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Voorwoord
 
Helaas heeft onze voorzitter Wim de Bruin per direkt zijn voorzittersschap wegens ziekte,  
moeten beeindigen. Wij wensen Wim  beterschap toe en danken voor zijn trouwe bijdrage 
aan de stem. 

Maandag 25 juni algemene ledenvergadering.

 
Diverse activiteiten komen eraan, onder andere de Bazaar op zondag 24 juni. Ben je die 
dag  
beschikbaar? Geef je dan op om mee te helpen, vele handjes maken ligt werk. Ook het 
jeugdkamp en diverse jeugdactiviteiten komen er weer aan, allemaal veel plezier met 
deze  
activiteiten!!

Nogmaals, ga je verhuizen, laat het ons weten, via de ledenadministratie: Chris Peelen.

 
Veel leesplezier! 

Redaktie Stem.
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Van de voorzitter...
Het nieuwe clubblad ligt weer voor u, velen zijn weer druk geweest om kopy “binnen” te 
halen om dit blad samen te stellen.

Veel vrijwilligers zijn weer erg druk om naast de voetbalsport weer allerlei  
nevenactiviteiten te organiseren. Zie de schitterende dartborden in ons clubhuis waar 
weer veel plezier beleeft kan worden na de trainingsavonden en wedstrijddagen.  
Uiteindelijk is er een goed voorbeeld gegeven na het 10 jarig fantastisch georganiseerde 
darttoernooi. Veel deelnemers in dat weekend, KLASSE Hans Heineman en Mark  
Nieuwboer.

Onze jeugdafdeling is goed bezig, er is een goede technische commissie met een duidelijk 
jeugdplan. Dat moet haar vruchten gaan afwerpen in de toekomst. Er wordt ingestoken op 
een positieve ontwikkeling richting de oudere jeugd, zodat er snel weer een A1 elftal gaat 
komen. Zo’n team is immers gewenst om aanvulling en invulling te krijgen naar de  
selectie van de senioren. De festiviteiten rondom het 60 jarig bestaan zijn weer achter de 
rug en we kunnen terug kijken op veel geslaagde activiteiten. Hulde voor de  
jubileumcommissie en de vele vrijwilligers. 

Zoals bekend gaan onze beide trainers van het 1ste elftal de club als trainer verlaten.  
Herman Ubbink en Theo Lammers hebben dit ook duidelijk aangegeven. Inmiddels is de 
sollicitatie procedure in gang gezet en uit de 6 kandidaten is uiteindelijk in goed overleg 
gekozen voor de heer Alex van Ginkel, momenteel trainer bij Spcl. Westervoort. De trai-
ner van ons 2de elftal, Dennis Leeflang, gaat samen met de hoofdtrainer deze functies op 
zich nemen. Wel wordt nog gezocht naar een assistent trainer, misschien is die wel lid van 
onze vereniging en voelt hij/zij zich geroepen voor deze functie. Tevens zijn we op zoek 
naar een goede leider voor ons 1ste elftal.

De resultaten van ondermeer het 1ste elftal mag/moet beter, zonder iemand verkeerd te 
noemen. Door het stoppen van enige spelers, moeten de anderen de lege plekken  
opvullen. 

De maand juni staat weer vol met activiteiten. Het jeugdkamp, de reünie van het 4e elftal, 
op zondag 24 juni de jaarlijks terugkerende bazaar en de penalty cup Zevenaar. Daarop 
volgt de algemene ledenvergadering op 25 juni. De algemene leden vergadering zal deze 
keer erg belangrijk gaan worden voor onze vereniging. 

Besproken zal onder andere worden: de begroting voor het volgende seizoen, bestuurlijke 
zaken denk daarbij aan de in te vullen bestuurlijke vacatures, financiën en de daaraan  
gekoppelde contributies en nieuws over de laatste ontwikkelingen van de gemeente  
Zevenaar voor het ViA15 project en de SFRA 12 (fietsroute).

Als laatste vermeld ik u de volgende mededeling, zoals reeds via de site bekend is  
gemaakt.
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Uw voorzitter is gestopt met zijn functie sinds 24 april j.l. Na 45 jaar lag veel  
vrijwilligerswerk te hebben gedaan voor de omni-vereniging S.D.Z.Z. is voor mij de tijd 
aangekomen om te stoppen. Na drie keer voorzitter te zijn geweest, trainer, leider van  
diverse elftallen, ook in de glorietijd wanneer wij 12 seniorenteams en 34 jeugdteams 
hadden. Allerhanden functies tot het mee helpen schoonmaken van de  
kleedaccommodatie toe in de laatste periode. Natuurlijk doet ook een voorzitter niet alles 
goed, maar een genomen besluit moet worden nageleefd of ik het daar mee eens ben of 
niet, accepteren in het belang van de vereniging en de bestuursfunctie. Analisten zijn er 
tegenwoordig heel veel, ze doen maar en mogen laten zien hoe het beter kan. 

