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 Volledig onderhoud, reparaties en schadeherstel van uw auto 

 Verkoop van nieuwe en jonggebruikte auto’s

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

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 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

Wendy Salemink Secretaris / Materialen jeugdsecretaris@sdzz.nl

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

Rick en Wendy Salemink Aanspreekpunt jeugd op 
zaterdag in de kantine

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

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

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

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

Musetta Pellegrino Verzorger verzorger@sdzz.nl 06-12271924

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115 Emailadres Algemeen info@sdzz.nl 
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Een nieuw voetbalseizoen voor S.D.Z.Z. staat voor de deur, we wensen iederen veel  
voetbalplezier!

Jaarvergadering MAANDAG 29 OKTOBER 2018 aanvang 20.00 uur.

Nol en Hennie Hazenhoff zijn verhuisd naar een verzorgingstehuis, het adres is nog niet 
bekend, maar zodra deze bekend is zullen we het laten weten.

De vrijwilligers van S.D.Z.Z. zijn al weer een paar weken aan het werk, maar we kunnen 
nog steeds vrijwilligers gebruiken, onder andere voor de kantine. Vindt je het leuk om een 
paar uurtjes mee te draaien, laat het ons dan weten via Willem Wegman.

Verder wensen we Dolf Erkelens jr. heel veel succes met zijn nieuwe taak als voorzitter en 
ook alle nieuwe mensen bij S.D.Z.Z. wensen wij heel veel succes!! 

Mocht je gaan verhuizen, laat het dan snel weten aan Chris Peelen.
Geniet van deze editie van de Stem en mocht je zelf een stukje willen schrijven voor ons 
clubblad, lever deze dan in bij de inleverbox in de kantine of stuur een mail naar  
stem@sdzz.nl .
 
Redactie Stem

COLOFON DE STEM
 

Uitgave: Jaargang 49 - nummer 1 
  september 2018
Redactie: Voorzitter Tiny Visser 
  Marian Kelderman 
  Gerrit Gieling
Vormgeving: Jeanne Grandjean P.C.
Fotografie: Redactieleden
Bezorging: Tiny Visser
E-mail: stem@sdzz.nl
Facebook: Omni-SDZZ
Drukwerk: Drukkerij Rozijn Repro

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.
Sportpark de Griethse Poort, Doesburgseweg 14   6902 PM   Zevenaar

Ingang:   Edisonstraat Zevenaar
Correspondentieadres: Postbus 84, 6900 AB   
    Zevenaar
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Van de Voorzitter
VRIJWILLIGERS-VRIJWILLIGERS-VRIJWILLIGERS-VRIJWILLIGERS

Ja,	seniorenleden	en	ouders	van	onze	jeugdleden	met	spoed	moeten	wij	vrijwilligers	erbij	halen. 
Immers	vele	handen	maken	licht	werk.	Diverse	noodzakelijke	werkzaamheden	moeten	worden	
 
uitgevoerd	zowel	op	de	velden,	naast	de	velden	clubhuis,	kleedkamers	en	rondom	de	boerderij.	 
WIE	oh	WIE	neemt	contact	op	met	de	leidinggevende	van	de	accommodatiecommissie	Joop	van	der	Ent.	Ook	
kunt	u	contact	opnemen	met	secretariaat	Jolanda	Speklé,	Meld	u	aan	voordat	uw	bestuur	andere,	duurdere	
oplossingen	moet	gaan	nemen!!!!!!

Uw	bestuur	is	inmiddels	compleet,	immers	de	“open”gevallen	zijn	allen	ingevuld.	Secretariaat	wordt	bemand	
door	Jolanda	Speklé	en	het	penningmeesterschap	wordt	ingevuld	door	Ria	Wegman.	Zowaar	weer	een	compleet	
bestuur	waarbij	het	gezegde	ieder	op	zijn/haar	eigen	plek	weer	respectvol	is.

De	speelvelden	liggen	er	weer	schitterend	bij	mede	dank	zij	die	accommodatiecie.	Joop	en	Alex	hebben	
ontzettend	veel	werk	verricht	op	vele	dagen	tijdens	de	periode	dat	het	sportpark	was	gesloten.	De	
werkzaamheden	van	Ben	Jansen,	Henk	van	Halteren,	Rob	Planije	Jr,	Monique	voor	de	schoonmaak	in	clubhuis	en	
Mark	mogen	best	genoemd	worden.	Dat	uw	voorzitter	er	ook	regelmatig	op	de	vrijdagen	bij	aanwezig	is	mag	ook	
vermeld	worden.	Het	opknappen	van	de	kleedkamers,	opnieuw	schilderen	mag	toch	wel	gezegd	worden…KLASSE	
van	deze	commissie	en	ook	zeker	naar	Damon	voor	het	behandelen	van	de	vloer	in	ons	clubhuis.

Voorwoord
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Van de voorzitter
Clubgenoten, 

Het doet me goed om het nieuwe seizoen te mogen aftrappen middels een voorwoord in 
de eerste Stem van seizoen 2018/2019. En dat als nieuwbakken voorzitter, ik voel me 
een bevoorrecht man. De selectie is alweer een week of vier met de voorbereiding aan de 
gang. Doordat ze niet op de velden mochten door het kurkdroge weer, creatief uitgeweken 
naar andere locaties. Maar niet ten koste van de sfeer. De opkomst op de trainingen is top 
van zowel de selectie als van het vijfde elftal. Die door Robbie door middel van burpees 
(check youtube maar even) klaar worden gestoomd voor het nieuwe seizoen. Ook het  
vijfde heeft zich weer met een paar nieuwe gezichten versterkt met o.a. oud- 
surfkampioen Maarten. We heten hem in het bijzonder dan ook van harte welkom en  
wensen hem uiteraard veel succes. 

