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Welkom bij de goedkoopste
van Zevenaar!

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

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

Zevenaar, Kampsingel 7, Oldenbarneveldtlaan 34  

Gratis parkeren!P
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Marconistraat 33 | 6902 PC Zevenaar
T (0316) 34 10 12  |  F  (0316) 34 41 94
info@autovreman.nl  |  www.autovreman.nl

Kom langs op onze nieuwe locatie voor onderhoud, reparaties en occasions.
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Kamphorst verhuur en
verkoop van geluid en
licht installaties

info@kamphorstgeluidverhuur.nl
www.kamphorstgeluidverhuur.nl

Goudsbloemstraat 52
6942 XD  Didam
Telefoon: 06 - 36 35 52 55
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Voorwoord
De tweede Stem van dit jaar ligt alweer voor u, dat betekent dat het seizoen 
2017 - 2018 alweer over de helft is!  

Via de inleverbox in de kantine heeft Alex Dercksen het volgende 
ingeleverd:
‘‘Vrienden van S.D.Z.Z. Bedankt voor de fruitmand die ik van jullie heb  
ontvangen. - Alex Dercksen’’

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.

Veel leesplezier en een goede 2e seizoenshelft toegewenst! 

De redactie. 
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Van de voorzitter 
 60 jaar jong

We zitten nog steeds in ons jubileumjaar. Tijdens het afgelopen nieuwjaarsinstuif hebben wij  
uitgebreid teruggekeken op de schitterende organisaties van diverse activiteiten door vrijwilligers 
c.q. commissieleden….. Het was een fantastisch jaar, Hulde! SAMENSPEL DOET ………. 

Tijdens de instuif hebben wij een aantal jubilarissen in het zonnetje mogen zetten, te weten Alfons 
Speklé 25 jaar lid, Michiel Kuiper 25 jaar lid, Nol Hazenhoff 60 jaar lid en Alex Dercksen ook 60 
jaar lid. Ton Bolk met zijn 40 jarig lidmaatschap was niet aanwezig wegens privé-reden maar zal 
alsnog zijn oorkonde ontvangen. Daarnaast is Alex Dercksen tot ere-lid gepromoveerd, hulde 
daarvoor en verdient.

Het vervolg van het huidige seizoen zal spannend zijn, handhaving van ons 1ste elftal is immers 
een must, de vereniging draait daarop. Er is reeds een wijziging in het trainersschap geweest en 
wij wensen Theo Lammers en Herman Ubbink veel succes tijdens de tweede seizoenshelft!  
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de trainer van ons 2de elftal, Dennis Leeflang.

De jeugdcommissie is druk in de weer om, naast het voetballen, allerlei activiteiten te organiseren 
voor onze jeugdleden en hiermee een toeloop van jeugdleden te stimuleren. Het aantal senioren-
leden is vrij stabiel, echter zijn nieuwe leden atlijd van harte welkom! Dit geldt voor ieder elftal, 
dus ook voor de Heren 35 + en de VROUWEN 25 +.

Over de PR/Sponsoring kan gezegd worden dat het altijd beter kan, maar zonder ieders hulp is dit 
niet mogelijk. Voor het aanschaffen van sportkleding van alle spelers heeft de PR/Sponsor  
commissie een duidelijke stelling ingenomen: indien er een nieuwe sponsor is gevonden, moet 
men contact opnemen met deze commissie. De commissie biedt hulp aan bij het traject en zal  
uiteindelijk ook beslissen over de tekst die op de kleding moet worden gedrukt. Dit houdt in dat 
men dus niet zelfstandig shirts/broekjes/tassen mag laten bedrukken. De kleding wordt besteld bij 
100% Voetbal, met wie wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan. 

Wij hebben veel positieve reacties ontvangen over ons nieuw elektronisch kassasysteem. Het  
pinapparaat is een welkome aanwist om af te rekenen. Ook kan de voorraad er worden ingevoerd 
en een minimale en maximale voorraad van verschillende producten, erg handig voor de  
kantinecommissie.

Op het moment van dit schrijven staan we al weer voor het 2de lustrum van ons Dart-toernooi. 
Grote complimenten naar de organisatoren Hans en Mark……grote klasse voor de tijd en energie 
die jullie hierin steken. Dat het weer een gezellig en druk weekend wordt is wel zeker met jullie 
enthousiasme.

Oproepen zullen en blijven bestaan. Wij hebben dringend een groep mensen nodig voor  
allerhande werkzaamheden in en rondom onze accommodatie. Meldt u aan bij een van 
onze bestuursleden en actie zal worden ondernomen. Hoe meer mensen hoe liever, zodat er een 
schema gemaakt kan worden. Denk daarbij o.a. aan de vrijdagochtenden.

De schaatsbaan in Zevenaar is dankzij JUMBO-Heemskerk gerealiseerd. Schitterend om de jeugd 
(en senioren) daar te zien rond schaatsen. Een prachtige hal, leuke muziek, goede sfeer, glühwein, 
hartig hapje, wat wil je nog meer?! Hopelijk gaat de AOZ in conclaaf met JUMBO-Heemskerk voor 
een nog grotere schaatsactiviteit volgend jaar, bijvoorbeeld op het Raadhuisplein. Wie weet wordt 
dit vervolgt. 

Vele handen maak lichtwerk als ik de hulp van vele S.D.Z.Z.-ers heb mogen zien om de ijsbaan 
goed sneeuwvrij te houden. Ook één van onze hoofdtrainers heeft daar een paar uur staan helpen,  
hulde daarvoor. JUMBO-Heemskerk is onze hoofdsponsor van de jeugd maar daarnaast ook nog 
voor vele andere benodigdheden, denk hierbij aan de schitterende dug-outs op veld 2. Mooi dat 
we op deze manier iets hebben mogen terugdoen aan deze supermarkt!!!!

Verder wens ik jullie allen een goed en prettig verder voetbalseizoen en tot ziens, 
Wim de Bruin 
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 Nieuwe jeugdsecretarissen bij S.D.Z.Z.
 
Sinds enkele maanden heeft Omni-vereniging S.D.Z.Z. nieuwe jeugdsecretarissen in de personen 
van Rick en Wendy Salemink. Hun beide kinderen kwamen bij SDZZ voetballen en in hun kielzog 
kwamen zij ook mee naar onze vereniging.

Rick is voor S.D.Z.Z. geen onbekende want reeds op 6-jarige leeftijd speelde hij bij de club en 
heeft vanaf de F pupillen alle jeugdelftallen doorlopen. Ook speelde hij 2 jaar in het toenmalige  
selectie elftal van het eerste en tweede elftal bij S.D.Z.Z. 

In 1991 verliet hij S.D.Z.Z., maar het voetbal bleef zijn passie want hij is een aantal jaren  
jeugdleider geweest bij  een jeugdteam van SC Westervoort, waar ook zijn oudste zoon Luuk in 
speelde. Uiteindelijk besloten ze terug te keren naar Rick’s oude club S.D.Z.Z. 

Overigens kwamen ze met Luuk en Mike al elk jaar naar Zevenaar om mee te doen aan het  
jaarlijks terugkerende evenement de Penalty-cup, waar kinderen uit de hele regio aan mee  
kunnen doen. Het vindt altijd gelijktijdig plaats met de Bazaar in juni aan het einde van het  
seizoen op Sportpark de Griethse Poort.