Van velen, privé en artsen en begeleiders heb ik te horen gekregen dat ik mijn tijd anders 
moet gaan indelen. Uiteindelijk zijn we geen 25 meer en moet ook ik het woord “nee”  
vaker gaan zeggen.

 
Mijn gezondheid heeft de laatste paar jaar flink op z’n “donder” gehad. Ik heb diverse 
operaties ondergaan en heb nog steeds veel ziekenhuis bezoeken gepland staan,  
waaronder zo goed als zeker weer een opname in het ziekenhuis te Nijmegen.

 
Het is voor mij een eer geweest zolang actief te zijn voor onze club.

ALLEN HARTELIJK DANK en graag tot ziens bij de club of elders.

Groet Wim de Bruin 

Activiteitenkalender 2018  

1. Eind mei 2018 : Pupillen voetbaltoernooi

2. Eind mei/begin juni : Pupillenkamp

3. 24 Juni 2018 : Bazaar/Penalty Cup

4. 25 juni 2018: Algemene ledenvergadering
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De Griethse Poort ETEN – FEESTEN – 
BOWLEN sponsor op vele fronten bij 
S.D.Z.Z. 
Op een lenteachtige dinsdagmiddag zit ik aan tafel met Tonnie Kaal de huidige eigenaar 
van de Griethse Poort ETEN – FEESTEN – BOWLEN. En ik denk gelijk aan die andere 
Griethse Poort aan de Doesburgseweg 14  het Sportpark van onze voetbalvereniging 
S.D.Z.Z.,  is er een verbinding tussen Tonnie kaal en S.D.Z.Z. Die is er zeker op het  
gebied van bordsponsoring en het ondersteunen van diverse voetbalteams middels tassen, 
ballen, shirts en het adverteren in het clubblad de Stem. 

Echter ik zit ook tegenover een rasechte blauw-witter, ja Tonnie is een OBW er in hart 
en nieren. Hij begon op 6 jarige leeftijd met voetballen bij OBW en doorliep de gehele 
jeugdafdeling. Werd gescout op jonge leeftijd voor het Liemers elftal en speelde ruim 4 
jaar in de A1 van OBW. Daarnaast beoefende hij een andere tak van sport die in die tijd 
erg in opkomst was Bowlen,  waar hij  geselecteerd werd voor de  Nederlandse jeugdse-
lectie en Jong Oranje. 

Tot zijn achttiende jaar wist hij beide sporten goed te combineren. Daarna is hij alleen 
gaan bowlen en tijdelijk gestopt met voetballen. De diensplicht op 21 jarige leeftijd stopte 
zijn sportieve bowlingcarrière. Daarna is hij weer gaan voetballen bij de senioren van OBW 
in zowel het 2e als 3e elftal. Zijn ambitie om in OBW-1 te komen werd abrupt beëindigd 
door een zware blessure, want hij brak zijn scheen en kuitbeen en moest zeker een jaar 
revalideren. 

Hij bleef echter wel zeer nauw betrokken bij  OBW in allerlei verschillende functies zoals 
jeugdtrainer en had een functie in het jeugdbestuur. Daarnaast coördinator  
trainingspakken en organisatorisch betrokken bij  verschillende evenementen en  
activiteiten zoals de instuif die jaarlijks bij de voetbalvereniging worden. Ook bleef hij  
actief betrokken bij het bowlen en als speler van het vijfde elftal van de voetbalvereniging 
Ook in het zaalvoetbal is Tonnie Kaal nog altijd actief. 

Mede door zijn voetbalblessure en zijn opleiding middelbare detailhandelsschool werd hij 
betrokken bij de horeca onderneming van zijn vader en Moeder. Zijn vader Hans Kaal nam 
destijds in de zeventiger jaren de horeca onderneming over van zijn ouders, en de  
Griethse Poort is alom bekend in de Liemers. Het bedrijf, dat in 1936 voor het eerst haar 
deuren opende, wordt al generaties lang geleid door de familie Kaal. In de jaren is het  
horecabedrijf uitgegroeid van café tot een indrukwekkend eet, feest &  
bowlinggelegenheid. 

