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Voorwoord
Namens de redactie van De Stem allemaal de beste wensen voor 2019!

Nol en Hennie Hazenhoff zijn verhuisd naar Verzorgingstehuis Eldenstate Arnhem,  
Mr. D.U. Stikkerstraat 146  6842 CW Arnhem. Een kaartje of een bezoekje zullen ze zeker 
op prijs stellen.

De S.D.Z.Z. familie is weer uitgebreid met: 
Daley Schouten zoon van Erwin en Mandy broertje van Chayenna geboren 25-07-2018
Cas Hendriks zoon van Axel en Claudia geboren 28-10-2018
Sam Erkelens dochter van Dolf-Lisa en broertje van Vik geboren 07-01-2019 
Allemaal heel veel geluk met jullie kleine ukkepuk.

Veel leesplezier en een sportief 2019.

Redactie De Stem.
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Beste lezer, 
2019 zijn we goed begonnen, de verbeterde 
versie van Lieke Martens is 7 januari 
geboren! Ze luistert naar de naam Sam 
Elisabeth Erkelens. Moeder en dochter 
maken het zeer goed en ik ben dan ook 
een zeer trots man. 

Even terug naar mijn vorig voorwoord, 
sommige zaken veranderen nooit. Helaas 
traint het vierde elftal tot op heden nog 
steeds niet. Na lange tijd medekoploper 
te zijn geweest toch averij opgelopen en 
inmiddels 6 punten achterstand. Zoals men 
in de voetballerij weet, kan het balletje 
raar rollen, wellicht dat dit enig perspectief 
biedt. Wel is er gehoord in de wandelgangen 
dat Edwin Willemsen een trainingsavond 
gaat organiseren puur voor veteranen. 
Volgens Edwin moet het dan wel een paar 
graden warmer gaan worden, anders is het 
te blessuregevoelig. S.D.Z.Z. faciliteert de 
kleedkamer, hesjes, ballen en een stuk veld. 
Er wordt een partijspel gespeeld zonder 
slidings. Indien je geïnteresseerd bent om 
te participeren, stuur me even een mailtje, 
voorzitter@sdzz.nl dan breng ik je contact 
met Edwin. Na afloop kan er uiteraard na 
gepraat worden in de kantine onder het 
genot van een drankje. 

Het vijfde staat onverwacht gedeeld vierde. 
Onverwacht in die zin, ondanks de burpees  
en trainingsethiek. Boys de prijzen worden 
na de winterstop verdeeld dus heb geloof! 
Het derde is zeer gemiddeld. Vier gewonnen 
en vier verloren met twee uitschieters naar 
beide kanten. Hopelijk nog met veel plezier 
en wetende dat Peter Oteman er nog wel 
wat uit kan knijpen. Succes.

Zoals aangegeven in Nieuwjaarspeech ligt 
het tweede op ramkoers voor de titel, zonder 
puntverlies bovenaan en twee wedstrijden 
minder gespeeld dan nummer twee. Dennis 
houdt ze scherp, met shirtsponsor Rooie 
Jan zou dit zomaar een erg leuke avond op 
kunnen leveren aan het eind van de rit. 

Bij het eerste waren er hoge verwachtingen 
misschien te hoog. Afscheid van twee 
trainers, die beide opstapten. En een 

welkom aan twee nieuwe ‘oude’ gezichten. 
Ronald van Ark en Jeroen Jordens gaan er 
alles aan doen om het S.D.Z.Z.-gevoel weer 
terug te krijgen en de geluiden zijn goed 
gestemd. Arjen Visser is aangesloten bij ons 
eerste, onze eigen El Salvador wellicht en 
ook Johan Terwisscha heeft zich aangemeld 
om de selectie te versterken. Een beroep op 
de andere teams zal nog steeds nodig zijn, 
om ook de tweede seizoenshelft waardevol 
af te sluiten. Daar heb ik alle vertrouwen in 
dat dit goed gaat komen, dat is waar de S 
voor staat. Samenspel.

De kerstbingo was een enorm succes. 
Daarom is Damon nu al bezig met de 
prijzen voor volgend jaar. Om zo het succes 
te kunnen evenaren dan wel te overstijgen. 
Ook was mijn eerste opening van het jaar, 
een dag die ik niet zo snel meer vergeet. 
Zeven jubilarissen heb ik mogen huldigen, de 
aanloop was geweldig om iedereen bepaalde 
herinneringenvan de desbetreffende speler 
naar me te ventileren. Jammer genoeg 
waren de meeste anekdotes van dien aard 
dat ze onbruikbaar waren voor de speech. 
Maar evengoed bedankt. Nico Nieuwboer 
en Willem Jan Willemsen vierden hun 
25e jaar lidmaatschap, Cor Leeflang, 
Bernard Diks, William Rijst, Tonnie Bolk 
en Mark Terwisscha vierden hun 40e jaar 
lidmaatschap. Ik heb naar eer en geweten 
getracht een mooi woord voor een ieder te 
hebben. Iedereen weet wat deze mensen 
voor de club hebben gedaan en ook nog 
steeds doen. Hulde. In het bijzonder Mark, 
die natuurlijk veel meer heeft betekend 
en gedaan voor de vereniging dan mijn 
schrijven deed vermoeden. Als men het 
als negatief heeft ervaren, mijn oprechte 
excuses, dat was nooit mijn intentie 
geweest.

Voor allen een zeer sportieve tweede 
seizoenshelft toegewenst. Maar speciaal 
aan onze jongsten, de pupillen en de 
jeugdspelers heel veel succes op de 
zaterdag, maak ons cluppie trots.

Met vriendelijke sportgroet,
Uw voorzitter, Dolf Erkelens.
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Er zijn al een hoop nieuwe positieve 
dingen gebeurd bij SDZZ, maar ik heb de 
eer om u nog meer fantastisch nieuws te 
presenteren.

Seven Aere Festival
Zaterdag 13 april
19:30 u. - 0:30 u.

Sportpark De Griethse Poort

We gaan een heus festival organiseren! 
Omdat ons jubileum net voor aanvang 
van het festivalseizoen zit, is dit een 
prachtige gelegenheid voor bandjes om 
proef te draaien op ons festival.

De insteek van het festival is om gedurende 
de avond een reeks aan acts neer te zetten 
die allemaal Zevenaarse roots hebben. 
Een echt Zevenaars Festival! Waarbij wij 
uiteraard op zoek zijn gegaan naar het 
beste wat Zevenaar ons te bieden heeft.

De definitieve line-up zal zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt worden, maar 
ik zit van opwinding te springen achter 

mijn laptop als ik denk aan de acts waar 
wij mee bezig zijn.

Met behulp van Henk Giezenaar, bekend 
in het Zevenaarse uitgaansleven en 
omstreken, willen we niet alleen een 
festival met goede namen, maar ook een 
goede naam voor het festival en daarmee 
SDZZ opbouwen.

De bedoeling is dat achter het clubhuis 
het festivalterrein zal komen met ruimte 
voor een podium, een bar voor drankjes 
en de mogelijkheid om wat te eten. Hoe 
mooi zou het zijn als we daar ook de 
Zevenaarse roots in terug kunnen laten 
komen. Wat te denken van bijvoorbeeld 
de loempia’s van onze eigen Sinh Huy?

We zullen zo snel mogelijk naar 
buiten komen met de line-up en de 
voorverkoopadressen. Maaar zet dit 
festival vast in je agenda, want dit wil je 
niet missen!