Daar vroeg men al regelmatig of ze geen zin hadden om bij S.D.Z.Z. te komen voetballen. Na een 
gesprek met Gerard Kelderman werden Rick, Wendy en hun beide zonen weer welkom geheten bij 
de Groen–Witten uit Zevenaar. Ook al is S.D.Z.Z. niet de grootste van de Zevenaarse  
voetbalverenigingen, voor Rick geldt meer de fijne sfeer en het feit dat er voor de jeugd van alles 
wordt georganiseerd.

Aan het begin van het lopende seizoen gingen ze samen aan de slag bij onze vereniging als 1e en 
2e jeugdsecretaris, waarbij ze beiden betrokken zijn bij de jeugdleidersvergaderingen. Ook het 
versturen van mail en het onderhouden van de contacten met de diverse trainers en leiders van  
de jeugdteams behoren tot de werkzaamheden. Ook staat Rick op zaterdag regelmatig achter de 
bar in de kantine en Wendy zorgt ook voor de uitgifte van materialen voor de jeugd. Samen zijn  
ze als vrijwilligers zo’n vier tot tien uur per week actief bezig voor de vereniging.

Hun jongste zoon Mike gaat tot het einde van het seizoen wedstrijden spelen met het nieuwe team 
JO-6/7. Dit team is samengesteld uit spelertjes van de Toekomst. Luuk gaat dit seizoen afmaken 
in de JO-11-1.

Aan het eind van mijn gesprek willen Rick en Wendy graag nog een oproep doen aan alle ouders, 
leden vanaf 18 jaar en andere lezers van de Stem om zich op te geven om op zaterdagen in de 
kantine te helpen. Er zijn op korte termijn een aantal vrijwilligers nodig voor deze  
werkzaamheden, die zeker niet moeilijk zijn en waarmee we onze jeugdspelers maar ook de  
spelers en ouders van de verenigingen die bij S.D.Z.Z. komen voetballen een groot plezier doen. 

Ook is het zeker belangrijk voor de inkomsten van de vereniging dat op deze zaterdagochtenden 
en een gedeelte van de middag er een goede bezetting  in de kantine is.  Geef je dus op bij Rick 
06-53236223 (jeugdsecretaris@sdzz.nl) of bij Gerard Kelderman 0316-333001 (jeugd@sdzz.nl) 

Wij wensen Rick en Wendy succes met al hun werkzaamheden en Luuk en Mike vele sportieve 
uurtjes op het voetbalveld toe.

Gerrit Gieling

Pr/redactie de Stem
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“S.D.Z.Z. 1 gaat tweede seizoenshelft 
voor handhaving  4e klasse.’’
Hij was het afgelopen seizoen al gestopt als hoofdtrainer bij zijn geliefde club RKPSC uit  
Pannerden. Na 40 jaar trainerschap en heel veel voetbalverenigingen te hebben getraind in de  
Liemers zoals, OBW, Groessen, S.D.Z.Z., Angerlo Vooruit, DVV, sprinkhanen en Rijnland en een 
uitstapje naar Ulftse boys.

Hij blijft natuurlijk nog wel wat voetbalgerelateerde zaken doen zoals de voetbalschool bij RKPSC, 
en ook bij OBW maakt men nog gebruik va zijn kennis en ervaring. Al eerder vele jaren geleden 
heeft hij vier jaar bij S.D.Z.Z. als trainer gewerkt en in de derde klasse gespeeld met het  
toenmalige goede team wat we hadden waarin spelers zaten die nu nog bij de club rondlopen  
zoals Ewald Kelderman, Tonnie Bolck en Dennis Boekhorst.

 Juist daarom misschien kwam S.D.Z.Z. weer op zijn levenspad want na vele jaren afwezigheid bij 
onze vereniging staat hij samen met Theo lammers bij het eerste elftal als trainer voor de groep 
om de tweede helft van het seizoen te  gaan coachen.

Herman begon zijn spelende carrière als voetballer bij de jeugd van Pannerden, waarna het wel 
duidelijk was dat Herman echt goed kon voetballen , dat bleef dan ook niet onopgemerkt Ubbink 
voetbalde zelfs vier jaar bij Vitesse bij toeval kwam hij er terecht. “Een kameraad van hem werkte 
op het belastingkantoor en tussen de middag ging hij met collega’s een balletje trappen. Dick van 
Male, toen tweede trainer van Vitesse, stond steeds te kijken en nodigde hem uit voor een  
proeftraining. Mijn kameraad zei toen dat hij iemand kende die nog beter was. ‘Neem die dan ook 
maar mee’, zei Van Male.”

Hij speelde op 17 jarige leeftijd al bij de A jeugd van de Arnhemse club, maar ook in het tweede 
van de geel zwarten,  waar hij zelfs speler van het jaar werd. Als rechtsback speelde hij vier jaar 
in het 1e elftal van Vitesse op Monnikenhuizen heeft hij in de periode tussen 1965 en 1970  
gespeeld met o,a.  Charlie Bosveld en Herman van Veenendaal. Omdat de toenmalige trainer van  
Vitesse zich niet aan een aantal beloftes hield keerde Herman Ubbink toen weer terug naar  
RKPSC.

Na zijn terugkeer bij RKPSC behaalde hij daar al zijn trainers diploma’s en heeft een aantal jaren 
de A jeugd getraind, daar na volgden vele al reeds eerder vermelde clubs waar hij als  
hoofdtrainer heeft gewerkt, overigens kon hij al die jaren zijn passie het voetbal goed combineren 
met zijn werk en diensttijden op de school waar hij werkzaam was. Inmiddels heeft Herman de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar dat weerhoud hem niet om de tweede helft van het  
seizoen samen met Theo lammers voormalige trainer van S.D.Z.Z. en goede kennis van Herman 
het seizoen samen af te maken na het plotselinge vertrek van Rini Kromdijk die het seizoen  
hiervoor nog samen met de jongens promotie naar de vierde klasse af had gedwongen.

Het is toch wel erg wennen in de vierde klasse voor S.D.Z.Z. en voetballend en technisch is het  
allemaal een tandje erbij zetten aldus Herman. Met een goede conditie en de juiste trainingen 
kunnen en moeten we ons dit seizoen zeker in de vierde klasse handhaven. Winnen van  
wedstrijden is daarbij het belangrijkste aspect. Gelukkig komen een aantal spelers die na de  
promotie naar de vierde klasse waren weggegaan of tijdelijk gestopt waren nu weer terug, zoals 
Emre llhan, en mogelijk ook Martijn Piek.

Inmiddels hebben de spelers Herman leren kennen als een gedreven en professionele trainer die 
het beste naar boven wil halen uit zijn team dat zoals vanouds weer traint op de dinsdag en  
donderdagavond op Sportpark de Griethse Poort. De eerste oefenwedstrijd is inmiddels alweer  
gespeeld uit tegen VVL uit Lengel en werd gewonnen met 1-4 gewonnen. Inmiddels heeft het 1e 
elftal bij de start van de tweede seizoenshelft op het kunstgras van sv Loil met 4-0 verloren en is 
er nog veel werk te verzetten. Dat zal naar eigen opvatting van Herman veel aan de bal, en druk 
op de tegenstander zijn maar ook een wat gewijzigde opstelling zijn, waarbij mooi voetbal niet  
altijd een pre zal zijn, maar winnen wel om zich te handhaven in de 4e klasse van het zondag  
amateurvoetbal in de Regio Oost.

