijd aan de twee haken (omhoog) 
worden opgehangen.

5. Een enkele keer vergeet men ook de hoekvlaggen te verwijderen.
6. De verplaatsbare doeltjes moeten op de verharding (stelcom-platen) worden 

geplaatst.
7. De laatste tijd worden er de dag na een training oefenballen gevonden. Let er op dat 

na een training steeds hetzelfde aantal ballen terug naar het ballenhok gaat.
Punten 4, 5 en 6 hebben natuurlijk te maken met het robot-maaien. Ik kan begrijpen 
dat men denkt: “Ja, maar de robot maait nu toch niet”. Dat klopt, maar het is goed als 
hier een automatisme in wordt gehanteerd. Een vast ritueel zoals ook het teruglopen 
van speelveld naar de kleedkamers en het meenemen van waterzakken en wedstrijd- en 
oefenballen er een aantal zijn.
      Joop van der Ent - Aanspreekpunt accommodatie.



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
Wim	Jalink	(jeugdsecretaris)
tel   06-43266829
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

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 Pupil v/d Week / Muziek 06-52599095

Gerrit Gieling PR / Media / Omroep  gerritgielingontheroad@hotmail.com 06-40436979

Mayke van Schie Notulist/secretaris 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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Welkom bij de 
goedkoopste
van Zevenaar!
Jumbo Jumbo Heemskerk staat iedere dag voor u klaar. Om te zorgen dat u alles kunt 
vinden wat u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt. Tot snel!

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

 Jumbo Jumbo Heemskerk, Zevenaar, Kampsingel 7
 Jumbo Jumbo Heemskerk, Zevenaar, Oldenbarneveldtlaan 34
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HOOFDSPONSOR JEUGD



          

  

        HOOFDSPONSOR JEUGD S.D.Z.Z. 