Namens de festivalcommissie 
(Emiel Hattu, Henk Giezenaar,  
Dolf Erkelens Jr., Michiel Kuijpers & 
Vincent Joosten)
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Dolf Erkelens Jr. 
Nieuwe voorzitter S.D.Z.Z. 

Hij begon zijn omvangrijke voetballeven 
op 7-jarige leeftijd bij S.D.Z.Z., destijds 
in de F2, waar hij samenspeelde met 
onder andere de nog steeds in het derde 
spelende Dennis Hendriks. Uiteraard 
stroomde hij via de jeugd door naar de 
senioren, waar hij twee seizoenen bij 
het 4e elftal speelde. Maar besloot dat 
voetballen in dit elftal altijd nog kan en 
meldde zich aan bij Joop Verbeek, destijds 
trainer van het tweede.
 
Waarschijnlijk waren zijn passie voor het 
voetbalspelletje, zijn gedrevenheid in het 

veld aanleiding dat hij ook regelmatig als 
spits in het eerste elftal zijn opwachting 
maakte en dat tot ieders tevredenheid. 

Aan het spelen in alle jeugdelftallen en bij 
de senioren heeft Dolf goede en sportieve 
herinneringen, waar de man met het 
groen-witte hart met veel plezier over kan 
vertellen. Vroeger ja, dat waren nog eens 
tijden, bij elke wedstrijd die Dolf speelde 
hoort wel een verhaal. 

Bijna drie jaar geleden moest Dolf een 
belangrijke beslissing nemen omtrent 
zijn voetbalcarrière bij de club, want hij 
trouwde met z’n liefde Lisa en was papa 
van zijn zoon Vik. Natuurlijk kreeg hij 
een waardige afscheidswedstrijd bij het 
eerste en waar al zijn S.D.Z.Z.-vrienden 
bij waren. 

Helemaal stoppen was geen optie. In 
zijn nadagen speelt Dolf tegenwoordig 
opnieuw bij het 4e elftal de cirkel is 
rond. Nog altijd met dezelfde passie 
en gedrevenheid van toen, ook al is hij 
inmiddels een paar jaartjes ouder en wat 
zwaarder. 

Dolf liep al langer rond met veel nieuwe 
plannen voor zijn club. Toen Wim de Bruin 
vorig jaar april aangaf om als voorzitter 
te stoppen bedacht hij zich geen moment 
en ging in gesprek met het bestuur voor 
deze omvangrijke maar mooie functie. 
Het thuisfront had inmiddels al groen licht 

gegeven. De vereniging heeft behoefte 
aan vernieuwende bestuursleden en 
ideeën. Dolf moest als voorzitter direct 
volop aan de slag, want bij het eerste elftal 
dreigde destijds een leegloop en waren 
er diverse andere technische problemen. 
Samen met de technische staf en een 
aantal leden van het bestuur zorgde Dolf 
er voor dat er weer een volwaardig elftal 
kwam te staan.  

Een club of vereniging valt of staat met 
vrijwilligers en juist voor deze groep 
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mensen wil Dolf meer aandacht. Iedereen 
wil op zijn of haar manier een positieve 
bijdrage leveren, dat moet je koesteren 
aldus de nieuwe voorzitter. Iedere 
bijdrage in clubverband hoe klein ook is 
van groot belang in het bestaan van onze 
vereniging. 

Dolf heeft veel verrassende en frisse 
ideeën, om de kloof tussen de club, de 
leden en de buitenwacht dichter bij elkaar 
te brengen. Zo denkt hij hardop aan een 
S.D.Z.Z.-dag waar het clubgevoel weer 
terug moet komen in het hart. Ook een 
echt meidenelftal is een lang gekoesterde 

wens. Ook de al bestaande activiteiten 
zoals onze vereniging die kent o.a. de  
bazaar, Sinterklaasviering, de kerstbingo 
en de oliebollentraining verdienen 
blijvende aandacht. 

Ach, weet je er is zoveel te besturen en 
te regelen voor een mooie en sportieve 
toekomst, maar laten we met z’n allen de 
naam van de vereniging ook uitdragen 
“Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar”  
 
Gerrit Gieling, 
Redactie de Stem

Het jongste team van S.D.Z.Z.
We zijn nu halverwege het seizoen, maar 
het is zeker nog niet te laat om u voor 
te stellen aan het jongste team van onze 
vereniging; de JO7. Voor de meeste van 
deze spelertjes het eerste seizoen waarin 
ze in competitieverband spelen.

De eerste seizoenshelft verliep goed. 
Er werd een keer gewonnen, een keer 
gelijkgespeeld en een aantal keer verloren, 
maar we hadden plezier en de spelertjes 
worden elke week beter. Ook staan we 
er goed voor op de topscoorderslijst van 
S.D.Z.Z.

De laatste wedstrijd van de veldcompetitie 
was tegen stadsgenootd DCS, oftwel DE 
DERBY! Deze werd met veel strijd en 
passie afgesloten met 3-3 en na afloop 
hadden de ouders van Kelvin nog een 
hele berg lekkere hapjes voor de spelers. 
Een mooie afsluiting dus van de eerste 
seizoenshelft.

Inmiddels zijn we al weer een tijdje in de 
zaal bezig. Zo’n tijdje dat we al bijna weer 
het veld op mogen.

Maar wie zijn wij nou? 
Elijah De laatste aanwinst en onderdeel 
van De-Wissel-Kabel binnengehaald door 
zijn schoolgenoten
Isis Lid van de beroemde Van den 
Wildenberg-familie en dus voorzien van 

groen witte genen.
Justus Vader en moeder spelen al jaren 
voor S.D.Z.Z. en we hopen dat hij de 
voetbalkwaliteiten van zijn moeder heeft
Kelvin Zomaar binnen komen lopen. Zat 
eerst bij een andere club, maar vond bij 
ons het plezier in het spelletje
Levy Kwam over van Babberich omdat 
het bij ons gewoon veel cooler is. 
Rens Samen met Justus degene die al 
het langst bij S.D.Z.Z rondhuppelt. Ook 
zijn vader en moeder droegen het groen 
wit met trots.
Tijs De enige met wat ervaring. Mocht 
vorig jaar al bij JO7 meedoen nadat hij 
met zijn broer meeging naar S.D.Z.Z.

Kom gezellig een keer kijken en/of volg 
ons op Facebook!
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Kampioenschappen 
& Winteractiviteiten
SDZZ JO15-1
Op 19 januari heeft SDZZ JO15-1 een 
winterstop activiteit gehad. Georganiseerd 
door de technische staf en 3 spelers van 
het team die de spelersraad vormen.

Begin van de middag vertrokken ze naar 
Amersfoort Jump XL. Jump XL is een 
trampoline park met verschillende soort 
trampolines, hoge stellingen waar je van 
af kan springen en foam bakken waar je 
elkaar in kan gooien. Het team heeft daar 
2 uur lang salto’s zitten maken en allerlei 
andere trucjes en fratsen uitgehaald. Om 
de dag af te sluiten hebben zij met zijn 
allen gegeten bij de Mac in Duiven.

Een geslaagde dag en een uitstekend 
voorbeeld dat bij S.D.Z.Z. gezelligheid 

en saamhorigheid bovenaan staat. Dank 
aan de staf en de spelersraad voor het 
organiseren en dank aan de vader van 
Roy voor het rijden.