Gerrit Gieling

Pr/redactie  de Stem
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Hechte band Jumbo Heemskerk  
Zevenaar en S.D.Z.Z.
Sinds september 2016 is Jumbo Heemskerk Zevenaar de hoofdsponsor van de jeugd van  
Omni-vereniging  S.D.Z.Z. Jan Heemskerk eigenaar van de Jumbo supermarkten in Zevenaar kijkt 
met veel plezier terug op de afgelopen tijd, waarin hij op veel fronten S.D.Z.Z. financieel en met 
andere middelen heeft ondersteund.

De gehele jeugdafdeling en de toekomst speelt met het logo van Jumbo op hun voetbalshirts. 
Daarnaast heeft Jan Heemskerk de afgelopen anderhalf jaar het sportpark voorzien van een  
sponsorbord en vlaggenmasten op het hoofdveld. Verder staan er twee nieuwe dug-outs op veld 
2. Ook sponsort hij met regelmaat andere activiteiten die S.D.Z.Z. organiseerde, maar ook draagt 
zijn sponsorschap bij aan de penalty cup of balsponsor van het 35+ heren voetbal. En  
laten we niet vergeten dat de voetbalplaatjes actie in samenwerking met Jumbo een groot succes 
was.

Ook heeft hij de S.D.Z.Z. jeugddag tijdens het 60 jarig bestaan in april mede tot een succes  
gemaakt door een grote tent te plaatsen waar diverse activiteiten hebben  plaatsgevonden op die 
dag en ook in de periode erna. Verder konden jeugdleden en hun ouders nagenieten van een  
geweldige dag onder het genot van een zeer luxe en groots opgezette BBQ.

Onlangs in december nam Jan Heemskerk nog het initiatief om naast de Jumbo aan de  
Kampsingel in Zevenaar een complete overdekte ijsbaan neer te zetten.

De Bevolking uit de Liemers, maar ook vele jeugdleden en volwassenen van S.D.Z.Z. hebben hier 
met veel plezier geschaatst.  Ook heeft S.D.Z.Z. samen met Kamphorst geluid en licht gezorgd 
voor veel muziek vertier en een aantal artiesten optredens. Daarnaast hebben de vele vrijwilligers  
Jan Heemskerk geholpen om van deze activiteit een bijzondere gebeurtenis te maken.

Onlangs werd Jan samen met zijn vrouw en zoon op de Nieuwjaars instuif nog in de bloemetjes 
gezet. Ja het is duidelijk er is een grote klik tussen Jumbo Heemskerk Zevenaar en  
Omni-vereniging S.D.Z.Z. We hopen nog dan ook nog lang met Jan Heemskerk vele leuke en  
sportieve activiteiten te kunnen organiseren en hem als sponsor voor onze club te mogen  
behouden.

Gerrit Gieling

Pr/redactie de Stem
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Van linksbuiten naar keeper 

Op mijn 21ste begon ik met voetballen. Een donderdagavond in augustus kreeg ik mijn 
vuurdoop. De eerste stappen op een voetbalveld. Onder leiding van John Kummeling 
trainde alle teams lager dan het 3e samen. Van mijn team was er niemand aanwezig en 
eerlijk gezegd kende ik verder ook niemand binnen S.D.Z.Z.. Althans, dat dacht ik. Op het 
trainingsveld zag ik Frank Gerritsen lopen. Die speelde, naar later bleek, al zijn hele leven 
bij S.D.Z.Z. en heette mij hartelijk welkom. Na afloop van de training vroeg hij mij hoe ik 
het zelf vond gaan. Nadat ik mezelf dan maar een vijf voor de moeite had gegeven zei hij 
proestend dat hij dat eigenlijk nog wel een beetje hoog vond. 
 
Daarmee was de toon gezet. Door de jaren heen sprak hij mij en mijn team altijd met een 
grote glimlach aan op onze tekortkomingen. Voornamelijk over het buiten de deur staan 
van ons team, maar ook andere kritiek kwam er altijd met een lach uit. Kritiek was  
echter niet het enige. Hij was altijd oprecht geïnteresseerd in het reilen en zeilen binnen 
het team. Toen het team een paar seizoenen bij SC Westervoort ondergebracht was en 
Frank met S.D.Z.Z. aldaar tegen een ander team moest spelen sprak hij alsnog de jon-
gens aan om te vragen hoe het nu met ze ging. 
 
Ten tijde van mijn eerste training speelde Frank nog als frivole linksbuiten in het 5e.  
Inmiddels is dat het 2e in een nagenoeg compleet veranderde  samenstelling, maar Frank 
is er nog steeds bij. Niet meer als linkbuiten, maar als keeper. Voor het team heeft hij zijn 
positie opgegeven. Dat is overigens niet het enige. Hij kreeg, zelfs toen hij niet meer in de 
jeugd speelde, nog een gulden voor elke goal van zijn vader. 
 
Het keeperstekort was echter neipender dan de behoefte aan betaalde goals en niet alleen 
bij zijn eigen team. Binnen heel S.D.Z.Z. zijn de keepers dun gezaaid. Het duurde niet 
lang voor het 1e bij Frank aanklopte of hij in ons vlaggenschip wilde schitteren. Clubman 
als hij is pakte hij die handschoen figuurlijk en letterlijk op.  
 
Een keuze uit noodzaak, maar daardoor niet minder goed. Qua keeperstalent misschien 
niet de beste, maar bereid om te leren, in bezit van zelfrelativering en een groen-wit-hart. 
Dat maakt dat iedereen het mooi vond dat hij een seizoen lang de sluitpost was van ons 
eerste. 
 
Waar anderen stopte gaat Frank nog steeds voorop in de strijd. Elke training en wedstrijd 
aanwezig ook wat dat betreft is de keuze voor keeper een goede voor S.D.Z.Z.. De  
gemiddelde leeftijd waarop keepers stoppen ligt toch wel een stuk hoger dan die van een 
linksbuiten. Hopelijk kan hij nog een flink aantal jaren zijn kunsten vertonen op sportpark 
De Griethse Poort. 

 
Feijn Zand
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In het Spotlicht... Danio Baars

Ik ben... Diano

Ik zit op.. het Kofschip

Hekel aan.. Rekenen

Vind Biefstuk het lekkerst

Drink het liefst... Melk

Luister naar... van alles

Kijk graag naar... Voetbal

Hobby’s zijn... Gamen en Voetbal

Koop het liefst... Computerspellen

Mijn team is... de F2

Ik kan goed... Voetballen

Beste sportman is... Ronaldo

Ik denk dat SDZZ... kampioen gaat worden

Ik vind SDZZ... goed

Ik hoop dat SDZZ... kampioen word
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Jubilaris Alex Dercksen zestig jaar lid 
van Omni- vereniging S.D.Z.Z.
Zondag 7 januari tijdens de Nieuwjaars-instuif  van S.D.Z.Z. werden weer de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar 
waren Alfons Spekle, en Michiel Kuijpers, 25 jaar lid.  Tonnie Bolck 40 jaar, en Nol Hazenhoff en Alex  
Dercksen 60 jaar als lid verbonden aan de vereniging.

Zestig jaar lid van een vereniging dat hoor je nog maar zelden en dus leek het mij wel leuk om een hierover 
met Alex van gedachten te wisselen. Waarom hoe en wanneer het allemaal is begonnen voor Alex. 