Gelukkig kunnen we concluderen dat met de komst van héél véél nieuwe gezichten ook de 
selectie op oorlogssterkte is. Aan de nieuwe hoofdtrainer Alex van Ginkel en zijn assistent 
Gerard Peters de mooie taak om er een geoliede machine van te maken. Maar vooral  
samen met Dennis Leeflang, de trainer van twee en Musetta, onze nieuwe verzorgster, de 
selectie fit, gretig en scherp te houden. De sfeer is naar mijn inzicht goed. Nu de punten 
nog en een prijs ligt zomaar in het verschiet. Boys, heel veel succes en geef ons cluppie 
hoop. Dat hebben de vele vrijwilligers wel verdiend na al hun bloed, zweet en tranen  
tijdens het zomerreces. Het sportpark ligt er weer fantastisch bij. Ook de belijning is weer 
superieur uitgezet. Hopelijk blijft dit onopgemerkt in Barcelona, Manchester of waar dan 
ook en kunnen we Alex D. voor minimaal nog een seizoen voor onze vereniging behouden.  

Het derde heeft het eerste oefenpotje ook gespeeld, onder leiding van de ‘cheftrainer’  
Peter Oteman. Ook hier vele nieuwe namen voor mij, wellicht de allermooiste van onze 
club: Nicolae Valerian Carabasa, heel veel succes heren! Alleen het vierde elftal is nog niet  
helemaal uit de zomerstop. Sommigen denken dat ze recht hebben op meer rust.  
Begrijpelijk omdat ze ook wat op leeftijd zijn, maar om oud gediende Harold Stokman nog 
maar eens te citeren: sport is eerlijk. Als je niet traint, mag je ook niet durven dromen 
over een kampioenschap. 

Onze junioren en pupillen zijn ook wel aardig gestart, 5 gewonnen en 1 wedstrijd  
verloren, 40 goals voor en 24 tegen. Als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen, 
wacht ons een heel mooi jaar. Aan de 70 nieuwe trainingsballen, mogelijk gemaakt door 
een zeer gulle sponsor, kan het dit jaar niet liggen. Alle jongens en meisjes heel veel  
succes, maar vooral heel veel plezier.  

Ik zou graag af willen sluiten met het volgende: als voorzitter valt me op dat onze kleine 
vereniging draait op vele vrijwilligers. Maar helaas zijn dit er nog steeds te weinig. Op  
zaterdagochtend dreigt het voor te gaan komen dat de kantine gesloten blijft. Voor een 
club zou dit een ondenkbare situatie zijn, in de allerlaatste plaats voor de omzet, maar 
juist voor de thuishaven die we onze jongste leden willen geven. 

Wie kan zich niet herinneren om na een gewonnen wedstrijd de kantine binnen te gaan en 
iedereen te vertellen wat een geweldige ochtend het was. Hoe belangrijk je was geweest 
voor het team, hoeveel je had gewonnen en hoe veel plezier je hebt gehad met je  
teamgenoten. Dit kunnen wij, als senioren de kleintjes niet onthouden. Dus meld je aan 
om iets te doen voor de club, kijk niet meer naar anderen om te kijken of zij wat doen, 
maar kom zelf in actie en sluit je bij mij aan. 

Bedankt! Sportieve groeten, 

Uw voorzitter, Dolf Erkelens JR. 
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 SPEELSCHEMA S.D.Z.Z. 1 2018 - 2019
Datum Tijd Thuis Uit

02-09-2018  Beker 14:00 S.D.Z.Z. 1 Loenermark 1

09-09-2018  Beker 14:00 VVO 1 S.D.Z.Z. 1

16-09-2018  Beker 14:00 S.D.Z.Z. 1 Sc Westervoort 1

23-09-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 SVHA 1

30-09-2018 14:30 Loo 1 S.D.Z.Z. 1

07-10-2018 14:00 SC Rijnland 1 S.D.Z.Z. 1

14-10-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 SDOO 1

04-11-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 RVW 1

11-11-2018 14:00 SV Babberich 1 S.D.Z.Z. 1

18-11-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 SV Gelders Eiland 1

25-11-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 Edesche Boys 1

02-12-2018 14:00 Elsweide 1 S.D.Z.Z. 1

09-12-2018 14:00 S.D.Z.Z. 1 De Paasberg 1

Winterstop

10-02-2019 14:00 SVHA 1 S.D.Z.Z. 1

17-02-2019 14:00 S.D.Z.Z. 1 Loo 1

10-03-2019 14:00 S.D.Z.Z. 1 SV Babberich 1

17-03-2019 14:00 SV Gelders Eiland 1 S.D.Z.Z. 1

24-03-2019 14:00 Edesche Boys 1 S.D.Z.Z. 1

07-04-2019 14:00 S.D.Z.Z. 1 Elsweide 1

14-04-2019 14:00 De Paasberg 1 S.D.Z.Z. 1

12-05-2019 14:00 RVW 1 S.D.Z.Z. 1

19-05-2019 14:00 S.D.Z.Z. SC Rijnland

26-05-2019 14:00 SDOO 1 S.D.Z.Z. 1
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SPECIAALBIERENCAFE NOSTALGIE EN 
CAFE ROOIE JAN SHIRTSPONSOREN 
S.D.Z.Z. 2

Dankzij een waardevolle tip heeft de sponsorcommissie een mooie sponsorcombinatie 
binnen weten te halen. Nadat Jan Nijlant van Cafe ROOIE JAN al een geldbedrag voor 
S.D.Z.Z. 2 beschikbaar had gesteld en later SPECIAALBIERENCAFE NOSTALGIE ook in 
beeld kwam om wat te betekenen voor ons 2e elftal is er voor gekozen om beide  
sponsoren op het shirt te laten prijken. Na het bekijken van de voorbeeldfoto’s hoe de 
logo’s op het shirt komen te staan is de overeenkomst getekend.