Siard de Meijer coach JO15-1

Kerstbroden Aktie 
van Omni-vereniging is na een aantal jaren 
van afwezigheid weer terug succesvol 
verlopen in de maand november werden 
275 Kersbroden verkocht. We bedanken 
dan ook alle verkopers(sters) voor hun 
inzet.

Voor de beste verkopers had 100%  

voetbal nog een leuke attentie. dat waren  
op plek 3 Jort Kelderman, op een gedeelde 
2e plek Wessel Witkamp en Joaquin Vink. 
De nummer 1 was Justus Joosten.
 
De opbrengst van deze Aktie komt geheel 
ten goede aan de jeugdafdeling van onze 
vereniging.

SDZZ JO8-1 
S.D.Z.Z. JO-8 is zaterdag 8 december 
kampioen geworden op Sportpark De 
Grietshe Poort, na het verlies de week 
ervoor tegen Groessen werd het nog 
even spannend, maar uiteindelijk sleepte 
het team van Ronald Vreken en Rick 
Salemink het kampioenschap in de wacht, 
najaarskampioen 2018.

Het team bestaat uit: Nigel Berkhout, 
Danvi Baars, Storm van Buren, Tesslynn 
Derksen, Joris Eleveld, Mike Salemink, 
Jayson Schakenraad, Olek van der Steen 
& Niek Vreeken
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Sinterklaas bij 
S.D.Z.Z. Got Talent
 
Op de eerste zaterdag na Sint Maarten 
is altijd de Sinterklaas intocht in 
Nederland. Dit jaar was dat op 
zaterdag 17 november. De stoomboot 
kwam aan bij het dorp Zaandijk, 
rondom de beroemde Zaanse Schans.  

Natuurlijk waren al een aantal zwarte 
Pieten vooruit gestuurd om de Sint alvast 
van de nodige informatie te voorzien. 
Zo waren er al stiekem een aantal 
zwarte pieten s’ochtends gesignaleerd 
bij S.D.Z.Z. Zij hadden gehoord dat op 
1 december “S.D.Z.Z. Got Talent” werd 
georganiseerd in de knusse kantine van 
de club. Dat vonden ze zo leuk, dat ze 
even snel polshoogte kwamen nemen.

Bij S.D.Z.Z. aangekomen vernamen 
ze, dat een aantal teams met juist de 
jongere spelers niet thuis, maar uit 
moesten voetballen. Oei, oei, wat nu? 
Niet getreurd, het duurt toch nog twee 
weken, dus wat schertste onze verbazing? 
Een week later waren ze er alweer!! 
Op zaterdag 24 november liepen weer 
een aantal zwarte pieten rond op ons 
sportpark. Ik heb vernomen dat ze zelfs 
niet alleen pepernoten hebben uitgedeeld 
in de kleedkamers van onze jongens, 
maar ook bij de tegenstanders! Wat een 
verassing was dat! Nog één weekje tot de 
grote dag... 

Op zaterdag 1 
december was het 
dan zover. Om 14:00 
uur zou het grote 
spektakel “S.D.Z.Z. 
Got Talent” beginnen. 
De presentatie was 
in handen van Bjorn 
en DJ William zorgde 
voor de muziek. 
Bjorn had gehoord, 
dat Sinterklaas weer 
heel graag met zijn 

zwarte pieten naar “S.D.Z.Z. Got Talent” 
wilde komen. Hij had nog hele goede 
herinneringen aan de vorige jaren! 

Bjorn wilde net de eerste act aankondigen, 
toen hij grof werd verstoord door zwarte 
piet. Wat was het geval? Zwarte piet kwam 
helemaal over zijn toeren de kantine 
inrennen met de mijter van Sinterklaas 
onder zijn arm. Hoe kan dat nou, wat 
was er aan de hand? Bjorn bracht zwarte 
piet enigszins tot kalmte en vroeg wat 
hij met de mijter van Sinterklaas moest? 
Zwarte Piet had de mijter van Sinterklaas 
gevonden, zomaar op straat!! Gelukkig 
had DJ William het nummer van de 
hoofdpiet en heeft ‘m gelijk gebeld!  De 
hoofdpiet zei, dat Sinterklaas in zijn 
haast om naar S.D.Z.Z. te komen zijn 
mijter was verloren. Hij was natuurlijk 
dolblij dat zijn mijter weer gevonden was, 
want zonder zijn mijter kon hij zich niet 
in het openbaar vertonen. Hij zou zo snel 
mogelijk naar de kantine komen. 

En ja hoor... even later kwam Sinterklaas 
eraan, en hoe! In een busje met een hoop 
lawaai, zwaailichten en sirenes kwamen 
ze de parkeerplaats opscheuren, waar 
alle kinderen al buiten op hem stonden 
te wachten. Wat een ontvangst! Wat was 
de Sint weer blij dat hij zijn vertrouwde 
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mijter weer op kon zetten. Gelukkig 
Bjorn kon eindelijk weer verder met zijn 
programma. S.D.Z.Z. Got Talent kon 
eindelijk beginnen. Echter er  ontbrak 
nog wat bij “S.D.Z.Z. Got Talent” hoort 
toch ook een jury? Maar Bjorn (ook niet 
bang uitgevallen) vroeg doodleuk aan 
Sinterklaas, of hij de voorzitter van de 
jury wilde zijn? Nou, dat wilde Sinterklaas 
graag doen, als hij dat niet alleen hoefde 
te doen. Gelukkig waren mevrouw “Dora” 
en juffrouw “Jill” ook bereidt om plaats 
te nemen in de jury. Dus eindelijk kon de 
show beginnen! 

Er waren maar liefst drie optredens: 
Justus trapte af door een prachtig verhaal 
voor te lezen, waarmee hij de kantine 
bijna helemaal stil kreeg... daarna zongen 
zowel Tesslynn als Anniek een prachtig 
lied; iedereen ging helemaal los...
Het was voor de Jury geen gemakkelijke 
taak wie nou de grote winnaar zou worden. 
De jury vond ze alle drie zo waanzinnig 
goed, dat ze geen keuze konden maken. 
Zowel Justus, Tesslynn als Anniek 

kregen daarom alle drie de eerste prijs! 
Sinterklaas deed hoogst persoonlijk zelf 
de prijsuitreiking en vertelde vervolgens 
de andere kinderen, dat hij natuurlijk 
niet met lege handen naar S.D.Z.Z. was 
gekomen. Voor ieder kind had hij een 
mooi cadeau meegenomen. 

De zwarte pieten mochten daar ook nog 
eens namens de “Vrienden van S.D.Z.Z.” 
een grote zak met snoepgoed bij doen. 
Nadat alle kinderen de cadeaus hadden 
uitgepakt, was het voor Sinterklaas en 
de zwarte Pieten weer de hoogste tijd om 
verder te gaan. Onder luid gezang “Dag 
Sinterklaasje” verlieten de Sint en zijn 
gevolg S.D.Z.Z. 

Volgens mij heeft iedereen het reuze naar 
zijn/haar zin gehad.
Hopelijk komen ze volgend jaar weer 
terug? 
 