9 april 1957 werd door een aantal oud leden van r.k. v.v. Sevenaer een nieuwe voetbalvereniging onder de 
naam “S.D.Z.”opgericht. In het verslag van de oprichtingvergadering d.d. 9 april 1957 werden de volgende 
bestuursleden gekozen, G.Dercksen, voorzitter, Th.Jansen, penningmeester, Th Otten en 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. Via Pastoor Jan Huls die godsdienstles gaf en zelf ook actief was bij S.D.Z., en de  
godsdienstlessen gebruikte voor voetballessen werd de toen 8 jarige Alex aangespoord om bij club waar hij 
dus nu alweer zestig jaar lid van is te gaan voetballen.

Veel voetbalde Alex in die beginperiode nog niet want jeugdleden waren er weinig, maar toen er eenmaal 
enkele jeugdteams waren gevormd doorliep Alex alle  jeugdelftallen,  alsmede de B en A  en tenslotte de  
senioren. Hij heeft ook nog enige tijd in het 8e elftal gespeeld, maar stopte met voetballen op 38 jarige  
leeftijd om daarna nog leider van het zelfde 8e elftal te worden.

In 1971 begon de Gemeente Zevenaar met de bouw van woningen in de wijk Stegeslag en nam S.D.Z.Z. 
afscheid van de velden en accommodatie van 

Brinkhof en werden de boerderij en de weilanden aan de Doesburgseweg omgebouwd tot een heus  
sportcomplex . Alex had een opleiding als metselaar en dus kwam zijn vakmanschap en werklust goed van 
pas bij de verbouwing van de boerderij. In 8 maanden tijd werd de boerderij van binnen grondig verbouwd, 
en van de varkensstallen werden  kleedkamers gemaakt.

Alex heeft samen met een bouwploeg en vele  onbetaalde vrijwilligers veel uurtjes in de verbouwing van de 
boerderij gestoken. En heeft vele goede herinneringen aan zijn samenwerking met Nol Hazenhoff die net als 
Alex ook 60 jaar lid is, Frans Veldkamp, Leen Teunissen , Joop Verbeek, de gebroeders Jacobs en niet in de 
laatste plaats zijn broer Edmond Dercksen.

In augustus 1972 werd het nieuwe sportcomplex geopend door toenmalig burgermeester van Gent dit alles 
viel samen met  het 25 jarig bestaan van de vereniging.

Een aantal zaken die ook weer ter sprake komen tijden het gesprek  met Alex zijn de Koninginnen spelen 
die vroeger op de velden van S.D.Z.Z. weden gehouden, wat altijd heel gezellig was. Een ander memorabel 
moment ook al was het minder positief,  is  de vergadering in het schuttersgebouw waarbij het toenmalige 
bestuur werd afgezet tijdens een algemene ledenvergadering, na een zeer luidruchtige avond en nacht die 
ook wel gekscherend de nacht van Schmelzer werd genoemd. Aanleiding waren een aantal conflicten met 
een drankhandel uit Duiven.

Vanaf 1990 is Alex dagelijks bij S.D.Z.Z. op het sportcomplex aanwezig voor onderhoud aan de velden, het 
belijnen  en andere klussen en reparaties, dit alles valt tegenwoordig onder accommodatie beheer. Hij kijkt 
met veel plezier terug op een aantal hoogtepunten uit zijn 60 jarig lidmaatschap, zoals tijdens het 40 jarig 
bestaan Feyenoord op bezoek kwam om tegen het 1e elftal te komen spelen. Ook aan  het 50 jarig bestaan 
heeft hij warme herinneringen. Een hele week stond er een enorme tent op het sportcomplex en waren er 
vele activiteiten voor de jeugd en senioren georganiseerd, en kwamen enkele bekende Nederlanders hun  
opwachting maken bij de club zoals Jochem van Gelder.

Na een enigszins moeilijke privé periode is Alex vanaf het begin van dit jaar weer helemaal en voor 100  
procent inzetbaar bij zijn geliefde club, waar hij de velden weer onderhoud, en zo hier en daar nog wat  
andere klusjes doet. Alex hoopt in goede gezondheid samen met de andere leden van Accommodatie  
beheer nog een aantal jaren deze werkzaamheden te mogen doen.



De	Stem	-	pagina	11

Wat	nu	wel	lekker	is	dat	hij	na	vele	jaren	van	presteren	op	dinsdag,	donderdag	en	op	zondag,		nu	gewoon	als	
toeschouwer	langs	de	lijn	op	zondag	naar	de	verrichtingen	van	het	eerste	elftal	kan	komen	kijken	zonder	die	druk	
te	voelen	van	het	moeten	presteren.

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

Gerrit Gieling

Pr en redactie de Stem

Grietsestraat 7, Zevenaar, Tel.: (0316) 34 34 78

LUISING
De	Stem	-	pagina	11

Het is tegenwoordig aldus Alex best moeilijk om goede vrijwilligers met een technische opleiding te vinden, 
die daarnaast ook nog eens vele uurtjes bij hun favoriete sportvereniging allerlei hand en spandiensten 
willen verrichten. Ook de jeugd heeft een andere kijk gekregen op dit soort zaken, maar verder niets dan 
goeds over de jeugd bij de vereniging besluit hij zijn verhaal.

Alex Dercksen is niet alleen lid van verdienste, maar ook erelid en is nu ook 60 jaar lid van onze mooie  
vereniging.

Namens het bestuur, alle leden en vrijwilligers wensen we Alex nog mooie jaren toe bij zijn S.D.Z.Z.

Gerrit Gieling

Pr/redactie de Stem
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Jaarverslag jeugdbestuur S.D.Z.Z.
In de eerste plaats willen wij als jeugdbestuur een zeer groot compliment uitdelen aan alle  
vrijwilligers binnen onze prachtige jeugdafdeling, die op welke wijze dan ook wederom hebben 
bijgedragen aan het mogelijk maken dat onze kinderen, op welke leeftijd en op welk niveau dan 
ook, heerlijk hebben kunnen sporten en spelen binnen een betrouwbare en vertrouwde omgeving. 
Daarvoor dank. 
Bijzonder verheugd zijn we dat met ingang van het seizoen 2017-2018 het jeugdbestuur is  
uitgebreid met 2 nieuwe leden, te weten Rick en Wendy Salemink, waarbij Wendy de portefeuille 
van jeugdsecretaris heeft gekregen en Rick het aanspreekpunt is geworden voor kantinediensten 
op zaterdag. Beide zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van de materialenregister van de 
jeugd. Met deze uitbreiding verwachten we de jeugdafdeling in zijn totaliteit naar een nóg hoger 
plan te kunnen tillen ondanks alle trends, ontwikkelingen en uitdagingen welke ons als  
jeugdafdeling van S.D.Z.Z. nu en in de (nabije) toekomst te wachten staat.

Per augustus 2017 is Wim Jalink vanwege gezondheidsredenen afgetreden als Jeugdsecretaris.  
Per september heeft Wendy Salemink deze taak overgenomen van Wim Jalink.

Doelstelling Jeugdbestuur S.D.Z.Z.: 

Het Jeugdbestuur heeft als hoofddoel dat iedere speler, trainer, leider, scheidsrechter,  
tegenstanders, toeschouwers en overige betrokken vrijwilligers bij onze jeugdafdeling zo veilig 
mogelijk hun sport/ hobby kunnen beoefenen bij S.D.Z.Z. en zo veel mogelijk plezier kunnen bele-
ven bij hetgeen zij doen bij onze jeugdafdeling. 

Sportiviteit, veiligheid en respect voor elkaar staan daarbij voorop. 