 
S.D.Z.Z. 5 bedankt PLATIA

Wat doe je als spelers als voor jouw elftal een tenuesponsor zich aanmeld. Nou de jon-
gens van het 5e elftal van S.D.Z.Z. snappen het. Zonder afspraak of vooraankondiging zijn 
een drietal spelers volledig in tenue en de coach naar het Grieks Mediterraan Restaurant 
PLATIA  gegaan om namens de spelersgroep het ingelijste wedstrijdshirt aan eigenaresse 
Dolly Ouzounidou te overhandigen. Zichtbaar verast kon zij dit gebaar zéér waarderen. 
Natuurlijk moest dit even op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Nadat het elftal de 
toezegging heeft gedaan (als het weer compleet is i.v.m. vakanties) een keer komt eten 
en dat dan ook gelijk de teamfoto gemaakt gaat worden zijn ze weer huiswaarts gekeerd. 

 
Dolly namens S.D.Z.Z. en zéér zeker de spelers van het 5e elftal nogmaals BEDANKT.

Sponsorcommissie S.D.Z.Z.
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SPECIAALBIERENCAFE NOSTALGIE EN 
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S.D.Z.Z. 2
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Dolly namens S.D.Z.Z. en zéér zeker de spelers van het 5e elftal nogmaals BEDANKT.

Sponsorcommissie S.D.Z.Z.

De Stem - pagina 6

Mededelingen / oproepen 

Ballen halen aanbiedstation 
Beste trainers/leiders,

De poortjes van tussen veld 4 en het aanbiedstation blijven voorlopig dicht door de vele 
inbraken. Alle ballen die dus over de ballenvanger geschoten worden kunnen dus niet 
meer opgehaald worden. In overleg met het personeel van het aanbiedstation is er  
besloten dat de ballen 1 x per week opgehaald kunnen worden en dat zal vrijdags  
gebeuren door Damon Beijkirch.  andere personen zullen de ballen niet worden  
meegegeven. Dus niet zelf naar het aanbiedstation gaan om jou ballen op te halen.

De Senioren commissie

 

Met spoed gezocht Kantine Medewerkers m/v 
De gezellige ingerichte kantine van ons clubhuis is op bijna alle trainings en  
wedstrijddagen geopend. Voor in het  weekend, of de zaterdag / zondag zijn wij met 
spoed op zoek naar medewerkers voor in de kantine van ons clubhuis. De te verrichten 
werkzaamheden zijn bardiensten en werkzaamheden in de keuken.

Vind jij het leuk om alle gasten te voorzien van een hapje en een drankje meld je dan snel 
aan, of vraag meer informatie bij Piet Vael 0630417684  mail naar algemeen@sdzz.nl

 

Stemmen op onze Club Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Arnhem en Omstreken draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart 
toe. Dit jaar wordt er weer een bedrag van €150.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabo-
bank Clubkas Campagne! Als lid van onze bank mag u meebeslissen waar deze bijdrage 
naartoe gaat. Elke stem voor S.D.Z.Z. is dus geld waard!! 

Via de post ontvangen alle leden een persoonlijke kaart met een unieke stemcode. Met 
deze code kunt u stemmen op de verenigingen en/of stichtingen die u een warm hart  
toedraagt. Met de persoonlijke stemcode  op deze website inloggen en uw stemmen  
uitbrengen. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in een  
aantal stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd wat u kunt verwachten en welke stappen u 
moet uitvoeren om uw stemmen succesvol uit te brengen.

Elke stem telt en U krijgt van de Rabo Bank vijf stemmen, laat deze dus niet verloren 
gaan en stem op uw favoriete club. Voor 2018 kan er niet meer gestemd worden, maar in 
2019 zijn er volop nieuwe kansen. Wil je op  Omni-vereniging S.D.Z.Z. je stem  
uitbrengen, dan moet je dus wel lid zijn van de RABO BANK ARNHEM  EN OMSTREKEN. 
In de volgende uitgave van het clubblad de Stem komen we nogmaals terug op de RABO 
CLUBKAS  CAMPAGNE.

De redactie
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Activiteiten 
kalender S.D.Z.Z. 

2018 - 2019 
 
 

Najaar 2018: 
 

Kerstbroden actie, Grote Club actie, 
Sinterklaasfeest 

Januari 2018: 
 

Nieuwjaarsinstuif, nieuwjaarsreceptie

Voorjaar 2018:  
 

pupillenkamp, bazaar, penalty cup 
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De GroenRĳ kDe Groen ĳ kĳ k
Tuinbon

het cadeau dat 
altijd uitkomt.

GroenRĳ k Zevenaar
Pannerdenseweg 8 A • 0316-333538 • www.groenrĳ k.nl

Najaar 2018:

Kerstbroden actie, Grote Club actie,
Sinterklaasfeest, Kerstbingo, 

Oliebollentraining

Januari 2019:

Nieuwjaarsinstuif, Dartstoernooi

Voorjaar 2019:

Pupillenkamp, Bazaar, Penalty Cup
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Alex van Ginkel nieuwe hoofdtrainer 
S.D.Z.Z. 1 
Het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019 staat op punt van beginnen dus willen we jullie 
even voorstellen aan de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal van onze vereniging. 
Op de vaste donderdagavond training maakt Alex even tijd voor een voetbalpraatje. Zijn 
voetbal carrière begint als hij 7 jaar oud gaat voetballen bij Victoria 28 uit Enschede. Als 
Alex op zijn zeventiende in militaire dienst gaat heeft hij de gehele jeugdafdeling van  
Vitoria 28 doorlopen. 