De reporter van “S.D.Z.Z. Got Talent”
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In het spotlicht
Ik ben: Milan Damen
Ik zit op: Liemers College Landeweer
Ik heb een hekel aan het school vak: 
D&P (Dienstverling en Producten)
Ik vind (eten)lekker: Nasi ‘’Del Mama’. 
Ik drink het liefst: Aanmaaklimonade .
Ik luister graag naar (muziek ): 
Nederlandstalig. (zoals Henk Dissel)
Ik kijk graag naar(TV): The Good Doctor.
Ik heb als hobby: Voetballen en gamen.
Ik koop het liefst van mijn zakgeld: Nuttige dingen. 
Ik voetbal in het team: Jo17-1.
Ik kan goed: Vakkenvullen 
Ik vind de beste sportman/vrouw: Mathijs de Ligt(Ajax)
Ik denk dat SDZZ: Een prachtclub is om te voetballen
Ik vind van SDZZ: Een sportieve sportclub is
Ik hoop dat SDZZ: Een grotere club gaat worden
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S.D.Z.Z. Dartstoernooien weer 
groot succes.
Op zaterdag 26 januari jl. zijn er twee 
dartstoernooien georganiseerd voor de 
jeugd van S.D.Z.Z. ’s-Morgens waren 
de spelers van de JO-11, JO-10 en  
JO- 8 uitgenodigd. Helaas hadden maar 
4 spelers zich gemeld voor het toernooi. 
Nadat alle spelers één keer tegen 
elkaar hadden gespeeld, werd de stand 
opgemaakt. Levi Tiemessen kreeg de 
gouden medailles uitgereikt. De zilveren 
medaille was voor Jayson Schalkenraad. 
Niek Vreeken nam de bronzen medaille in 
ontvangst en Mike Salemink ging met een 
stripboek naar huis.

’s-Middags waren de spelers van de  
JO-17, JO15, JO13-1 en JO13-2 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
het dartstoernooi. Gelukkig was de 
opkomst beter dan tijdens de ochtend 
editie. Vijfendertig spelers en speelsters 
probeerden de pijlen zo goed mogelijk 
in het dartsbord te gooien. Na 4 ronden 
van een kwartier gooien, ontvingen de 
3 beste spelers per leeftijdscategorie 

een medaille. Vervolgens hebben de 3 
winnaars, te weten Twan Bouwman, Jelle 
Peters en Marc Teben een finalewedstrijd 
gespeeld. Uiteindelijk trok Marc Teben aan 
het langste eind en werd hij gehuldigd tot 
S.D.Z.Z. Jeugd dartskampioen 2019 en 
kreeg hij een mooie voetbal uitgereikt.

Tevens werd er op die zaterdagavond 
en zondag 27 januari het grote jaarlijks 
terugkerende Dartstoernooi gehouden. 
Op zaterdagavond het koppeltoernooi en 
op zondag het individuele toernooi. Beide 
toernooien waren weer volledig bezet met 
het maximaal aantal deelnemers.

Er waren ook dit jaar weer veel leuke 
prijzen beschikbaar en een hoofdprijs, 
waarvoor dank aan de sponsoren van 
het toernooi. Namens het bestuur en de 
jeugd van S.D.Z.Z. bedanken we Mark 
Nieuwboer en Hans Heijneman voor de 
organisatie en het beschikbaar stellen 
van de professionele dartsbanen.
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SPONSORKLIKS bij S.D.Z.Z.
Zoals jullie misschien weten is onze 
vereniging aangesloten bij SponsorKliks. 
Via deze weg wordt onze vereniging door 
de leden gratis gesponsord. Toch hebben 
wij het idee dat er veel meer inkomsten 
mogelijk zijn dan tot nu toe. Want als ieder 
lid, supporter, familielid of vriend van onze 
vereniging, voordat zij een webwinkel 
bezoeken, naar onze website gaat, en 
een aankoop doet via sponsorkliks, dan 
wordt het bedrag hoger. 

Op onze website staat een banner van 
SponsorKliks. Door op deze banner te 
klikken verschijnt een overzicht van 
tientallen webwinkels, waaronder Bol.
com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop 
bij een van deze bedrijven levert onze 
vereniging een commissie op terwijl je 
zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus 
niets extra. 

Doe hetzelfde als je uit eten gaat of 
een pizza wilt laten bezorgen. Via onze 
webpagina op SponsorKliks kan je 
terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke 
bestelling of reservering de verenigingskas 
geld oplevert. 

Wat is Sponsorkliks?
Met SponsorKliks kan iedereen, zonder 
dat het je zelf geld kost, S.D.Z.Z.. 
sponsoren. Het werkt heel eenvoudig. 
Boek je vakantie, sluit een energiecontract 
of telefoonabonnement af, koop nieuwe 

kleding, nieuwe voetbalschoenen of bestel 
je eten via Thuisbezorgd en sponsor 
SDZZ met het doen van je aankoop. 
Webwinkels betalen een commissie voor 
iedere aankoop die wordt gedaan via 
SponsorKliks. Van deze commissie wordt 
75% gestort op de bankrekening van 
SDZZ. In plaats van bijvoorbeeld direct 
naar Bol.com te gaan, ga je via de website 
van www.sdzz.nl naar Sponsorkliks 
naar de website van Bol.com. Je betaalt 
hetzelfde voor je product, maar door via 
SponsorKliks te gaan betaalt Bol.com een 
percentage van je aankoopbedrag aan 
SDZZ! 

Waarom S.D.Z.Z. sponsoren?
Met de sponsorinkomsten onderhouden 
we onze mooie club, maar kunnen we ook 
groeien. Als alle leden, ouders, vrijwilligers 
en alle andere mensen die S.D.Z.Z. 
een warm hart toedragen hun online 
aankopen via SponsorKliks zouden doen… 
dan zouden we samen kunnen sparen 
voor bijvoorbeeld trainingsmateriaal voor 
de jeugd. Hoe meer we samen verdienen, 
des te meer we samen kunnen doen om 
onze club nog mooier te maken!

Wat kost het jullie?
Helemaal niets! Het kost je alleen 2 extra 
klikken met je muis!

Gerard Kelderman

S.D.Z.Z. innovatief
De site heeft als enige hier in de buurt 
actuele selecties die niet uit de KNVB-app 
komen en dus compleet zijn. Bovendien 
is deze site altijd up-to-date,
Facebook deelt alle leuke nieuwtjes, 
verjaardagen en sinds dit seizoen ook de 
topscoorder van de jeugd en de senioren.
Instagram is weer opgeschoond en 
opgepakt. Hier gaan we binnenkort nog 
wat vernieuwends mee doen.

Het vijfde begint na de winterstop met een 
podcast; Onze helft, waarin de wedstrijd 
en, uiteraard, allerhande randzaken 
worden besproken.
En dan komt er binnenkort nog een 
fantastische aankondiging, 
dus houdt S.D.Z.Z. ook digitaal in de 
gaten!
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Update S.D.Z.Z. JO17-1
Nieuw seizoen…… nieuwe kansen, nieuwe 
prijzen! Waar Axel Hendriks en Marcel 
Peters de groep vorig jaar als O15-1 
klaargestoomd hadden voor het O17 
avontuur was het nu aan de trainers André 
Falter en Ewald Kelderman om ervoor te 
zorgen dat de spelers zich verder zouden 
gaan ontwikkelen. Wietske bleef als 
moeder overste waken over haar kroost 
en zorgde er tussendoor als grensrechter 
ook nog eens voor dat de scheids een 
makkelijke middag had.

Veel is er niet veranderd aan de groep….. 
Jorik Stronks nam een sabbatical en 
daarom werd Marc Teben van OBW 
“aangetrokken”. Het feit dat Jordy van der 
Dussen ging verhuizen naar Nuenen was 
een aderlating maar gelukkig bleef hij wel 
lid van onze mooie club en speelt hij om 
het weekend gewoon zijn wedstrijdjes 
met ons mee!