Wij proberen te stimuleren dat de ouders/ verzorgers actief worden betrokken bij de vereniging 
van hun zoon of dochter. Indien er op welk gebied dan ook vragen of opmerkingen zijn dan kan 
men terecht bij de teamleider of trainer. Wij streven ernaar om jeugdspelers van S.D.Z.Z.  
voetbaltechnisch zo passend mogelijke trainingen aan te bieden.  
Binnen onze jeugdafdeling zijn meerdere geschoolde jeugdtrainers actief, zodat ook de meer  
ambitieuze en talentvolle jeugdspelers geprikkeld blijven en zich thuis blijven voelen bij S.D.Z.Z. 
Deze geschoolde jeugdtrainers hebben als neventaak om hun kennis en ervaring te delen met de 
niet of minder geschoolde trainers en leiders. Op deze wijze streven wij er naar alle spelers de 
juiste begeleiding en ontwikkelingskansen te bieden en zo ook de meest talentvolle spelers te  
kunnen behouden voor SDZZ en zij ook na de JO19 jeugd als “volwassen” voetballers gemotiveerd 
over kunnen stappen naar de senioren. 

Het Jeugdbestuur heeft tevens als doelstelling de jeugdleden en ouders / verzorgers correct en  
actief te informeren. Voor alle betrokkenen stellen wij ons laagdrempelig en dienstbaar op. Alle 
doelstellingen hebben we in het afgelopen seizoen door een aantal oorzaken niet alles kunnen  
realiseren.

Samenwerking S.D.Z.Z. A Junioren met S.V.Babberich A Junioren.
Reeds met de elftalindeling die gestart was in februari 2016 constateerde wij dat wij voor S.D.Z.Z. 
A 1 te weinig spelers hadden voor het seizoen 2016/17. Dit gold ook voor SV Babberich.  
Deze samenwerking moest o.a. een waarborg zijn voor de voortgang van kwalitatief goed voetbal. 
De jeugdspelers krijgen dan de mogelijkheid om te voetballen met kwalitatief gelijkwaardige  
spelers in hun eigen leeftijdscategorie, waardoor hun ontwikkeling positief wordt beïnvloed.
Het team A junioren heeft in het seizoen 2016/17 het voortreffelijk gedaan in de competitie. Bij 
een overwinning in de laatste wedstrijd tegen DZC 68 kon de kampioensvlag gehesen worden. 
Echter door schandalige optreden van de scheidsrechter van DZC 68 werd deze wedstrijd verloren. 
De scheidsrechter moest na de wedstrijd “vluchten” voor zijn optreden en de kamer van de wed-
strijdsecretariaat was al op slot , waaruit blijkt dat de uitslag al was ingevuld voordat de wedstrijd 
was beëindigd. Het kader bestond uit Niek Bouwman - Appie Dusenceli en Ronald Straatman.  
Helaas voor het seizoen 2017/18 was het niet meer mogelijk een A te vormen, zodat de  
samenwerking werd stopgezet.
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Sportieve prestaties: 

In tegenstelling tot het seizoen 2015-2016 waar enkele jeugdteams kampioen in de competitie 
zijn geworden hadden we daarentegen in het afgelopen seizoen 2016-2017 in de najaar  
competitie geen enkele team die kampioen werd. Echter in de voorjaarscompetitie heeft de E 1  
het kampioenschap behaald. Hulde!

Zoals bekend wordt het ieder jaar lastiger om trainers voor onze jeugdelftallen te krijgen, met 
name vanuit de eerste selectie wordt de animo jaarlijks minder, overigens om allerlei moverende 
redenen zoals drukte op het werk, cursus volgen in de avonduren, studeren in een andere stad 
etc. Daarnaast zullen we ook gewoon moeten accepteren dat de jeugd tegenwoordig anders met 
“verplichtingen” in hun eigen vrije tijd omgaat als jaren geleden en ook andere hobby’s en  
bezigheden (soms) laten prevaleren.

Trainers:

De vereniging streeft naar een team van goed opgeleide trainers en bij voorkeur uit de eigen  
gelederen. Het zou bijzonder zijn dat elk team in principe getraind zou worden door een  
gediplomeerde trainer.

Natuurlijk proberen we het niveau van onze trainers steeds te verbeteren. Dit doen we onder  
andere door alle kennis met elkaar te delen en van elkaar te willen leren.

Wat zou het voor SDZZ bijzonder en uniek zijn dat er specifieke avonden voor alle jeugdtrainers 
georganiseerd zouden worden door een gediplomeerde trainer en/of KNVB. Tijdens deze  
bijeenkomsten worden dan voetbaltechnische zaken besproken zoals oefenstof, maar ook de  
trainingsstof van de trainers moet worden afgestemd. Afgelopen seizoen heeft Patrick Massop  
aangegeven technische trainingen te willen verzorgen voor alle jeugdelftallen. De elftallen zijn 
daar zeer content mee.

SDZZ stimuleert ook trainers om een externe cursus bij de KNVB  te volgen. De kosten worden  
uiteraard betaald door de vereniging.

De vereniging is er zeer blij mee dat de trainers zich verder blijven ontwikkelen en op die manier 
een goede bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van het jeugdvoetbal bij SDZZ.

Het hebben van enthousiaste, goed opgeleide trainers is, zoals beschreven, een belangrijke  
verenigingsdoelstelling, omdat dit bijdraagt aan het vergroten van het voetbalplezier van de 
jeugdspelers.

Afsluiting

Het jeugdvoetbal van de voetbalvereniging SDZZ komt tot stand door een grote inzet,  
samenwerking, betrokkenheid en heel veel enthousiasme van een aantal leden en vrijwilligers.  
De jeugdcommissie is erg gelukkig met de vrijwilligers die SDZZ kent en de vereniging in al zijn  
facetten draaiende weet te houden. De jeugdcommissie wil daarom iedereen hartelijk bedanken 
voor zijn/haar inzet.

Samengevat, de jeugdopleiding is nog niet wat het moet zijn. Toch zijn er nog steeds vrijwilligers 
die een bijdrage willen leveren om dit naar een hoger plan te willen brengen, allemaal voor het 
plezier en de ontwikkeling van onze jeugd.

Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!
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PROFIEL VAN EEN S.D.Z.Z.-ER...

Naam: Paul de Melker

Geboortedatum: 28-09-1954 

Opleiding: MEAO

Hoelang woon je al in Zevenaar?: 40 jaar 

Relatie / kinderen: Getrouwd met Riëtte, 3 kinderen: Hugo, Lisette en Niek

Omschrijf jezelf in enkele woorden: Eerlijk, betrokken, gevoel voor humor, eigen  
                                                          mening

Hoelang ben je al bij SDZZ: 27 jaar

Welk team bij S.D.Z.Z.: 4e elftal

Welke positie: leider / grensrechter

Sterke punten: leergierig, flexibel  

Zwakke punten: teveel om op te noemen

Waar kun je je druk over maken: over hoe onze samenleving zich ontwikkelt

Bewondering voor: mensen die ondanks hun handicap hun doelen weten te realiseren 

Favoriete club in Nederland: als rasechte Ernemmer natuurlijk Vitesse

Favoriete sportman/vrouw: Sven Kramer/Daphne Schippers

Favoriete tenue: paars/wit (zoals bijv. Anderlecht) en natuurlijk groen/wit

Andere sporten/hobby’s: lezen, muziek

Favoriete eten: beef stroganoff, spareribs

Huisdieren: momenteel geen

Muziek: pop, blue grass, countryrock

Tv-programma: geen speciale voorkeur

Favoriete vakantieplek: Istrië/Kroatië 

Wat zou je doen als je 3 miljoen euro won: een vrijstaand huis kopen en verder  
                                                                     normaal doen
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Bezoekadres:
Babberichseweg 56a
6905 JW  Zevenaar

Bloemisterij Schepers
Slenterweg 5 - Zevenaar
Tel.: 0316 - 52 32 23

Telefoon: 0316 523250
Fax: 0316 529128

E-mail: info@boz-zevenaar.nl

Postadres:
Postbus 128
6900 AC  Zevenaar

Bril 2000  Grietsestraat 37  /  Muldershof 67  6901 GZ  Zevenaar

Het adres voor al
uw bloemwerk

B.V. Bouwonderneming 
Zevenaar
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Sponsor Spotlight  Distilleries Group 
Toorank BV
In de sponsor spotlight van deze Stem een van de hoofd - sponsoren van het 1e elftal het 
Distilleerderij Toorank BV gevestigd aan de Edisonstraat 80 in Zevenaar.