Alex wordt beroepsmilitair in Duitsland en aldaar gelegerd speelt hij o.a. voor de  
Nederlandse club HSV Neerlandia, sc Stolzenou en sc Schamerloo. Naast zijn baan als  
beroeps militair blijft Alex na het voetballen ook zeer actief als trainer. Hij heeft vele  
jeugdelftallen van Eldenia uit Elden onder zijn hoede gehad. Daarna werd hij trainer 
van de A en B-jeugd van Spero uit Elst en de A1 en het 2e elftal van Jonge Kracht uit  
Huissen. Bij sc Groessen stond Alex twee seizoenen als trainer van het 2e elftal op het 
veld. Ook bij sc Westervoort is hij een aantal malen als trainer werkzaam geweest met als 
laatste klus het 2e elftal (zondag ) van sc Westervoort. 

S.D.Z.Z. was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het 1e elftal  
omdat in het seizoen 2017/2018 reeds na zes wedstrijden de toenmalige hoofdtrainer Rini 
Kromdijk werd ontslagen en trainers Theo Lammers en Herman Ubbink het seizoen toen 
hebben afgemaakt. Het werd al met al een teleurstellend seizoen met als dieptepunt de 
degradatie naar de 5e klasse. 

Alex van Ginkel heeft destijds gereageerd op de vacature van hoofdtrainer via de  
trainerssite , na een aantal positieve gesprekken met het bestuur van de vereniging  werd 
besloten tot aanstelling van Alex van Ginkel als de nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 
2018/2019. Voor de nieuwe trainer zeker geen gemakkelijke klus omdat een aantal  
spelers nog voor het einde van het seizoen al hadden aangegeven te willen stoppen, of al 
waren gestopt. Ook de onvrede binnen het team en de degradatie naar de 5e klasse  
speelden een belangrijke rol hierin.  

Begin augustus stond er toch weer een volwaardig 1e elftal mede door de vele gesprekken 
die Jan Sloot,  Damon Beykirch  en Dolf Erkelens Jr ( nieuwe voorzitter) met veel  spelers 
hadden gehad. Een aantal oud spelers  waaronder Roy Driessen, Martijn Piek en Jeroen 
Piek keerden weer terug bij de selectie. Ook een aantal nieuwe spelers maken hun op-
wachting zoals Thomas de Jonge en Daan Letzer. Door de intensive samenwerking met het 
2e elftal dat onder leiding staat van Dennis Leeflang  daardoor kan een goede  
doorstroming  worden gegarandeerd en zal Alex indien nodig ook een beroep doen op  
spelers uit dit elftal.  

Inmiddels beschikt de trainer over 16 spelers en 2 keepers voor aanvang van het  
seizoen. Tijdens de voorbereidingen heeft Alex een positief ingestelde groep van spelers 
gezien die ook op het trainingsveld en tijdens de wedstrijden er gezamenlijk hun  
schouders  onder zetten.  Op wat de verwachtingen voor het seozoen2018/2019 zijn  
reageert Alex enthousiast en met een heldere voetbalvisie en aanpak:  eensgezindheid, 
elkaar stimuleren en beter leren voetballen. 

Een goede doorstroming van spelers en proberen om een plek in de nacompetitie te  
halen zodat je kans hebt om weer naar de 4e klasse te promoveren. Op 23 september 
start de competitie voor S.D.Z.Z.1 met de thuiswedstrijd tegen SVHA 1. Verder staan er 
nog wedstrijden op het programma tegen de Regio clubs Loo, Rijnland, t’Gelders Eiland en 
de derby tegen Babberich. 
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Naast hoofdtrainer Alex van Ginkel die een contract voor het  seizoen 2018/2019 heeft 
met een optie tot verlenging bestaat de technische staf ook uit assistent Gerard Peters, 
grensrechter/leider Peter Hendriks en verzorgster Musetta Pellegrino.  

Tot slot wil Alex van Ginkel  het bestuur nog bedanken dat ze veel werk hebben verzet om 
een goed basis team neer te zetten en dat hij het vertrouwen krijgt om er een goed en 
sportief seizoen er van te maken. 

Gerrit Gieling 

Redactie de Stem
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Integraal therapeut

Lentemorgen 5
6903 CT  Zevenaar

info@riawegman.nl
www.riawegman.nl

(0316) 33 22 66
06 1444 2802

medisch pedicure
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Kerdijk & Schreijenberg Montage 
BV verlengen sponsorovereenkomst 
S.D.Z.Z. 3. 
De sponsorcommissie is erg blij bekend te maken dat Kerdijk &  
Schreijenberg Montage BV de aflopende sponsorovereenkomst  
gaat verlengen. Hierdoor zal dit mooie bedrijf wat zonnepanelen  
levert en monteert aan particulieren en bedrijven, 3 seizoenen  
lang op het shirt van S.D.Z.Z. 3 staan. 

Arie en Marco namens de sponsorcommissie en S.D.Z.Z. 3 hartelijk  
dank voor jullie steun!! 

Hoofdprijswinnaars 1 minuut gratis  
winkelen bazaar S.D.Z.Z. 
Zondag 24 juni heeft OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. weer hun jaarlijks terugkerende bazaar 
gehouden. Wederom spreekt de organisatie van een succes. Naast de loterijen, het raden 
van het aantal golfballen in een vaas was daar ook 2 loterijrondes met een 3e prijs € 20,= 
shop tegoed, 2e prijs € 30,= shop tegoed en de hoofdprijs 1 minuut gratis winkelen bij 
JUMBO HEEMSKERK. Aan de verkochte loten te zien konden de bezoekers deze prijs erg 
waarderen. Maar er konden maar 2 echte hoofdprijswinnaars zijn. Carolien Voskamp was 
in de eerste ronde de gelukkige winnares. Zij mocht 1 minuut gratis winkelen in het JUMBO 
filiaal aan de Van Oldebarneveldtlaan. Simone van Onna mocht in het JUMBO filiaal aan de 
Kampsingel 1 minuut lang alles pakken wat ze tegenkomt. 