Sinds 1976 draagt het bedrijf de naam De Griethse Poort, vernoemd naar één van de 
vier stadspoorten, die Zevenaar vroeger rijk was. Het familiebedrijf werd door de vader 
en moeder van Tonnie ruim 40 jaar gerund met veel liefde en plezier. Vader Hans en zijn 
vrouw Gerda zijn sinds 2010 uit de zaak. Echter is Hans  achter de schermen nog altijd 
betrokken bij de zaak en ook elke dag aanwezig, ook al is het maar om even op de koffie 
te komen.  Tonnie kwam de horeca onderneming versterken en vanaf 1994 werkte hij  
samen met Elles zijn vrouw in de zaak. Echter na een paar jaar wilde ze samen iets  
anders proberen, maar vanaf 2001 kwamen zij terug in de horeca onderneming waar ook 
zakelijk in de loop der jaren het een en ander veranderde. Tonnie nam samen met Elles 
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zijn vrouw in de zaak. Echter na een paar jaar wilde ze samen iets anders proberen, maar 
vanaf 2001 kwamen zij terug in de horeca onderneming waar ook zakelijk in de loop der 
jaren het een en ander veranderde. Tonnie nam samen met Elles het zakelijke gedeelte 
over van zijn ouders en de Griethse Poort onderging ook vele veranderingen. Het  
restaurant en de zalen werden vernieuwd en geluid en klimaatbeheersing zijn aangepast 
aan deze moderne tijden. Er is een van de modernste bowlingbanen aanwezig voorzien 
van de nieuwste technieken, waar men zijn eigen spel kan samenstellen.  

Bij de Griethse poort werken momenteel zo’n 25 tot 30 parttime medewerkers en een 
aantal vaste krachten. En dat is niet voor niets want men kan er terecht voor het vieren  
van bruiloften en partijen, verjaardagen en andere bijeenkomsten. Het gezellig ingerichte 
restaurant met eigen bar biedt plaats aan maximaal 70 personen. Het is de ideale plek 
voor een intieme familiebijeenkomst, een receptie of een uitgebreide brunch. Sinds 2000 
is de horeca onderneming de vaste plek van carnavalsvereniging de Griethtreejers. Verder 
zijn er tegenwoordig veel dansavonden en andere evenementen zoals de Q Music foute 
party, het oktoberfeest en de jaarlijkse TOP 2000 party.  

Tonnie heeft voor de komende jaren nog wel wat wensen om de horeca onderneming daar 
waar nodig is aan te passen of te vernieuwen. Zoals aan de inrichting van de  
bowling baan, de ingang van de feestzaal, het terras en de aankleding van de binnentuin. 
Ook op het gebied van sociale media zijn er veel veranderingen. Het is tegenwoordig erg 
belangrijk om je via deze media te laten zien aan de mensen en te vertellen wat er aan 
activiteiten plaatsvinden, Ook hier zullen we dan ook in mee moeten gaan. Hij is de derde 
generatie Kaal en hoopt dat zijn kinderen wellicht in de toekomst ook interesse hebben 
om de familie traditie voort te zetten. Inmiddels 25 jaar getrouwd met zijn vrouw Elles en 
hun beide kinderen zoon Stefan en dochter Leonie hebben het sportieve van Tonnie in de 
genen zitten want Stefan speelt in het 1e elftal van OBW en dochter Leonie bij de dames 
van FC Gelre.  

Het ondernemersvak en zeker in de horeca is geen negen tot vijf baan, want vaak is  
Tonnie met alle medewerkers en personeelsleden tot avonds laat of diep in de nacht bezig. 
In de schaarse vrije tijd doet hij nog aan z’n favoriete sporten (zaal) voetbal en bowlen. 
Vakanties van een paar weken zitten er vaak niet in echter komend najaar gaan hij en zijn 
vrouw er even heerlijk 3 weken er tussenuit naar Amerika. De slogan van de horeca  
onderneming eten, feesten en bowlen is dan even aan anderen binnen het bedrijf  
toevertrouwt. Wij wensen de familie Kaal alvast een fijne vakantie,en  zakelijk en privé 
nog heel veel goede jaren.

Gerrit Gieling
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In het spotlicht......

Ik ben... Mike Salemink 
 
Ik zit op... Sportbasisschool Het Startblok 
 
Ik heb een hekel aan... het schoolvak rekenen

 
Ik vind... rasfriet het lekkerste eten

 
Ik drink het liefst... chocolademelk

 
Ik luister graag naar... Pop muziek en vind Sign of the Times van Harry Styles  
het leukste liedje

 
Ik kijk het liefst naar... de Voice of Holland of the Voice Kids 

 
Mijn hobby is... voetbal

 
Van mijn zakgeld koop ik het liefst... een eigen spelcomputer

 
Ik voetbal in... de JO7-1

 
Ik kan goed... schieten met de bal

 
De beste sporter vind ik... Ronaldo

 
Ik denk/vind en hoop dat SDZZ... voor altijd een leuke club blijft om te voet-
ballen
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Sponsorloop voor Kika en team Maas bij 
Omni-vereniging S.D.Z.Z.
Enige tijd geleden was Marjolein Houthuijzen te gast voor een interview in  
sportprogramma Sport-facts op de maandagavond bij factorystation.nl internet 
radio&media. Zij loopt regelmatig halve/marathon wedstrijden voor de Stichting Run For 
Kika kinderen kankervrij en het team Maas. Op 4 november zal Marjolein samen met haar 
man Peter de New York marathon lopen.