In het  sfeervol ingerichte kantoor annex lounge bar omringt door honderden flessen  
(eigen ) merken likeuren en dranken heb ik een onderhoud met Toon Blij,  die in  
november van dit jaar 40 jaar verbonden is aan het Zevenaarse bedrijf. 

In 1978 werd het bedrijf opgericht door het Griekse Metaxa en werd Toon Blij  
bedrijfsleider/office manager. Vanuit de scheepvaart in Tolkamer en expeditie in Duitsland 
en een slijterij in Elten bracht hij zijn kennis en ervaring mee en bouwde het bedrijf uit tot 
een onderneming die in meer dan 50 landen actief is in de verkoop van likeuren, cocktails, 
en andere soorten gedistilleerd.

Bij het honderd jarig bestaan van Metaxa in 1990 kwam het bedrijf door een management 
buy-out in handen van de huidige grootaandeelhouder Toon Blij. Inmiddels is hij sinds 
september 2017 teruggetreden als directeur,  maar dat wil niet zeggen dat hij het rustig 
aan doet.

Dagelijks is hij nog aanwezig om de bedrijfsactiviteiten en product ontwikkeling te volgen, 
en waar nodig kan hij kan zijn ervaring en kennis ventileren, ook is Toon regelmatig naar 
de vestigingen van het bedrijf in het buitenland. Vanaf 1995 is Toorank actief op de  
Nederlandse markt. Niet veel later kwamen er bedrijven in Polen en Rusland bij en ook in 
de UK en Amerika is men zeer actief.

Vanuit de distilleerderij waar vijf dagen per week wordt gewerkt in twee ploegendiensten 
met tien vullijnen, van handmatige tot geautomatiseerde worden vele soorten likeuren, 
rum, wodka, gin, en speciale producten vervaardigd en over de hele wereld uitgereden.

Als leek heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken om een gedistilleerd product te 
maken, vanaf het zuiverste bronwater tot aan de vele soorten specerijen en kruiden die 
elke dranksoort zijn eigen specifieke smaak geven, aldus Toon. Niet voor niets heeft  
Toorank de afgelopen jaren vele onderscheidingen en prijzen  gewonnen voor o.a. de  
Sloane’s gin als beste van de wereld met dubbel goud en diverse gouden medailles voor 
verschillende wodka’s en likeuren.

De omzet van het Zevenaarse bedrijf bestaat voor het grootste gedeelte uit export, maar 
ook levert men natuurlijk vele dranken voor de Nederlandse markt met als afnemers de 
Cash en Carry, slijterijen,  Hanos, Makro, Sligro, en de grotere supermarkten zoals Jumbo, 
Coop en Albert Heijn. Ook ontwikkelde men Nozemolie, een speciaal drankje voor het  
buiten evenement “De Zwarte Cross”.

Productontwikkeling is een van de belangrijke pijlers als je op het niveau van Toorank  
opereert, ze beschikken dan ook over de modernste capaciteiten en vaardigheden om 
nieuwe dranken en verpakkingen te ontwikkelen.

Nauwe contacten  met de relaties in het internationale markten voor het distributie  
netwerk, alsmede het contact met de verkopers op de weg en het personeel  binnen het 
bedrijf zijn voor het familiebedrijf dan ook een belangrijk onderdeel van een alsmaar 
groeiende en aan verandering onderhevige markt.
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Een aantal jaren geleden was er een daling van de omzet te bespeuren in het  
marktsegment van de dranken omzet, dit mede veroorzaakt door de verhoging van de  
minimum leeftijd waarop men alcoholische dranken mag kopen en verkopen . Ook de  
crisis van de afgelopen jaren speelde hierbij een belangrijke rol, alsmede de  
gebeurtenissen in Oekraïne en Rusland. Maar inmiddels is er weer een stijgende omzet in 
distributie en verkoop van de distilleer producten van Toorank.

Ondanks het wereldse imago van het Zevenaarse bedrijf Toorank is Toon Blij altijd heel 
gewoon gebleven  zowel als bedrijfsleider en later als directeur eigenaar van het familie 
bedrijf, mede door zijn nuchtere en persoonlijke aanpak. 

 Inmiddels is het bedrijf Toorank alweer een zestal seizoenen mede hoofdsponsor van het 
1e elftal van Omni-vereniging S.D.Z.Z., en is het contract onlangs weer verlengt. Het logo 
van het Zevenaarse distilleer bedrijf Toorank op de groen-witte shirts van het 1e elftal 
wordt zo weer gezien door vele voetbalfans in de omgeving van de Liemers en daarbuiten.

 Als je Toon vraagt of hij iets met voetballen heeft moet hij even nadenken en komen een 
aantal herinneringen aan zijn eigen voetbalcarrière ter sprake. Hij heeft de jeugdelftallen  
tot zijn 18e bij SV Aerdt het tegenwoordige Gelders Eiland gespeeld, maar zijn voorkeur 
gaat toch uit naar de modelbouw wereld met auto’s en vliegtuigen. Dat hij toch het 1e  
elftal van de vereniging een warm hart toedraagt komt mede voort uit de plaatselijke  
binding met bedrijven en ondernemers maar ook verenigingen in de Liemers.

Toon Blij ziet de toekomst voor het bedrijf rooskleurig in en sluit ons gesprek af met wijze 
spreuk uit zijn werkzame verleden. Verkopen is geen kunst,maar een gunst om die gunst 
te krijgen dat is de kunst.

Mede namens de sponsorcommissie van S.D.Z.Z. wensen wij Toon Blij en het Bedrijf  
Toorank nog veel gunstige jaren toe.

Gerrit Gieling

Pr/redactie de Stem
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S.D.Z.Z. JO11-2
 
Voor de leiding en spelers van start het seizoen 2017-2018 wat onwennig. Veel spelers die elkaar 
en de trainer niet kennen. Dit varieert van spelers (voornamelijk dames ) met dispensatie,  
spelers uit de JO 9 van vorig seizoen en enkele nieuwe jeugdleden. We starten in ieder geval met 
8 spelers, 1 wisselende keeper uit de E1 en 1 trainer/ leider. Al snel stelt Saskia zich beschikbaar 
als leider en dat is altijd handig een paar extra handjes. Daarnaast wordt ik ondersteund door  
Ronald Witjes en Jordy als scheidsrechters en ook vanuit de ouders krijgen we de juiste  
ondersteuning.