Winnaars, namens de BAZAAR commissie heel veel succes. 

 

Wilt u ook dé enige echte hulp S.D.Z.Z. 
sinterklaas over de vloer?
Wegens groot succes heeft de sinterklaascommissie ook dit jaar weer besloten om haar  
leden de mogelijkheid te geven om de S.D.Z.Z. hulp sinterklaas en haar pietenbij hen 
thuis uit te nodigen. 

Sinterklaas zal op een afgesproken datum en tijd bij u langskomen met zijn pieten om van 
uw pakjesavond een onvergelijke avond te maken. 

Aanmelden of meer informatie opvragen kan via sinterklaas@sdzz.nl . De opbrengsten van 
deze actie zullen ten goede komen van onze clubkas.

Tot dan?!  

Alfons Speklé 
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Aanmelden of meer informatie opvragen kan via sinterklaas@sdzz.nl . De opbrengsten van 
deze actie zullen ten goede komen van onze clubkas.

Tot dan?!  

Alfons Speklé 
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PUPILLEN JO17-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 20.00 uur – 21.30 uur

Trainingstijden woensdag 20.00 uur – 21.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 13.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Marcel Peters

Trainer

Trainer

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 4-13

S.D.Z.Z. JO17-1G 13:00

DCS JO17-4 12:30

GSV’38 JO17-2 12:00

Loil sv JO17-1G 13:00

Concordia Wehl JO17-3G 13:00

DZC’68 JO17-6 11:00

SJO Rijnland – Gelders Eiland JO17-2 14:30

OBW JO17-4 14:00

DVV JO17-5 12:45

Sc Westervoort JO17-2 14:30

DVC’26 JO17-4 13:00

Groessen JO17-2 12:30

Spelers

Milan Bolk Robbie Meijer

Timo Brouwer Jordy v.d. Dussen

Milan Damen Jorik Stronks

Cas Falter Nick Verbeek

Merel Kelderman Koen van Onna

Neil Visser Thijn Verbeek

Jurre Vos Baris Yilmaz

Marc Teben
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PUPILLEN JO15-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 20.00 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 14.30 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Siard De Meijer

Trainer Alvin van Zadel

Trainer Raoul van Marwijk 

Grensrechter Gerrit Peters

Indeling Competitie KLASSE 4-09

S.D.Z.Z. JO15-1G 14:30

v.v. Dieren JO15-3 14:00

Doesburg SC JO15-1G 14:30

DZC’68 JO15-04 11:30

GSV’38 JO15-1 13:00

DVC’26 JO15-3 13:00

ST: Ulftse Boys / GWVV JO15-3G 11:00

sv Loil JO15-1 13:00

Concordia – Wehl JO15-2 12:30

’t Peeske JO15-1 12:00

Kilder JO15-1 13:00

Sprinkhanen JO15-1 13:00

Spelers

Robin van Battum Samir Hussaini

Yahye Abdi Roy Mekking

Ricardo Asselman Ralph van Kampen

Bradley Barends Mohamed Nuur

Bas van Dick Lars van Onna

Ryan van Ginkel Jelle Peters

Tobias Uffing Nick Verbeek

Nolan Visser
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PUPILLEN JO15-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE
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PUPILLEN JO13-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 09.30 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Rene Marienus

Trainer Marcel Vink

Trainer Maarten Witkamp

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 4-05

S.D.Z.Z. JO13-1 09:30

DVOV JO13-2 11:00

SC Doesburg JO13-1 11:30

DZC’68 JO13-6M 08:30

ST: DVC’26 / Sprinkhanen JO13-3 10:45

VIOD JO13-3G 11:30

’t Peeske JO13-1 11:00

Loil sv JO13-1G 11:00

GSV’38 JO13-1G 11:00

De Bataven JO13-2 08:30

MvR JO13-2 10:15

Spelers

Mohamed Abdulkadir

Ryan Ewards

Jort Kelderman

Emirhan Ozturk

Justin Verbeek

Jorn Witjes

Wessel Witkamp
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PUPILLEN JO13-2 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Colin Gieling

Trainer Geoffrey van Halteren

Trainer Bert van de LEST

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 5-10

S.D.Z.Z. JO13-2 11:00

Zeddam – Sint Joris JO13-2 10:30

DVC’26 JO13-4 09:00

SV Basteom JO13-2G 09:00

Concordia Wehl JO13-2 10:45

FC Zutphen JO13-4G 10:30

Angerlo Vooruit JO13-2G 11:00

HC’03 JO13-2G 11:15

Pax JO13-2 10:30

Spelers

Twan Schipper Floor de Kruyff

Hugo Julian Feenstra Tim Zegers

Deacon Alvarez-Gieling Stan Vreeken

Marcus Caeyers Joaquin Vink

Ishan Debipersad Sebastian Verwoert

Meike van Duren Rick Stans

Naomi van der Dussen Esmee Slootstra

Lara van der Les Manouk van Schriek
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PUPILLEN JO13-2 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE
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Twan Schipper Floor de Kruyff
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Sponsorspotlight Factorystation.nl
Factorystation.nl Internetradio&Media is een blijvertje.

Komend jaar bestaat factorystation.nl Internetradio & Media al 15 jaar. Dat is een mijlpaal 
voor het internet station. Vele landelijke, Regionale en lokale zenders zijn dagelijks te  
beluisteren in onze ether. Daarnaast zijn er nog tal van andere vormen van radio maken, 
zoals de honderden internet stations. 