Marjolein haar  jongste zoontje Maas was 6 maanden oud toen bij hem kanker werd  
geconstateerd en is hierdoor ook nog invalide. 
Dagelijks medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuisbezoeken en scans, staan vaak in zijn 
agenda terwijl hij nog maar 3 jaar is. 

Colin Gieling al een paar jaar presentator en redacteur van het sportprogramma heeft het 
initiatief genomen om samen met een aantal medewerkers van factorystation.nl een  
sponsorloop te gaan organiseren voor Run for Kika en team Maas. Het bestuur van  
voetbalvereniging S.D.Z.Z. reageerde direct enthousiast door Colin toe te zeggen om de 
sponsorloop op een van de velden van de vereniging te laten houden. 

Op de basisscholen in Zevenaar zijn de  
sponsorformulieren door de organisatie Marjolein Gerrit  
en Colin afgegeven,  om alle leerlingen van de groepen 6  
-7 en 8 te vragen om zich in te schrijven voor de  
sponsorloop. Ook worden diverse sportverenigingen in de  
Gemeente  Zevenaar benaderd om aan deze bijzondere  
middag mee te doen. De kinderen kunnen zelf via het  
formulier aangeven hoeveel rondjes ze willen lopen en  
hiervoor sponsoren zoeken. Het sponsorformulier kunnen  
ze dan samen met het ontvangen geld inleveren voor  
aanvang van de sponsorloop. Er zal deze middag een  
parcours worden uitgezet op een van de velden van  
Sportpark de Griethse Poort.   

Op woensdagmiddag 23 mei zal door de wethouder van sport van de Gemeente  
Zevenaar de heer van Dellen het startsein worden gegeven en zal tussen 14.30 en 17.30 
de sponsorloop plaatsvinden. Ook is er sportieve muziek deze middag om de lopers te  
ondersteunen en zal de kantine van de vereniging geopend zijn voor een hapje en drank-
je. Ook hiervan zal een deel van de opbrengst ten goede komen aan Kika en team Maas. 

Deze middag kunnen de ouders, opa’s en oma’s of familie vrienden en bekenden die de 
kinderen komen aanmoedigen ook een bijdrage doneren in de Kika collectebus en infor-
matie krijgen over de Stichting Kika voor een betere toekomst voor kinderen met kanker.

De opbrengsten van de sponsorloop op deze bijzondere middag zullen ten goede komen 
aan Run For Kika team Maas. Vanaf nu kan iedereen ons alvast ondersteunen door een 
bedrag te doneren op www.runforkikamarathon.nl/team-maas en met jouw bijdrage help 
je mee aan een betere toekomst voor kinderen met kanker!!

Voor meer informatie en  alle vragen mail naar sportfacts@factorystation.nl of kijk op de 
Facebooksite Sponsorloop voor Kika en team Maas bij Omni-vereniging S.D.Z.Z.
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Kerdijk & Schreijenberg montage BV 
Shirtsponsor senioren S.D.Z.Z. 3
Al een aantal jaren is Kerdijk &Schreijenberg montage de shirtsponsor van het derde elftal 
van Omni-vereniging S.D.Z.Z. En binnenkort volgt er weer een nieuwe verbintenis voor 
een aantal jaren. Dus reden genoeg om in deze Sponsorspotlight eens nader kennis te 
maken met het bedrijf.

Marco Kerdijk is een van de eigenaren van het montagebedrijf en inmiddels werkt hij nu 
ruim vijf jaar samen met mede-eigenaar Arie Schreijenberg. 

Vanaf zijn woonadres op een zolderkamer begonnen is het montagebedrijf dat zich op in-
ternet en facebook presenteert onder de naam mooimetpanelen.nl  de laatste jaren uitge-
groeid tot een volwaardig bedrijf dat zich richt op het verkopen, plaatsen en onderhouden 
van zonnepanelen in de ruimste zin van het woord en sinds kort gevestigd is aan de In-
dustriestraat 4 in Zevenaar.