Al in de voorbereiding blijkt dat er voldoende mogelijkheden in de groep zitten, de mix van 4  
dames en 4 heren pakt af en toe leuk uit. Helaas valt Sebastian al snel af, vanwege een gebroken 
enkel.., maar dit wordt opgelost door een nieuw lid, Merlijn. Gelukkig wil iedereen in de voorhoede 
spelen, zodat we alleen een probleem hebben met de bezetting van het middenveld en de  
achterhoede.

Jullie zullen wel zeggen; wordt er ook nog gevoetbald ?? En ja hoor.. ook dat gebeurt….

De eerste bekerwedstrijd werd verloren van de Sprinkhanen JO -11-1 met 3-1. De volgende 2  
bekerwedstrijden werden “gewoon” gewonnen met 9-1 van Rijnland en met 6-3 van OBW.

De competitie werd een wisselend succes. Van de 10 wedstrijden werden er 5 omgezet in winst en 
5 wedstrijden werden er verloren , maar met een doelsaldo van plus 14 eindigen we de 1e  
competitiehelft op een plek in de middenmoot. Maar het belangrijkste is en blijft dat we er plezier 
in hebben en dat we voetballend er iets van leren dit jaar.

Na 3 van de 4 competitiedagen in de zaal te hebben gespeeld, kunnen we de conclusie trekken: 
zaalvoetbal is niet ons ding.

Ondanks de afwezigheid van de vervelende ‘blessures’ van o.a. Sebastian, Kevin , Merlijn en  
Naomi slaagden we er toch iedere week weer in om met een compleet team te spelen. Met de 
dank aan de JO-11-1, JO 9-1 en JO 9-2. Alles bij elkaar hebben we gebruik kunnen maken van 10 
gastspelers , waarvan sommige meerdere keren, waarvoor de hartelijke dank.

Inmiddels heeft ook Lara zich bij ons aangesloten, waardoor de groep wordt uitgebreid met een 
extra trainer op de woensdag, bedankt Bert. En ook in het nieuwe jaar krijgen we er 2 gastspelers, 
mogelijke clubleden erbij, om het spelletje voetbal te ontdekken. De tweede competitie helft gaan 
we gewoon weer vol goede moed aan de gang en maken er een gezellig seizoen van.

Met vriendelijke groeten, 

De trainer van de JO 11-2
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Nieuwe fanshop Omni-vereniging S.D.Z.Z.
In	de	fanshop		van	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	vindt	u	een	groot	aantal	officiële	S.D.Z.Z.	artikelen.	Zoals	de	 
complete	S.D.Z.Z.	Nike	kledinglijn,	in	de	toekomst	zal	het	assortiment	worden	uitgebreid.	U	heeft	een	ruime	
keuze	in	onze	fanshop	uit	een	junior,pupillen	en	senioren	lijn	.Daarnaast	is	er	een	ruime	keus	aan	artikelen	voor	
keepers	en	trainer/coaches.	

In	de	fanshop		die	door		100%VOETBAL	uit	Arnhem	wordt	beheerd	kan	men	een	bestelling	plaatsen.	En	direct	via	
Ideal	betalen,	waarna		het	bestelde	artikel	daarna	wordt	thuisbezorgd.

Ook	is	het	mogelijk	om	in	de	winkel	van	100%VOETBAL	aan	de		Bovenbeekstraat	26	in	het	centrum	van	Arnhem	
voetbalgerelateerde	artikelen	te	kopen,		voor	S.D.Z.Z.	leden	met	10%	korting	via	de	club	kaart.	Door	de	 
jarenlange	kennis	van	100%VOETBAL	kunt	u	rekenen	op	persoonlijke	aandacht	en	een	goed	advies.

Indien	u	kleding	wilt	voorzien	van	uw	initialen	of	uw	volledige	naam,	dan	kunt	u	dat	bij	uw	bestelling	opgeven.	
Het	is	de	volledige	verantwoordelijkheid	van	de	koper	om	de	juiste	gegevens	op	te	geven.		Wilt	u	een	bestelling	
plaatsen	ga	dan	naar	de	site	van	sdzz.nl	en	klik	op	de	link	naar	de	fanshop,	of	stuur	een	mail	naar	 
fanshop@sdzz.nl  en geef u de bestelling door.
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voetbalgerelateerde	artikelen	te	kopen,		voor	S.D.Z.Z.	leden	met	10%	korting	via	de	club	kaart.	Door	de	 
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Het	is	de	volledige	verantwoordelijkheid	van	de	koper	om	de	juiste	gegevens	op	te	geven.		Wilt	u	een	bestelling	
plaatsen	ga	dan	naar	de	site	van	sdzz.nl	en	klik	op	de	link	naar	de	fanshop,	of	stuur	een	mail	naar	 
fanshop@sdzz.nl  en geef u de bestelling door.

Vrienden 
van S.D.Z.Z.
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Stoppen, of doorgaan? 
 
V: Elk jaar, zo rond de winterstop, komt de vraag weer. Wat ga je volgend seizoen doen? Voorheen 
was dat altijd een no-brainer, maar met het verstrijken van de jaren kost het meer tijd om die 
vraag te beantwoorden. Dat heeft niet alleen te maken met het trager worden, maar ook met het 
feit dat de overweging gewoon zwaarder wordt. Om de knoop door te hakken slinger ik Facebook 
aan en begin via Messenger, in de baas z’n tijd, een gesprek met Robby. Door de jaren heen mijn 
kompas betreffende het voetbal in zijn algemeenheid en ons team in het bijzonder. 
 
R: De afweging wordt inderdaad een stuk zwaarder, maar vooral anders. ‘Vroeger’ zei ik altijd: 
“Als ik voetballend geen bijdrage meer kan leveren aan het team, dan stop ik er meteen mee”. 
Nou wil ik niet meteen zeggen dat dit het geval is, maar we staan in ieder geval wel ergens op de 
spreekwoordelijke grens daarvan. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat deze op  
voetbalgebied eerzuchtige jongen dat toch wel een beetje lastig vind om toe te geven. Want laten 
we wel zijn, voetballen en met name goed voetballen, is gewoon een van de leukere dingen om te 
doen. 
 
V: Voetballend heb ik nooit een bijdrage geleverd aan mijn team, dus voor mij is dat punt in de  
afweging niet bestaand. Ik merk echter wel dat ik, zelfs voor mijn doen, behoorlijk aftakel. De 
lichamelijke ongemakken lijken nu blijvend te worden. Na trainingen en wedstrijden kan ik mijn 
knie bijna niet meer motiveren om de trap te gebruiken. Terug naar mijn bijdrage aan dit team. 
Dat ik ooit “de maizena van dit team” genoemd ben was niet alleen vleiend, maar ook treffend. 
Dat is wel een extra last, want saus zonder maizena kan gebonden zijn, maar het is niet zeker. 
 
R: Maar naarmate de tijd verstrijkt, merk ik, dat er andere dingen belangrijker worden dan het 
voetbal. Onlangs viel mijn verjaardag toevallig op een wedstrijddag (VVG uit). Niks vermoedend 
ontving ik de felicitaties voor de wedstrijd en tijdens de warming-up, maar in de rust van de  
wedstrijd werd ik getrakteerd op taart met brandende kaarsje en al en een heus verjaardagliedje. 
Je had erbij moeten zijn om het te geloven. Na afloop hadden ze nog Fristi en wat hapjes  
geregeld. Gelukkig heb ik de foto’s en de film nog. Mocht je deze willen zien, kun je me  
aanspreken in de kantine. 
 