O17 staat er op papier…..maar in realiteit 
is deze ploeg erg jong. De helft van de 
spelers begon het seizoen als 14-jarige. 
Met Milan Bolk, Timo Brouwer, Cas Falter, 
Koen van Onna, Robbie Meijer, Thijn 

Verbeek en Merel Kelderman hebben 
we 7 spelers in de groep die nog in O15 
mogen spelen. Jordy van der Dussen, 
Milan Damen, Neil Visser en Jurre Vos zijn 
O16 spelers. Alleen Nick Verbeek en Marc 
Teben zijn daadwerkelijk O17. Ook Baris 
Yilmaz was een O17 speler, maar door een 
vervelende kwetsuur aan zijn voet werd 
hem aangeraden te stoppen met voetbal. 
Met deze extreem jonge ploeg waren we 
erg benieuwd hoe zij zich zouden houden 
tussen de fysiek natuurlijk veelal sterkere 
16/17 jarige voetballers. 

Begin september werd afgetrapt voor de 
bekercompetitie. HC O17-2 kreeg niet 
op tijd een voltallig team paraat dus die 
wedstrijd lag er al meteen uit. De 2e 
wedstrijd in Doetinchem tegen DZC werd 
dus een eerste test. Waar we in de 1e helft 
beter waren kregen we zelf 10 kansen en 
kregen we 3 kansen tegen. Dat we in de 
rust met 3-0 achter stonden was dus op 
z’n minst nogal opmerkelijk. Er volgde een 
“donderspeech” van de trainers en een 
fanatieke peptalk van aanvoerder Merel. 
Dat we de wedstrijd vervolgens met 3-9 
wonnen, was minstens zo opmerkelijk. 
Het bekeravontuur strandde echter in de 
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volgende ronde waar Oranje-Blauw met 
1-4 een maatje te groot was voor ons.

Op 22 september begon het echte werk…..
De start van de competitie. Een competitie 
die voorspoedig verliep, maar waar het 
af en toe ook wisselvallig was. Goede 
wedstrijden werden soms afgewisseld met 
minder goede, maar over het algemeen 
werd er leuk gevoetbald. Jammer was 
dat Marc en Timo langdurig geblesseerd 
raakten, waardoor er regelmatig spelers 
van O15 gevraagd moesten worden. 
Zij deden het overigens prima, maar 
maakten de toch al jonge groep NOG 
jonger. Dan merk je toch het verschil van 
14 en 15 jarigen als tegenstanders 16 of 
17 zijn.  Van de 10 wedstrijden werd er 
7 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld 
en 2 keer verloren. De 2 verliespartijen 
waren tegen DZC (2-3, te wijten aan een 
off-day) en Rijnland (ook 2-3 waar we 

recht hadden op meer…..Rijnland werd 
overigens ongeslagen kampioen). Helaas 
werd de wedstrijd tegen Concordia 
afgelast en niet meer ingepland door de 
KNVB, waardoor stijging van de 4e naar 
de 3e plek op de ranglijst onmogelijk 
werd gemaakt. 

Een goede start van het eerste O17 
seizoen. Deze prestatie biedt perspectief 
want de ploeg kan door de jonge leeftijd 
nog veel groeien. Wie weet tot welk 
niveau de trainers en vooral de spelers 
zelf deze groep nog kunnen tillen. 
Essentieel daarbij is wel dat de groep fit 
blijft. De blessures van Marc en Timo met 
daarbij het afvallen van Baris braken ons 
regelmatig op. De selectie is eigenlijk net 
iets te smal. 

Dan ook maar meteen een oproep: 

Ben je tussen de 15 en de 17 
(of ken je iemand van die leeftijd)

 en wil je graag een balletje trappen? 
Meld je, 

kom eens kijken,
of doe eens vrijblijvend een training mee.

Je komt in een erg leuke groep waar inspanning net zo belangrijk 
is als ontspanning. De spelers van SDZZ JO17-1 zijn leergierig, 
fanatiek en ze maken er onder elkaar een supergezellige bende 
van. Met z’n allen doen ze mee aan alle activiteiten binnen de 

club, moedigen ze op zondag het 1e elftal aan, begeleiden ze de 
pupillen bij het pupillenkamp, regelen ze een surpiseparty als de 
leidster jarig is en organiseren ze een wedstrijdje sneeuwballen 
gooien als op een doordeweekse avond de training niet door kan 

gaan omdat de velden ondergesneeuwd zijn. 

We reserveren alvast een plekje op de platte kar 
aan het einde van het seizoen 
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Jubilarissen
 
Op de altijd sfeervolle en drukbezochte 
Nieuwjaarsreceptie van Omni-vereniging 
S.D.Z.Z. werden op zondag 6 januari 
weer de leden met een lange staat van 
dienst gehuldigd en lovend toegesproken 
door de nieuwe voorzitter van het bestuur 
Dolf Erkelens junior.

Naast de jubilarissen werden ook de 
kantinemedewerkers in het zonnetje 

gezet. Dit voor hun tomeloze vrijwillige 
inzet voor keuken en bardiensten, en 
andere hand en spandiensten. Onder het 
genot van een hapje en drankje werd er 
geproost op het nieuwe jaar.

Het bestuur van de vereniging dankt 
tevens alle commissies, trainers, leiders 
leden en vrijwilligers voor hun inzet en 
hoopt op een mooi en sportief 2019.

Nico Nieuwboer, Willem-Jan Willemsen, William Rijst, Mark Terwisscha,  
Bernard Diks, Cor Leeflang, Ton Bolk
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PROFIEL VAN SDZZ-er:
Naam: Ewald Kelderman
Geboortedatum: 20 juli 1970
Opleiding: MBO
Hoe lang woon je al in Zevenaar: 
Geboren en getogen
Relatie/kinderen: Samenwonend met 
Marielle (44) Fleur (17), Merel (15) en Jort (11)
Omschrijf jezelf: Enthousiast, gedreven 
en eigenwijs
Hoe lang ben je al bij SDZZ: Vanaf 
1977 met een uitstapje naar Babberich 
van 1994 tot 2004
Welk team bij SDZZ: Volgens mij is het 
dameselftal het enige elftal waar ik nog niet in 
gespeeld heb. Op dit moment nog actief als speler 
bij de toppers van 35+ en als trainer bij de JO17-.
Welke positie: Waar ik in de jeugd begon als linksbuiten zakte ik via het 
middenveld naar de linksback positie. Op die backpositie heb ik wel mijn mooiste 
voetbaljaren meegemaakt. De laatste jaren mag ik het vaak centraal achterin 
proberen.
Sterke punten: Mentaliteit en snelheid (al is die kwaliteit de laatste jaren wel 
afgenomen :D).
Zwakke punten: Scorend vermogen en mijn chocolade rechterbeen.
Waar kun je je druk over maken: Over mensen die zeggen dat een club als 
SDZZ geen bestaansrecht zou hebben of denken dat een fusie binnen Zevenaar goed 
zou zijn voor SDZZ.
Bewondering voor: Mijn moeder…. om alle uren die ze in SDZZ steekt en het feit 
dat ze altijd klaarstaat voor mijn gezin maakt haar de liefste moeder van de wereld.
Favoriete club in Nederland: Ajax
Favoriete sportman/sportvrouw: Alle sporters die het maximale uit hun 
sportcarriere halen. Op welk niveau dan ook.
Favoriete Tenue: Vroeger, nog voor de reclame op de shirts, was dat het spierwitte 
tenue van Real Madrid. Nu heb ik in mijn dromen meestal het tenue van Oranje aan.
Andere sporten/hobby’s: Ik hou van alle sporten al bestaat dat de laatste jaren 
meer uit sport kijken in plaats van zelf sporten.
Favoriete eten: Uit eten
Huisdieren: Een poes, Loekie.
Muziek: Top 40 (bestaat dat nog wel??)
TV-programma: Death in Paradise, voetbal-praatprogramma’s en Wie is de Mol.
Favoriete vakantieplek: Italie.
Wat zou je doen met 3 miljoen: Mijn favoriete vakantieplek wijzigen in Maladiven 
en stoppen met werken zodat ik ‘s-morgens geen wekker meer hoef te zetten.