Wat is nu eigenlijk  een zonnepaneel, of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een 
paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovolta-
ische cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een 
vorm van duurzame energie goedkope energie. Zonnepanelen verschijnen op steeds meer 
huizen, bedrijven en kantoorpanden en het is een investering je er in 7 of 8 jaar uit kunt 
hebben. Daarna heb je gratis stroom van eigen dak. De zonnepanelen die het montagebe-
drijf verwerkt op de daken komen uit China en Vietnam en worden na een lange reis vaak 
in Duitsland getest en komen dan naar Nederland.

Mede dankzij de jarenlange ervaring van Arie in de dakbedekkingen en Marco als elektro-
monteur is  Kerdijk & Schreijenberg Montage BV een begrip geworden in zowel Nederland 
als Duitsland.

In de afgelopen jaren heeft montagebedrijf Kerdijk & Schreijenberg vele daken voorzien 
van diverse soorten en maten zonnepanelen, in nieuwbouwwijken maar ook vrijstaande 
woningen of op bedrijfspanden. Daar zitten hele mooie projecten bij aldus Marco Kerdijk. 
Ook werken ze veel in opdracht van installateurs zoals Pola installatietechniek uit Zeven-
aar en IBB installatietechniek uit Doetinchem. Ook werken ze veel in opdracht van instal-
lateurs zoals Pola en IBB installatietechniek.

En natuurlijk willen we toch nog wel even weten  hoe het tot een samenwerking en spon-
sorverband met de voetbalvereniging S.DZ.Z. is gekomen waar Marco Kerdijk in de jaren 
90 in de E en D jeugd heeft gevoetbald.

Hij vierde ruim drie jaar geleden  
carnaval met een aantal vrienden  
waaronder Alfons Spekle  van het  
4e senioren elftal S.D.Z.Z. Tijdens 
deze gezellige avond werd er ook  
over voetbal en shirtsponsoring  
gesproken. En zo kwam van het  
een het ander en prijkt de naam  
van kerdijk & Schreijenberg  
montage sinds 6 september 2015  
tot op de dag van vandaag op de  
shirts van het elftal, dat inmiddels  
het 3e is geworden en eventueel ook nog het kampioenschap de 7e klasse -9 kan behalen 
aan het einde van het seizoen 2017/2018.
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Sponsoring in de goede zin van het woord levert vaak een positieve bijdrage aan de 
naamsbekendheid van een onderneming in dit geval is er een goede match tussen beide  
aldus Marco Kerdijk.

Naast deze vorm van sponsoring hebben ze een tijdje geleden  zonnepanelen gedoneerd 
en gelegd op de kinderboerderij Rosorum in Zevenaar, heel bijzonder is het gratis leveren 
en plaatsen van deze 6 zonnepanelen door Kerdijk & Schreijenberg Montage. Een groot 
cadeau dat de kinderboerderij een groot deel van hun stroomverbruik gratis gaat leve-
ren en daarmee een belangrijke basis levert voor een gezonde exploitatie in de toekomst.  
Stichting Veteranen De Liemers worden ook  ondersteunt doormiddel van een financiële 
bijdrage.

Vol vertrouwen praat Marco Kerdijk over het bedrijf Kerdijk & Schreijenberg waar elke dag 
hart wordt gewerkt aan een mooie toekomst met zonnepanelen. Voor alle informatie kunt 
u de site www.mooimetpanelen.nl bezoeken.

Gerrit Gieling, Pr/redactie de Stem
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Profiel van een S.D.Z.Z.-ER
 
Naam: Kevin van Haren 
 
Geboortedatum: 4 december 1986 
 
Opleiding: VMBO 
 
Hoe lang woon je al in Zevenaar: 31 jaar 
 
Relatie/kinderen: Ja, een dochter 
 
Omschrijf jezelf in enkele woorden: Sportief, ondernemend, prettig in de omgang 
 
Hoelang ben je al bij S.D.Z.Z.: 26 jaar 
 
Welk team bij S.D.Z.Z.: 4e 
 
Welke positie: Links buiten 
 
Sterke punten: Linkerbeen 
 
Zwakke punten: Rechterbeen 
 
Waar kun je je druk om maken: niks 
 
Bewondering voor: Mijn ouders en dochter Hayke 
 
Favoriete club in Nederland: Feyenoord 
 
Favoriete sportman/vrouw: Roger Federer 
 
Favoriete tenue: Groen wit (S.D.Z.Z. 4)

 
Andere sporten/hobby’s: Pool biljart, vrienden en zaalvoetbal 
 
Favoriete eten: Pasta 
 
Huisdieren: 2 katten 
 
Muziek: Van alles 
 
TV-Programma: CSI 
 
Favoriete vakantieplek: Marmaris (Turkije) 
 