In 2004 begon Johan Rijzenwijk met de licentie en werd de naam Factorystation bedacht 
door de toenmalige radiomakers. Factorystation is van oorsprong een mix en dance  
station. Vanuit deze basis werd het station ook gebruikt voor het promoten van Jowie’s 
mix shows. Hij had nooit gedacht dat er naast het promoten van mix en dance muziek 
volwaardige radio programma’s maar informatie en nieuws programma’s zouden gaan 
draaien. De vele radio shows worden door externe Deejays in Nederland en België  
gemaakt voor o.a. Factorystation.nl

Johan Rijzenwijk heeft natuurlijk de nodige radio ervaring opgedaan in al die jaren , maar 
ook voor 2004 was hij al actief bezig op dit gebied, en nu nog altijd werkzaam de  
Regionale omroep voor de Liemers in Zevenaar. Factorystation is en blijft zijn radio hobby 
en is ook bedoeld als stage en opleiding station voor jonge radiomakers die een opstapje 
nodig hebben om bij een professionele radio zender in Hilversum of elders aan de slag te 
kunnen gaan. De laatste jaren zijn er een aantal doelgroepen programma’s in de  
programmering bij gekomen die de populariteit van het internet station hebben vergroot. 
Ook worden er wekelijks een aantal live programma’s uitgezonden vanuit de studio van de 
internet zender.

Sport-Facts is een van de populaire programma’s op de maandagavond tussen 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Er is in Sport-Facts veel aandacht voor het nieuws van de Zevenaarse  
voetbalverenigingen en andere sportverenigingen uit de regio, landelijk en buitenlands 
sportnieuws. In het tweede uur tussen 20.00 en 21.00 is er wekelijks een live interview 
met bekende en minder bekende sporters of trainers van diverse verenigingen. 

Ook zijn er op vaste tijden leuke en swingende programma’s zoals Koffiegeur in de  
Ochtendsleur, de Middle of the Road show, de Winkelwagenshow, en Gevonden  
Voorwerpen. Zaterdag is de marathonmix dag en zondag de familiedag.

Onder de stream van factorystation.nl  vallen ook S.D.Z.Z. radio en Nostalgie radio/ tv. 
Oprichter en eigenaar Johan Rijzewijk is blij met alle aandacht voor het internetstation en 
vindt dat een droom is uitgekomen. Voor meer informatie over de programma’s,  
adverteren op factorystation of in de slideshow, of als men zich wil aanmelden als  
programma maker mail dan naar info @factorystation.nl

Redactie de Stem
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Siard de Meijer technisch  
jeugdcoördinator bij S.D.Z.Z. 
Siard de Meijer vult sinds enkele maanden de functie in van technisch jeugdcoördinator. 
Een functie die veel omvattend is maar waarin je wel je visie en je jeugdbeleidsplan ten 
uitvoer kunt brengen op langere termijn. 

Maar laten we eerst even nader kennis maken met Siard de Meijer zoon van Vincent en 
Irene de Meijer en broer van de bij OBW spelende Ian. 

Als peuter van 3 jaar kon je destijds gratis meetrainen met de Toekomst van Omni- 
vereniging S.D.Z.Z. Zijn ouders brachten hem naar het voetbal ondanks dat ze helemaal 
niets met het spelletje hadden, zegt Siard met een glimlach. Dat was het begin van zijn 
spelersloopbaan en inmiddels alweer enige tijd uitkomend voor het eerste elftal van de 
club. Na de toekomst doorliep Siard alle jeugdelftallen tot aan de A1. Daarna maakte hij 
een uitstapje naar AVW in Westervoort waar hij trainde en speelde onder Murat Kilinc.  
Hij trainde een E-elftal en de mini-F. Na zijn terugkeer bij S.D.Z.Z. speelde hij bijna een 
seizoen bij het eerste van S.D.Z.Z. maar stopte omdat hij beroepsmilitair werd bij  
defensie. 

Na die periode kwam hij wederom naar de vereniging om verder te gaan als trainer van 
de A1 bij SDZZ/Babberich. Daarna heeft hij de JO15-2 opgepakt met andere senioren van 
SDZZ. Siard vind ook dat het erg belangrijk dat er jonge enthousiaste trainers zijn voor de 
jeugd. Hij is ook erg blij dat meerdere jonge senioren spelers besloten hebben om  
jeugdtrainer te worden en te assisteren bij jeugd activiteiten. Doordat Siard een team 
ging trainen en duidelijk zijn mening liet weten over de jeugd werd hij ook gevraagd om 
de openstaande functie van technische jeugdcoördinator te gaan invullen en de vele  
randzaken die hiermee te maken hadden. Gerard Kelderman vervulde min of meer deze 
functie. Het beeld wat Siard van deze functie heeft is vooral gericht op het maken van een 
onderbouwd jeugdplan, waarin het aanleren van technische vaardigheden aan de jeugd 
door ervaren trainers voorop staat. De jeugdspelers zijn volgens Siard al op zeer jonge 
leeftijd gebaat bij een duidelijke structuur,  en het aanleren van voetbalhandelingen die ze 
meenemen als ze doorstromen naar hogere elftallen. Het is tegenwoordig voor veel  
(voetbal) verenigingen erg moeilijk om goede trainers te vinden die vele uurtjes per week 
de jeugd willen trainen en begeleiden volgens de visie van de club. 