Sponsoren Pupil van de Week 
seizoen 2018 - 2019  

CD - Reclame & De Webneus

  In samenwerking 
   met de Vrienden  
     van S.D.Z.Z. 
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Alweer Kampioen?! 
Ja alweer kampioen. Heerlijk! Om 
voorafgaande aan de wedstrijd al het 
gevoel te hebben dat je gaat en vooral 
ook kan winnen.

Nu hoor ik jullie denken, maar hoe word 
je dan keer op keer, seizoen na seizoen 
kampioen?! Na enige google research 
is het antwoord op deze vraag als volgt 
samen te vatten: keihard trainen, een 
ijzersterk doorzettingsvermogen, een 
ondoorgrondelijke passie en toch ook 
aanleg spelen een grote rol. 

Nu bevatten wij deze eigenschappen 
natuurlijk allemaal. Vooral de aanleg en 
het doorzettingsvermogen. Maar wat is 
nu belangrijker? Dat Mona en Cindy de 
ballen tegen houden of juist dat Chris en 
Mariska de ballen er inschieten? 

Een hele goede vraag! Blijkbaar is het 
doel schoonhouden belangrijker. In de 
eredivisie (sinds 1956) is slechts 26% van 
de teams met meer dan 100 doelpunten 
per seizoen kampioen geworden en in de 
laatste 14 seizoenen is 10 keer de ploeg 

met de minste tegendoelpunten kampioen 
geworden. 

Een ode dus aan Mona, Cindy, Jerney, 
Nicole, Lisa en Annelies, die wedstrijd 
na wedstrijd ons doel verdedigden zoals 
Trump voor zijn muur vecht. En ook zonder 
Nathalie en Noor, onze middenvelders en 
hun steekballetjes, was het nooit gelukt. 
En om de rij dan maar af te sluiten, een 
zinderende ovaltie voor Steef, Ilse en 
mijzelf, voor het er zijn. Dat is ook een 
kwaliteit, vooral als het vriest dat het 
kraakt. 

En natuurlijk moeten wij ook onze grootste 
supporter en motivator bedanken: Sam, 
want mama moet rennen voor haar 
zakgeld!! 

Zoals Louis in zijn beste Engels zou 
zeggen: the three point are inside, it’s 
again the same song of kort samen gevat, 
that’s the truth like a cow.

Tot het volgende kampioenschap! 
Jeanne
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Nieuwe sponsoren
 
S.D.Z.Z. 1 is voor de thuiswedstrijd te-
gen Gelders eiland op bezoek geweest bij 
de nieuwe tassensponsor, Asian Spoon 
voorheen Wok Masters Zevenaar.

Na eerder dit jaar een bezoek van de 
sponsorcommissie aan mede eigenares-
se Laiying Wang,en het 
ondertekenen van het 
sponsorcontract voor 
nieuwe tassen voor het 
gehele 1e elftal, bracht 
het team van Alex van 
Ginkel en Gerard Peters 
en de rest van de tech-
nische staf en spelers 
een bezoek aan het Azi-
atische restaurant Asian 
Spoon. 

Sinds oktober heeft Asi-
an Spoon een nieuwe 
aanpak, wat niet alleen 
duurzamer is, maar ook 

de kwaliteit ten goede komt. 

We hopen op een mooie samenwerking!
De selectie dankt Asian Spoon hartelijk 
voor het sponsorschap.

Het 2e elftal van Omni-vereniging S.D.Z.Z. op de foto met de nieuwe sponsoren 
en eigenaren van Cafe Rooie Jan, Bar Nostalgie beide gevestigd in het hart van het 
centrum van Zevenaar.
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Voetbalvereniging S.D.Z.Z. heeft zaterdag 
12 januari 2019 weer laten merken dat 
er echt aandacht is voor de jeugd van de 
vereniging en dat het verenigingsleven 
niet stopt tijdens de winterstop.

In nauwe samenwerking met de 
Mediamarkt Duiven heeft namelijk het 
allereerste S.D.Z.Z. FIFA 2019 toernooi 
plaatsgevonden.

Al ruim voordat het toernooi begon, 
arriveerden de eerste kinderen. Volgens 
de ouders omdat ze thuis niet meer te 
houden waren en er enorm veel zin in 
hadden.

Na een poulefase waar alle kinderen diverse 
wedstrijden konden spelen, kwamen 
de finalerondes welke uiteindelijk een 
winnaar opleverde. Ondanks dat diverse 
kinderen uitgeschakeld waren tijdens de 
poulefase, bleef de tribune goed bezet 
en werd met zijn allen gekeken naar de 
finale op het grote scherm.

Bij S.D.Z.Z. staan ieder jaar diverse 
jeugdactiviteiten op het programma en 
het FIFA toernooi zal vast en zeker een 
plaats krijgen op deze agenda.

FIFA-toernooi groot succes 
 

Thijn Verbeek (3e), Justin Verbeek (1e), 
Milan Bolk (2e)



De Stem - Pagina 24

Jeugd-zaalvoetbaltoernooi 
van S.D.Z.Z. 
in Sporthal Heerenmaten.

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende 
traditie, tussen Kerst en Oud en Nieuw, 
het jeugd-zaalvoetbaltoernooi van Omni-
vereniging S.D.Z.Z.

Op zaterdag 29 december 2018 
organiseerde de jeugdcommissie 
van Omni-vereniging S.D.Z.Z. drie 
zaalvoetbaltoernooien in Sporthal 
Heerenmaten.

De JO7, JO8, JO10 en JO11 speelden 
tussen 09.00 en 11.00 uur. De JO13-1 en 
JO13-2 van 11.00 tot 13.00 uur.

Tenslotte waren er nog wedstrijden van de 
JO-17 en JO-15 en trainers, leiders van het 
Jeugdkader van 13.00 tot 15.30 uur. Ook 
waren er weer vriendjes vriendinnetjes 
van de deelnemende leden van S.D.Z.Z. 
uitgenodigd, om deel te nemen aan het 
sportieve eindejaars gebeuren.
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Familie lange achternaam
 
Toen ik nog jong was mocht ik weleens 
met mijn vriendin, en huidige vrouw, mee 
met oppassen. Dat was niet zo heel vaak, 
want ze had maar 1 adresje; de familie 
Grandjean Perrenod Comtesse. Daar 
mochten wij passen op Jeanne en Dirk. 

We hadden daar nooit te klagen over eten 
en drinken. Ze hadden een voorraadkast 
waar je makkelijk een jaar in zou kunnen 
wonen en ze deelden dat graag. In mijn 
herinnering zag ik Ans (de moeder van 
Jeanne en Dirk) ook regelmatig met een 
thermoskan ranja voor de kinderen naar 
het trainingsveld lopen.