Wat zou je doen als je 3 miljoen euro won: huis laten bouwen, vakantie (maledieven) en            
het resterende op de bank zetten. 
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De Bazaar zondag 24 juni 2018 
De bazaar S.D.Z.Z. koorts is weer los gebarsten. 
De bazaarcommissie van S.D.Z.Z. organiseert elk jaar in juni een grote bazaar van 11.00 
tot 16.00 uur. Op deze dag in juni zijn er tal van activiteiten en attracties voor jong en 
oud, zoals een loterij, rommelmarkt, rad van fortuin en een DJ zorgt voor de muzikale 
sfeer en gezelligheid tijdens deze dag. In de kantine en op het terras zijn er hapjes en 
drankjes verkrijgbaar. Het is deze dag dus goed vertoeven bij Voetbalvereniging S.D.Z.Z.

Natuurlijk kan iedereen elk jaar weer een kraam huren, hiervoor kun je contact opnemen 
met bazaar@sdzz.nl. De datum in 2018 is vastgesteld op zondag 24 juni .

De huur van 1 kraam bedraagt 17,50 inclusief btw. Dit bedrag moet u bij inschrijving  
overmaken op bankrekening Rabobank: IBAN: NL65RABO 037.48.35.306 t.n.v. S.D.Z.Z. 
Zevenaar onder vermelding van uw naam (overeenkomstig met uw opgave) en bazaar, of 
contant meesturen met uw aanmelding.

 

Het inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website en opsturen naar  
bazaar@sdzz.nl

 

Penalty Cup
S.D.Z.Z. Penalty Cup gebeuren is een begrip in de regio met jaarlijks rond de 100  
deelnemers en is een top evenement. Gelijktijdig met de organisatie van de bazaar (op 
24 juni 2018) vindt er op dezelfde dag de Penalty Cup plaats. Deze sfeervolle en sportieve 
zondag zou niet compleet zijn zonder de strijd om de S.D.Z.Z. Penalty Cup Zevenaar.

In 2017 werd het evenement alweer voor de zevende keer georganiseerd, waarbij veel 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar strijden om de penaltykoning(in) van Zevenaar te 
worden. De datum 24 juni 2018 van deze achtste editie is reeds bekend. Het gebeuren zal 
plaatsvinden op de velden van voetbalvereniging S.D.Z.Z.

Om een indruk te krijgen van het Penalty gebeuren kunt u de facebook kijken.  
https://www.facebook.com/PCZ  
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Jeugd Omni-vereniging S.D.Z.Z.  
jeugdhonk rijker
 
De jeugd van S.D.Z.Z. kan sinds kort gebruik maken van een prachtig  
jeugdhonk.

In de afgelopen maanden hebben diverse vrijwilligers van onze vereniging er 
voor gezorgd dat de bovenverdieping  van het markante clubhuis (boerderij) 
omgetoverd is in een plek waar de jeugd onder begeleiding naar hartenlust 
kan spelen.

Deze groep van vrijwilligers bestaande uit o.a. Alex ,Joop, Colin en Richard 
hebben er mede voor gezorgd dat door de sponsoren de nodige attributen en 
spullen werden aangeleverd.

Deze sponsoren waaronder De Webneus en Factorystation.nl internet radio & 
Media zorgden voor onder anderen tafelvoetbalspellen (ook van ouders)  
dartborden  en sjoelbakken.

Terwijl  allround schilderwerken Dennis Hendriks zorgde  voor de nodige 
groen-witte verf,  de clubkleuren van  S.D.Z.Z. Tevens is het jeugdhonk op 
zaterdag en zondag de plaats waar de wedstrijdbesprekingen plaatsvinden 
met de trainers van de  diverse jeugdelftallen, alsmede  met de selectie van 
het eerste elftal.

Kortom We hebben weer een prachtige ruimte erbij gekregen in het clubhuis 
van S.D.Z.Z. op Sportpark de Griethse Poort aan de Doesburgseweg in  
Zevenaar.

Sportgroetend,

Jan Sloot

En dan op deze en de volgende bladzijde een aantal foto’s in kleur.
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De voetbal passie van de familie  
Kelderman
 
Velen gingen haar voor en ze zal zeker niet de laatste zijn van de familie Kelderman. Met 
een vader Ewald Kelderman die vele jaren actief heeft gevoetbald bij hoofdklasser  
Babberich. En met Babberich zelfs in het seizoen 1996-1997 op 8 mei de landsbeker na 
een 2-0 overwinning op SHO uit Oud-Beijerland had gewonnen. Marino Pusic maakt zich 
op deze dag in de Rotterdamse Kuip onsterfelijk door beide doelpunten voor zijn rekening 
te nemen.