Siard heeft ook als taak om voordurend te overleggen met  de technische jeugdcommissie 
die bij S.D.Z.Z. bestaat uit Ewald Kelderman, Tonnie Bolk en Patrick Massop, over elftal  
indelingen, nieuwe spelers, vormgeving van elftallen, doorstroming en andere  
voetbaltechnische randzaken. Ook het onderhouden van de  
contacten en bijwonen van vergaderingen van de  
jeugdcommissie behoren tot zijn takenpakket. De  
circuittrainingen  bij S.D.Z.Z. zijn  ook een belangrijk onderdeel  
van het trainingpatroon bij onze club zegt Siard, want daar kun  
je de jeugdige spelers al vele basis kwaliteiten aanleren. In het  
nieuwe seizoen worden de circuittrainingen gegeven aan de JO8, 
JO10 en JO11 door Colin Gieling en Patrick Massop. 

  

De Stem - Pagina 16De Stem - pagina 16



Siard de Meijer technisch  
jeugdcoördinator bij S.D.Z.Z. 
Siard de Meijer vult sinds enkele maanden de functie in van technisch jeugdcoördinator. 
Een functie die veel omvattend is maar waarin je wel je visie en je jeugdbeleidsplan ten 
uitvoer kunt brengen op langere termijn. 

Maar laten we eerst even nader kennis maken met Siard de Meijer zoon van Vincent en 
Irene de Meijer en broer van de bij OBW spelende Ian. 

Als peuter van 3 jaar kon je destijds gratis meetrainen met de Toekomst van Omni- 
vereniging S.D.Z.Z. Zijn ouders brachten hem naar het voetbal ondanks dat ze helemaal 
niets met het spelletje hadden, zegt Siard met een glimlach. Dat was het begin van zijn 
spelersloopbaan en inmiddels alweer enige tijd uitkomend voor het eerste elftal van de 
club. Na de toekomst doorliep Siard alle jeugdelftallen tot aan de A1. Daarna maakte hij 
een uitstapje naar AVW in Westervoort waar hij trainde en speelde onder Murat Kilinc.  
Hij trainde een E-elftal en de mini-F. Na zijn terugkeer bij S.D.Z.Z. speelde hij bijna een 
seizoen bij het eerste van S.D.Z.Z. maar stopte omdat hij beroepsmilitair werd bij  
defensie. 

Na die periode kwam hij wederom naar de vereniging om verder te gaan als trainer van 
de A1 bij SDZZ/Babberich. Daarna heeft hij de JO15-2 opgepakt met andere senioren van 
SDZZ. Siard vind ook dat het erg belangrijk dat er jonge enthousiaste trainers zijn voor de 
jeugd. Hij is ook erg blij dat meerdere jonge senioren spelers besloten hebben om  
jeugdtrainer te worden en te assisteren bij jeugd activiteiten. Doordat Siard een team 
ging trainen en duidelijk zijn mening liet weten over de jeugd werd hij ook gevraagd om 
de openstaande functie van technische jeugdcoördinator te gaan invullen en de vele  
randzaken die hiermee te maken hadden. Gerard Kelderman vervulde min of meer deze 
functie. Het beeld wat Siard van deze functie heeft is vooral gericht op het maken van een 
onderbouwd jeugdplan, waarin het aanleren van technische vaardigheden aan de jeugd 
door ervaren trainers voorop staat. De jeugdspelers zijn volgens Siard al op zeer jonge 
leeftijd gebaat bij een duidelijke structuur,  en het aanleren van voetbalhandelingen die ze 
meenemen als ze doorstromen naar hogere elftallen. Het is tegenwoordig voor veel  
(voetbal) verenigingen erg moeilijk om goede trainers te vinden die vele uurtjes per week 
de jeugd willen trainen en begeleiden volgens de visie van de club. 

Siard heeft ook als taak om voordurend te overleggen met  de technische jeugdcommissie 
die bij S.D.Z.Z. bestaat uit Ewald Kelderman, Tonnie Bolk en Patrick Massop, over elftal  
indelingen, nieuwe spelers, vormgeving van elftallen, doorstroming en andere  
voetbaltechnische randzaken. Ook het onderhouden van de  
contacten en bijwonen van vergaderingen van de  
jeugdcommissie behoren tot zijn takenpakket. De  
circuittrainingen  bij S.D.Z.Z. zijn  ook een belangrijk onderdeel  
van het trainingpatroon bij onze club zegt Siard, want daar kun  
je de jeugdige spelers al vele basis kwaliteiten aanleren. In het  
nieuwe seizoen worden de circuittrainingen gegeven aan de JO8, 
JO10 en JO11 door Colin Gieling en Patrick Massop. 

  

De Stem - Pagina 16

Ook kunnen( jonge)jeugdtrainers van S.D.Z.Z. via de KNVB een trainerscursus volgen, 
waardoor ze een indruk krijgen van vele verschillende trainingsstof die men de jeugd kan 
aanbieden, en daardoor een betere training kunnen geven.  Dit zorgt op termijn ook voor 
vaste trainersinvulling  bij een vereniging en een betere jeugdspeler met  
doorstromingskansen. 

Het is misschien een gevoelig onderwerp maar een samenwerking, of het bespreekbaar 
maken van voetbal gerelateerde zaken met andere verenigingen  zoals DCS en OBW of 
met SC Babberich vind onze kersverse technische jeugd coördinator een mooi idee om zo 
een sterke jeugdafdeling te maken en het voetbal in Zevenaar naar een hoger niveau te 
tillen. Hij hoopt op alle steun van bestuur, commissies en leden voor om zijn omvangrijke 
werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Gerrit Gieling

Redactie de Stem 

Kom
voetballen
bij SDZZ

Waarom SDZZ?
SDZZ is een kleine, gezellige vereniging waar je 
geen nummer bent, maar waar iedereen elkaar 
kent en waardeert. Door de jaren heen heeft 
SDZZ verschillende spelers voortgebracht die in 
de jeugd van De Graafschap spelen en zelfs een 
meisjes international

Bij SDZZ
- Ontvang je bij aanmelding een gratis trainingspak
- Betaal je de laagste contributie van Zevenaar
-  Werken wij volgens een goed jeugdplan geleid 

door een jeugdcoördinator
- Is het gezellig
-  Organiseren we tal van activiteiten het hele jaar 

door

SDZZ organiseert onder andere
Puppillenkampk, Pupillentoernooi, Penalty-cup, 
Buitenlandse uitstapjes, Wekelijkse circuittraining 
door gediplomeerde trainers, Sinterklaasfeest, 
Sport- en speldagen, Dartwedstrijden jeugd en 
nog veel meer.