Jeanne en Dirk zaten toen al een tijdje 
bij de mooiste club van Zevenaar en Dirk 
vertelde dat hij zijn team had aangemaakt 
in FIFA en daar regelmatig mee speelde, 
als hij niet met Liverpool speelde. 

Dirk was een Liverpoolfan en van de 
twee de meest georganiseerde hoewel ze 
beide overgoten waren met flegmatiek, 
maar daar later meer over. Vanwege zijn 
fanschap had Dirk een grote collectie 
Liverpoolshirts. Als alle shirts van Jeanne 
weer eens in de was zaten en ze aan Dirk 
vroeg of hij haar een shirt wou lenen voor 
een training viste hij uit zijn collectie het 
oudste en meest afgedragen shirt en gaf 
deze tussen duim en wijsvinger aan haar 
alsof het een vies vod was.

Een aantal jaar later was het dan zover. 
Jeanne mocht haar debuut maken in het 
damesteam van SDZZ. Als nog jong meisje 
mocht ze de goal verdedigen en dit deed 
ze meer dan uitstekend. Zelf bleef ze daar 
nogal koel onder. Toen ze bedolven werd 
onder complimentjes merkte ze nuchter 
op:”Daar sta ik toch voor in het doel.” en 
daarmee was de kous af.

Omdat Jeanne toch wel inzag dat haar 
figuurlijke lat toch wat hoger lag dan SDZZ 
ging ze nog een tijdje naar DVV. Iedereen 
weet dat dit alleen maar kan als je echt 

ambitie hebt, anders hou je het niet vol 
daar op het sfeerkasteel.

Gelukkig besloot Jeanne terug te keren op 
het warme SDZZ-nest waar Dirk inmiddels 
in het tweede speelde en haar voormalige 
oppas nog steeds bij dames 1 speelde.

Het doel was niet groot genoeg meer voor 
de tomeloze energie van Jeanne, dus 
toverde ze zichzelf om tot een ware box-
to-box-player die, het mag gezegd worden, 
de beste corners van de regio neemt.

Nu moest alleen Dirk nog met zijn 
voormalig oppas samen gaan spelen en 
de cirkel was rond. Hij was inmiddels al 
van het tweede naar het sterren-ensemble 
van Appie Sahin overgeheveld maar ook 
daar speelde hij vaak, maar was hij nooit 
onbetwist.

Na het opheffen van dat team polste ik 
hem snel en hij hapte vrij snel toe. Bij 
SDZZ 5 is hij wel een dragende speler en 
sinds zijn heupblessure zelfs trainer.

Jeanne en vooral Dirk misschien wel de 
meest onderschatte spelers van SDZZ. 
Ze zijn dan wel beide flegmatiek, maar bij 
mij zijn het twee spelers wiens namen als 
eerste op het papier zouden staan. 

Feijn Zand
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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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CD Reclame veelzijdig signing bedrijf, met 
jarenlange ervaring.

Aan de Doesburseweg 19 in Zevenaar niet ver 
van het clubgebouw en de velden van Omni-
vereniging S.D.Z.Z. staat het pand van CD 
reclame,  van oprichter en eigenaar Roel van 
Mierlo. Voordat van Mierlo zich op dit adres 
vestigde heeft hij gewerkt bij drukkerij Spaan 
in Zevenaar.

Roel van Mierlo  begon in 1986 in dit pand 
zijn eigen bedrijf met auto striping en door 
zijn grafische achtergrond kwam daar al snel 
het maken van auto-gevel en lichtreclame bij. 
In 1992 kwam ook zijn broer Cor het bedrijf 
versterken die er werkte tot aan zijn pensioen 
in 2016. In die jaren  hebben Roel en Cor vele 
klanten voorzien van reclame uitingen, en 
mooie werkbare jaren gekend.

Inmiddels werken er 5 personen in het bedrijf 
dat zowel plaatselijk als landelijk een grote 
speler op de auto-gevel en lichtreclame markt 
is. De kracht van het bedrijf zit onder andere in 
het feit dat men vanaf het ontwerp tot aan de 
productie en montage alles zelf doet. Ook de 
constructies voor de lichtreclame worden door 
CD Reclame zelf helemaal gemaakt.

Elk bedrijf klein of groot maar ook scholen, 
instellingen en accommodaties kan CD Reclame 
voorzien van zijn of haar wensen op het gebied 
van visuele binnen en buitenreclame. Bedrijven 
als Pola, Dashser, Compaxo, Cito Benelux, 
Media markt, de Kinkelder, en Retailbouw 
Nederland maken gebruik van de adviezen  en 
het vakmanschaap van het Zevenaarse bedrijf. 

Ook het Liemers en Candea College de Gemeente 
Zevenaar zijn de afnemers van de reclame 
producten van CD Nederland. Veelzijdigheid 
en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat CD 
reclame een belangrijke speler op deze markt 
blijft.

Deze markt is altijd in beweging aldus Roel van 
Mierlo en je moet dus ook zorgen voor de beste 

keus bij het verwerken van de materialen waarbij 
je een goed product met een lange levensduur 
kunt aanbieden. Materialen waarmee CD 
Reclame goede ervaringen op dit gebied mee 
heeft zijn 3M, Avery, Hexis en Arlon.

Een van de nieuwe producten in deze reclame 
branche is  Digital Signing op zuilen en 
schermen,  waarmee het bedrijf maar weer 
eens aangeeft met zijn tijd mee te gaan en altijd 
volop in beweging zijn. Ook voor binnenreclame, 
spandoeken , vlaggen en stikkers is men bij het 
bedrijf aan het juiste adres.

Natuurlijk ondersteund CD Nederland veel 
plaatselijke verenigingen  waaronder Omni 
-vereniging S.D.Z.Z. onder anderen door het 
leveren van de borden en de belettering hiervan 
voor de bord sponsoren langs het hoofdveld. 
Ook is CD Reclame sponsor van de pupil van de 
week bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal 
van de vereniging. Een mooie belettering op 
auto of bus, de juiste gevel of lichtreclame en 
een in het oog springende tekst zijn het visite 
kaartje voor elk bedrijf of instelling aldus Roel 
en daar willen wij aan meehelpen middels onze 
jarenlange ervaring. 

Wat de toekomst betreft is deze branche altijd 
volop in beweging en gaan wij ook mee met 
alle technische ontwikkelingen zoals nieuwe 
machines en materialen. Het bedrijf kan 
wellicht in de komende tijd uitbreiden naar 
het naastgelegen pand van het voormalige 
ESSO pompstation,  dat eerst gesaneerd moet 
worden. Het zou voor ons weer een nieuwe 
uitdaging zijn om nog beter onze vaste en 
toekomstige klantenkring te voorzien van het 
uitgebreide pakket aan reclame diensten die we 
aanbieden. Roel denkt dan voorlopig ook nog 
niet aan stoppen en wil tot aan zijn pensioen 
bezig zijn met dit prachtige vak.

Wij wensen hem daarbij ook namens onze  
vereniging S.D.Z.Z. veel succes.

Gerrit Gieling, Redactie de Stem
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Bestuursmededelingen
 
Contributieverhoging
Tijdens de algemene ledenver-
gadering van 29 oktober 2018 is  
ingestemd met de door het bestuur 
voorgestelde contributieverhoging  
die vanaf 1 januari 2019 wordt  
geëffectueerd.