Maar terug naar 2018, we zitten aan tafel met dochter Merel een van de drie telgen uit 
het gezin van Ewald en Mariëlle. We kunnen gelijk het fanatieke voetbal talent van haar 
vader herkennen gezien de manier en beleving hoe Merel over voetbal praat. Sinds haar 
4e jaar speelt ze al bij S.D.Z.Z. begonnen bij de allerkleinsten van de toekomst en de hele 
jeugd afdeling doorlopen tot aan de JO-15 de C1 van de vereniging. Ze heeft al die jaren 
als meisje gevoetbald met de jongens en daar nooit hinder van ondervonden.

Ja af en toe bij uit en thuiswedstrijden zijn er wel jongens die een opmerking maken of 
haar voetballend de baas willen zijn, maar dat gaat meestal snel over als ze door Merel 
weer worden uitgespeeld, of ze fysiek haar mannetje staat. Het zou heel mooi zijn om een 
meisjes elftal te hebben bij S.D.Z.Z aldus Merel maar daar is momenteel geen zicht op en 
speelt ze al jaren met de jongens mee. 

Aan Colin Gieling Inmiddels is die 17 jaar oud en trainer van de JO15 - 1  de vraag hoe 
Merel als voetbalmeisje zich staande houdt in dit jongens team. Al  lachend verteld hij dat 
ze de passie en belevingen ook waarschijnlijk het technische inzicht van haar vader heeft 
die haar in veel jeugdteams heeft bijgestaan als trainer, maar sinds dit seizoen geen vast 
team meer traint.

Na een jaar lang de JO11-E1 te hebben getraind met Rober Verbeek, wilde Colin graag 
een hoger team gaan trainen en de C1 kwam  vrij. Hij vormt samen met Axel Hendriks en 
Marcel Peters en Wietske Reudink, de technische staf. 

Op dit moment staan we in de 3e klasse H op een 4e plek. Je wil het liefst altijd kampioen 
worden, maar we hebben als doelstelling bij de eerste 5 eindigen.  Colin traint ze nu bijna 
een jaar lang en de spelersgroep is super, Een team wat heel graag wil en voor elkaar 
door het vuur gaat. Soms zit het ook even tegen maar we komen er altijd met ze allen 
weer bovenop aldus Colin. De spelersgroep bestaat uit 14 spelers en Merel is aanvoerster 
en laatste vrouw, Ik vind er een prima speler ze doet altijd hartstikke goed haar best.

 Volgend seizoen is Colin  trainer van de B1, de  
huidige spelersgroep blijft bijna intact. Wel is er een  
andere staf met Andre de vader van speler Cas Falter,  
ook 1e elftal speler Jens Klapwijk komt de B1  
versterken. Merel  wil pas in een meiden elftal gaan  
voetballen als ze echt moet stoppen bij de jongens,   
gezien haar leeftijd of reglementen van de KNVB.  
Het moet dan wel een sterk en technisch goed elftal  
zijn, dus hoopt Merel  dat er binnen afzienbare tijd  
een meiden jeugdelftal  komt om de jeugd bij haar  
club te versterken  en ook hier is Merel klaar voor.

Gerrit Gieling
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Jubilarissen S.D.Z.Z. 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn ook dit jaar weer de jubilarissen gehuldigd. Ditmaal  
waren het er vijf, waarvan alleen Ton Bolk ontbrak. Ton is sinds deze jaargang al 40 jaar 
lid van onze mooie club, waarvoor hulde! 

Nol Hazenhoff, 60 jaar lid, erelid

Alex Dercksen, 60 jaar lid, erelid

Michiel Kuijpers 25 jaar lid

Alfons Spekle 25 jaar lid
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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.

Vrienden 
van S.D.Z.Z.
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Vrienden 
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Gezamenlijke foto van links naar rechts: Michiel Kuijpers 25 jaar lid, Alfons Spekle 25 jaar 
lid, Alex Dercksen 60 jaar lid, tevens erelid en Nol Hazenhoff 60 jaar lid en erelid.
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De Kabouter-Plop-Dans
Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken en die eerste indruk is blijvend en 
zal je altijd achtervolgen. Zo ook de eerste indruk van Arno van den Wildenberg. Het was 
het eerste feest bij SDZZ dat ik bezocht. Bij binnenkomst zag ik een man die keurig  
gekleed was vol overgave de Kabouter-Plop-Dans doen. Het bleek een voorbode voor een 
gigantisch feest zoals voorheen elke feest bij SDZZ was. Een stampvolle kantine, muziek 
zo hard dat je zelfs op de wc nog hard moest praten en mensen die tot diep in de nacht 
op tafels stonden te dansen.