V: We begonnen een hele tijd geleden nietsvermoedend aan dit avontuur, maar inmiddels is het 
heel wat meer dan alleen maar een tijdsbesteding op zondag (en voor sommige ook donderdag). 
De samenstelling van het team is door de jaren heen wel wat verandert, maar met het  
leeuwendeel heb ik al zoveel uren gesport, gedronken, gelachen, en de rest. We zijn op een punt 
aangekomen dat ik de meeste door en door ken. Ik weet dus ook dat stoppen einde van het  
contact betekent. Ik ben weg geweest, maar deze groep bleef mijn team. Dit team is de reden dat 
ik voetbal. 
 
R: Het welbekende biertje na de wedstrijd begin ik ook steeds meer te waarderen. Ook omdat ik 
erg aangemoedigd word om bier te drinken  met name door onze leider Robbie van Emden. Ik zeg 
altijd maar ja, want Robbie is best groot en daar wil je eigenlijk geen ruzie mee maken. Tussen 
ons gezegd, ik vind bier niet eens te zuipen. De sfeer na de wedstrijd maakt de ranzige smaak van 
bier dan goed, dus dit houden we er wel in. Ik heb echter wel één regel die de meeste in het team 
niet hebben: “Twee is de bloody fucking limit” 
 
V: Ook de thuissituatie weegt mee. Het is moeilijk voor te stellen, maar er zijn mensen die graag 
in mijn gezelschap zijn. Dus de balans tussen voetbal en privé moet ook bewaakt worden. Alles 
meegenomen is er maar één conclusie: We zijn op een leeftijd dat het einde van onze carrière 
dichterbij is dan het begin. Sterker nog, het einde is zelfs dichterbij dan het midden. Dat is een 
bitter pil die geslikt moet worden, maar het is wel een pil die we graag nemen vanwege de  
bijwerkingen die ze hebben. We knopen er dus nog minimaal één seizoen aan vast. 
 
Dit stukje is tot stand gekomen via Facebook Messenger. Robby en Vincent stuurden via  
messenger tijdens hun normale gesprek telkens een stuk van 100 woorden op waarna de ander 
reageerde met 100 woorden tot het stuk voor hun gevoel af was. Dit hebben ze al eerder gedaan. 
Zoek op Facebook maar naar “Robby & Vincent schrijven dubbel d” Daar staat het, nooit  
afgemaakte, verhaal.

Wij zijn ook te boeken voor feesten en partijen. Alleen als duo.
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Omni-vereniging S.D.Z.Z. zoekt  
vrijwilligers !!!!

Voetbalvereniging S.D.Z.Z. heeft in haar zestig jarig bestaan veel  
jeugd en senioren spelers, trainers, leiders, maar ook commissie en 
bestuursleden gehad die in al die jaren met veel passie inzet en  
sportiviteit bij de vereniging gespeeld en gewerkt hebben.

Een  groep mogen we echter niet vergeten en dat zijn al de  
vrijwilligers, die bijna dag en nacht en jaar in en jaar uit bezig zijn 
geweest bij hun geliefde club, op en rondom de velden in de kantine 
en bij alle activiteiten. 

Ook na al die jaren blijft er een grote behoefte aan de hulp van deze 
groep van vrijwilligers en heb jij de beschikking over wat vrije  
uurtjes per dag week of per maand, dan ben je van harte welkom bij 
onze vereniging.

Op dit moment zijn we op zoek naar commissielid kantine  
medewerkers, commissielid schoonmaakwerkzaamheden. En lijkt het 
je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over 
voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor  
elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om  
scheidsrechter bij Omni - vereniging S.D.Z.Z. te worden voor  
ongeveer twee tot drie uur per week.  Ook bestaat dan de  
mogelijkheid een cursus“scheidsrechter” op kosten van S.D.Z.Z. te 
volgen. Heb jij interesse in een van bovenstaande werkzaamheden 
en vrijwilligers functies mail dan met jeugd@sdzz.nl of naar  
algemeen@sdzz.nl

 



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

Maak	nu	een	vriendje	of	vriendinnetje	lid	van	jouw	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	en	je	krijgt	een	
voetbal	cadeau!
 
Als	nieuw	lid	krijg	je	een	fantastisch	mooi	trainingspak	cadeau!
Vraag	wel	even	naar	de	voorwaarden!	
  
Mocht		je	nog	vragen	hebben	dan	kun	je	contact	opnemen	met
Rick	Salemink	(jeugdsecretaris)
tel			06	53236223
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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De	Stem	-	pagina	23

Autobedrijf
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Zevenaar
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6902 PR  Zevenaar
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Sportiviteit,	Sociaal
en	Gezelligheid	op	de	eerste	plaats	staan?
Dan	is	S.D.Z.Z.	de	juiste	club	voor	hem	of	haar!

Maak	nu	een	vriendje	of	vriendinnetje	lid	van	jouw	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	en	je	krijgt	een	
voetbal	cadeau!
 
Als	nieuw	lid	krijg	je	een	fantastisch	mooi	trainingspak	cadeau!
Vraag	wel	even	naar	de	voorwaarden!	
  
Mocht		je	nog	vragen	hebben	dan	kun	je	contact	opnemen	met
Rick	Salemink	(jeugdsecretaris)
tel			06	53236223
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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Autobedrijf
TONNIE RASING

Zevenaar

James Wattstraat 16a
6902 PR  Zevenaar

Tel.: 0316 - 52 66 41

www.autobedrijftonnierasing.nl

DE GARAGE VOOR ALLE
REPARATIES

IN- EN VERKOOP
A.P.K. KEURINDSSTATION
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ADRESSENLIJST S.D.Z.Z. ZEVENAAR, SEIZOEN 2017-2018
ALGEMEEN BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

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

Jan Sloot Vice-voorzitter sponsoring@sdzz.nl 0316-330283

Jolanda Speklé Secretaris secretaris@sdzz.nl

Ria Wegman Penningmeester penningmeester@sdzz.nl

Damon Beijkirch Seniorenvoetbal senioren@sdzz.nl 06-14402868

Gerard Kelderman Jeugdvoetbal jeugd@sdzz.nl 0316-333001

Willem Wegman 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

Rick en Wendy Salemink Secretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl 06-53236223

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

Rick en Wendy Salemink Materialen

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

Rick en Wendy Salemink Aanspreekpunt jeugd zaterdag in de kantine

ACCOMMODATIEBEHEER

Vacant Aanspreekpunt accommodatie@sdzz.nl   

EVENEMENTENCOMMISSIE / BAZAAR/ 
ANDERE EVENEMENTEN

Jan Sloot Voorzitter activiteiten@sdzz.nl 0316-524833 06-20814031

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 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

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115 Emailadres Algemeen info@sdzz.nl
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Welkom bij de goedkoopste
van Zevenaar!

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

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

Zevenaar, Kampsingel 7, Oldenbarneveldtlaan 34  

Gratis parkeren!P

 Verkoop van nieuwe en jonggebruikte auto’s

 Wij zoeken graag in opdracht en indien nodig 
 importeren wij de auto die bij u past

 Volledig onderhoud, reparaties en 
 schadeherstel van uw auto

Marconistraat 33
6902 PC Zevenaar

T 0316 - 341 012
E info@autovreman.nl

www.autovreman.nl

Uw mobiliteit, onze zorg.

DE TEMPERATUUR DAALT! WISSEL NU UW BANDEN 
BIJ ONS OM EN PROFITEER VAN GRATIS OPSLAG!
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Jumbo Heemskerk 
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