Op de Algemene Ledenvergadering van 
29 oktober 2018 is aan de leden van de 
vereniging een voorstel gedaan om een 
contributieverhoging door te voeren. De 
leden gaven op dat moment aan vast te 
willen houden aan het huidige voorzie-
ningenniveau. De contributieverhoging 
is o.a. ook noodzakelijk, omdat er steeds 
meer werkzaamheden uitbesteed moeten 
gaan worden, hetgeen meer kosten met 
zich meebrengt. We hebben te maken 
met onderhoud van kleedkamers en club-
huis en hiervoor zal er dan ook een buffer 
gecreëerd moeten worden.

De ALV achtte daarmee een contributie-
verhoging ook noodzakelijk.

Het Bestuur van S.D.Z.Z. had dan ook 
een voorstel tot contributie verhoging 
uitgewerkt en op 29 oktober 2018 ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de Algeme-
ne Ledenvergadering. 

De contributieverhoging per 1 januari 
2019 is als volgt:
Senioren € 17.50 p/m
Junioren € 9.50 p/m
Pupillen € 8.50 p/m
Niet spelende leden  € 7.50 p/m
De contributie voor niet spelende leden, 
SDZZ heren 35+ en SDZZ dames 25+ 
blijven onveranderd.

Leden die zelf een automatisch incasso 
aan de bank hebben afgegeven verzoe-
ken wij deze per 1 januari 2019 zelf te 
wijzigen. Hebben jullie een machtiging 
afgegeven aan onze ledenadministratie 
dan wordt deze automatisch door ons 
verhoogd. 

Vrijwilligers
Op het gebied van vrijwilligers en fiscale 
zaken zijn er sinds 1 januari 2019 een 
aantal dingen veranderd. Om een duide-
lijk beeld te krijgen van de veranderingen 
die betrekking hebben op voetbalclubs, 
worden de belangrijkste onderwerpen 
kort toegelicht.

Vanaf 1 januari 2019 is de mogelijkheid 
tot vrijwilligerswerk voor mensen met 
een WW-uitkering uitgebreid. Dit houdt in 
dat vanaf 2019 mensen met een WW-uit-
kering ook vrijwilligerswerk kunnen doen 
bij organisaties of instellingen die zonder 
winstoogmerk opereren, bijvoorbeeld bij 
sportverenigingen.

Hierbij is het belangrijk dat de func-
tie geen betaald werk verdringt van de 
arbeidsmarkt. De functie mag dus niet 
eerder zijn verricht door betaalde werk-
nemers, de functie mag in het afgelopen 
jaar niet zijn aangeboden in een vacatu-
re voor betaald werk en er mag geen te 
hoge vergoeding tegenover staan.

Kantine Medewerkers m/v
Voor ons clubhuis zijn wij altijd opzoek 
naar leden die zich willen inzetten om 
achter de bar en in de keuken werkzaam-
heden te verrichten. 

Ons clubhuis is op bijna alle dagen van 
de week tijdens trainings- en wedstrijd-
dagen geopend. Info of aanmelden via 
algemeen@sdzz.nl

Schoonmaakwerkzaamheden m/v
Op vrijdagmorgen wordt reeds door een 
groepje 65+ werkzaamheden verricht zo-
als het schoonmaken van kleedkamers, 
het wieden van onkruid en kleine onder-
houdswerkzaamheden.

Gezien de leeftijd van deze leden met een 
hart voor de club, kunnen ze wel wat hulp 
gebruiken. Nu is het ook mogelijk zich 
aan te melden voor de vrijdagavond om 
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schoon te maken. Info of aanmelden via 
algemeen@sdzz.nl

Scheidsrechters
Clubscheidsrechters m/v
(2 ½ uur per wedstrijd) 
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 scheids-
rechter bij SDZZ te worden. Spreekt het 
jou aan om een wedstrijd te leiden? Meld 
je dan aan op algemeen@sdzz.nl. 
Ben je geschikt dan bestaat de mogelijk-
heid een cursus “scheidsrechter” op kos-
ten van S.D.Z.Z. te volgen.

Laatste nieuws over Rabobank 
clubkas campagne 2019
In onze regio bruist het van verenigingen 
en stichtingen die het maatschappelijke, 
sociale en culturele leven verbeteren. 

Voor deze clubs doet Rabobank Arnhem 
en Omstreken graag iets extra’s. Ook in 
2019 gaan wij de verenigingen en stich-
tingen ondersteunen. Dit doen we onder 
andere met de Rabobank Clubkas Cam-
pagne (RCC). De gedachte achter de Ra-
bobank Clubkas Campagne is dat leden 
van de bank inspraak krijgen op de ver-
deling van een gedeelte van de winst van 
de bank

In 2019 organiseren we opnieuw de Ra-
bobank Clubkas Campagne. De campag-
ne verplaatsen we van het voorjaar naar 
het najaar en wordt in een nieuw jasje 
gestoken. In september/oktober 2019 
ontvangen de verenigingen en stichtingen 
en onze leden hierover meer informatie. 
Elke stem voor S.D.Z.Z. telt, maar wil je 
op Omni-vereniging S.D.Z.Z. je stem uit-
brengen dan moet men wel lid zijn van de 
Rabobank Arnhem en Omstreken. Meer 
info over de Clubkascampagne vindt men 
op de site van de Rabobank.

35+ kampioen
 

Het 35+ elftal is in een poule met RKHVV, OBW en DCS kampioen geworden
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ADRESSENLIJST S.D.Z.Z. ZEVENAAR, SEIZOEN 2018-2019
ALGEMEEN BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

Dolf Erkelens JR Voorzitter voorzitter@sdzz.nl 06-10908372

Jan Sloot Vice-voorzitter 0316-330283

Wendy Salemink Secretaris secretaris@sdzz.nl

Vacant 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

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

Siard de Meijer Technische jeugdcommissie

Mark Nieuwboer Coördinatie Grote Club Actie

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

Vacant Aanspreekpunt accommodatie@sdzz.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE / BAZAAR/ 
ANDERE EVENEMENTEN

Vacant Voorzitter activiteiten@sdzz.nl

Ans Kamerman Lid anskamerman@gmail.com 0316-332805

PR / SPONSORCOMMISSIE

Vacant Voorzitter sponsoring@sdzz.nl

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

Diana Edwards Notulist/secretaris 06-19569072

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

Feijn Zand Ontwerp Redactie/Vormgeving stem@sdzz.nl 06-20188370

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@sdz 0316-333001

Gerrit Gieling Facebook pagina Omni-SDZZ gerritgielingontheroad@hotmail.com

VERZORGING

Wietske Reudink Verzorger verzorger@sdzz.nl

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115

Emailadres Algemeen info@sdzz.nl



Marconistraat 33  |  6902 PC  Zevenaar  |  T  (0316) 33 43 48  |  info@avitas-autoverhuur.nl

 www.avitas-autoverhuur.nl

• Specialist in tijdelijke vervoersoplossingen
• Ruim aanbod in bedrijfswagens en personenauto’s

• Maatwerk in verhuur
• Persoonlijk contact

www.maai kealeven.nl Kampsingel 36 
6901 JG ZEVENAAR

   OnderHOUD    REPARATIE    EN APK

Garagebedrijf Maaike Aleven. 
Vertrouwde locatie, nieuwe generatie 

Garagebedrijf Maaike Aleven in het centrum van Zevenaar is de 
vertrouwede locatie voor reparaties, onderhoud en APK van uw 
(bedrijfs)auto of kamper!

     maak snel een afspraak: 
    0316 52 42 24 of info@maaikealeven.nl 
   € 65,00