Dat ik Arno daar pas voor het eerst zag was op zich verwonderlijk, want Arno was zo vaak 
op SDZZ te vinden dat het haast leek of hij er een bed had staan. Misschien had hij dat 
stiekem ook wel om toch nog af en toe even de rust te pakken. De hoeveelheid energie en 
tijd die hij in SDZZ stak is anders haast niet menselijk.

Ik vroeg me regelmatig af hoe hij het allemaal voor elkaar kreeg. Ik weet het niet zeker, 
maar ik denk dat het trots is. Niet trots op zichzelf, maar trots op alles om hem heen. 
Want dat straalde er vanaf. Trots op zijn vrouw, trots op zijn kinderen en kleinkinderen 
en trots op SDZZ wat naast Willem II zijn club was. Dat je als lid van een club je steentje 
moest bijdragen was voor Arno en de meeste van zijn generatiegenoten de normaalste 
zaak van de wereld, maar die stap, of stappen, die Arno extra maakte waren niet mogelijk 
zonder die trots.

Al vrij snel wist hij mij ook te ronselen om wat mee te doen voor SDZZ dan jeugdtrainer, 
leider en speler, want je kan altijd wat extra doen. Ik mocht onder zijn leiding werken aan 
het clubblad De Stem. Meestal werd alles voor de stem behandeld in de kantine, maar als 
de nood aan de man was mocht ik bij hem thuis komen. Dan gingen boven naar zijn werk/
SDZZ-kamer. In mijn  herinnering werden er elke keer als ik daar was worstenbroodjes 
gemaakt.

Ik weet niet precies welke functies Arno allemaal vervult heeft binnen de club, maar  
volgens mij was zijn eerste de minst succesvolle en ook de kortste. Leider/trainer was 
blijkbaar niet aan hem besteed, maar juist in die rol had ik hem willen zien. Niet vanwege 
zijn tactisch vernuft, maar vanwege zijn vermogen om een team te vormen met zijn  
Brabantse gezelligheid en zijn oprechte interesse. In de jaren dat ik hem heb mee mogen 
maken kende hij volgens mij namelijk iedereen bij de club van de jongste tot het oudste 
lid, spelend of niet spelend.

De eerste ontmoeting weet ik dus nog haarfijn voor de geest te halen. De laatste keer dat 
we elkaar zagen niet. Vooral ook omdat dat door mijn eigen schuld niet is gegaan zoals ik 
het had gewild. Er zijn weinig dingen die ik gedaan heb waar ik spijt van heb, maar  
hiervan wel. Toen het slecht ging met Arno was ik voornemens om nog bij hem langs 
te gaan, maar omdat ik dacht druk te zijn met van alles is het daar nooit van gekomen. 
Daarom denk ik nog maar zo nu en dan terug aan hoe Arno de Kabouter-Plop-dans deed 
en ik mis het nog steeds.

Feijn Zand
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De nieuwe wedstrijdvormen voor  
pupillen
 
Het amateurvoetbal is vanaf dit seizoen (2017/’18) gestart met de invoering van de  
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Na een uitvoerig onderzoeks- en aanlooptraject 
spelen de onder 8 en onder 9-pupillen vanaf dit seizoen 6-tegen-6-wedstrijden op een 
bijna kwart veld. 

Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen zij vaker aan de bal en 
gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld 
sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij 
aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze 
pupillen.

Vervolgstappen
Vanaf het seizoen 2018/’19 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het 
amateurvoetbal. De onder 10 pupillen gaan vanaf dat seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden 
spelen op een bijna kwart veld. De onder 11 en onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 
8 wedstrijden spelen op een bijna half veld.

De totale invoering van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal wordt dus  
gespreid over twee seizoenen. Zodoende krijgen clubs voldoende de tijd om de  
veranderingen zorgvuldig door te voeren binnen hun vereniging. Want de clubs zijn dé 
sleutel om dit voor kinderen tot een succes te maken.

Meer informatie over nieuwe wedstrijdenvormen m .b.t. afmetingen en speeltijd vinden 
jullie ophttps://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal



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

De	Stem	-	



ADRESSENLIJST S.D.Z.Z. ZEVENAAR, SEIZOEN 2016-2017
ALGEMEEN BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

Vacant Voorzitter voorzitter@sdzz.nl

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

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 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

Mark Nieuwboer Coördinatie Grote Club Actie

Wim Jalink Lid

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

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

Musetta Pellegrino Verzorger 06-12271924

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115

Emailadres Algemeen info@sdzz.nl
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