Meer info: www.sdzz.nl
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Privacyverklaring S.D.Z.Z.
Omni Vereniging S.D.Z.Z., gevestigd aan Doesburgseweg 14 6902 PM Zevenaar, is  
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sportpark De Grietsche Poort 

Doesburgseweg 14 6902 PM Zevenaar 

0316-526115  www.sdzz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij  
verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer ( vast en/of mobiel)

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

-IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze web-
site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een  
minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sdzz.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
Pagina 19 - De Stem

De Stem - pagina 18



Privacyverklaring S.D.Z.Z.
Omni Vereniging S.D.Z.Z., gevestigd aan Doesburgseweg 14 6902 PM Zevenaar, is  
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sportpark De Grietsche Poort 

Doesburgseweg 14 6902 PM Zevenaar 

0316-526115  www.sdzz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij  
verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer ( vast en/of mobiel)

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

-IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze web-
site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een  
minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sdzz.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Omni Vereniging S.D.Z.Z. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
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- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Het inschrijven bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Omni Vereniging S.D.Z.Z. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na uitschrijving van 
de vereniging worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd tenzij anders  
overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens intern en met derden 

Omni Vereniging S.D.Z.Z. deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een  
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze  
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Omni Vereniging S.D.Z.Z. blijft  
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Omni Vereniging S.D.Z.Z. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En  
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein  
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw  
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de  
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser  
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Omni Vereniging S.D.Z.Z. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat  
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sdzz.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Omni  
Vereniging S.D.Z.Z. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons
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Links
 
Op de websites van Omni-Vereniging S.D.Z.Z. zijn een aantal links naar andere websites 
van organisaties te vinden. S.D.Z.Z. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot 
het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy 
Verklaring van de betreffende website te lezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Omni Vereniging S.D.Z.Z. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mis-
bruik, neem dan contact op met ons of via privacy@sdzz.nl

Wijziging van Privacy Verklaring
 
Omni-Vereniging S.D.Z.Z. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
dit Privacy Verklaring. S.D.Z.Z. adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken 
of er veranderingen zijn doorgevoerd.
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Kaartdata S.D.Z.Z. Seizoen 2018 - 2019
28 september 2018   4 januari 2019
12 oktober 2018    18 janauari 2019
26 oktober 2018    15 februari 2019
9 november 2018    1 maart 2019
23 november 2018   15 maart 2019
7 december 2018    29 maart 2019
21 december 2018   12 april 2019
      26 april 2019
      10 mei 2019 ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019 
KAART MARATHON !!
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Slenterweg 5  -  6905 DM Zevenaar
Telefoon 0316 - 52 32 23

www. bloemisterijschepers.nl
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PUPILLEN JO11 -1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Jelle Linder

Trainer Edwin Zegers

Trainer

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 4-09

S.D.Z.Z. JO11-1 11:00

Sprinkhanen JO11-1 10:15

DVV JO11-4M 08:30

Loo JO11-1G 09:30

Elsweide JO11-1 11:00

OBW JO11-2 09:45

DVC’26 JO11-4 10:45

Groessen JO11-3 10:00

VVO JO11-4 09:00

SC Rheden JO11-2 09:00

SJO Rijnland / Gelders Eiland JO11-2 08:30

Spelers

Merlijn Aalten Mark Whien

Diano Baars Sem Zegers

Kevin Brugman

Ryan Eleveld

Timo Hueting

Dylan van Limbeek

Jadee Olsman
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PUPILLEN JO11 -1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 11.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Jelle Linder

Trainer Edwin Zegers

Trainer

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 4-09

S.D.Z.Z. JO11-1 11:00

Sprinkhanen JO11-1 10:15

DVV JO11-4M 08:30

Loo JO11-1G 09:30

Elsweide JO11-1 11:00

OBW JO11-2 09:45

DVC’26 JO11-4 10:45

Groessen JO11-3 10:00

VVO JO11-4 09:00

SC Rheden JO11-2 09:00

SJO Rijnland / Gelders Eiland JO11-2 08:30

Spelers

Merlijn Aalten Mark Whien

Diano Baars Sem Zegers

Kevin Brugman

Ryan Eleveld

Timo Hueting

Dylan van Limbeek

Jadee Olsman
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PUPILLEN JO10-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.30 uur – 19.45 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Edwin Willemsen

Trainer Paul Beumer

Trainer Colin Gieling

Trainer Patrick Massop

Indeling Competitie KLASSE 3-12

S.D.Z.Z. JO10-1 10:00

Eendracht Arnhem JO10-1 10:30

DCS JO10-4 08:30

AVW’55 JO10-1 08:30

RKHVV JO10-4 11:30

Sc Westervoort JO10-3 08:30

DVOV JO10-4 08:30

GSV’38 JO10-1 11:00

DVV JO10-5G 08:30

VDZ JO10-6G 08:30

DVC’26 JO10-3 09:00

Groessen JO10-2 09:30

Spelers

Daan Beumer Levi Tiemesse

Dany Daoud Cas van den Wildenberg

Rayan Daoud

Ryan Derksen

Collin de Groodt

Roan van Limbeek

Tygo Willemsen 
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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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                      Sponsoren         
          Pupil van de Week          
         seizoen 2017 - 2018 
           De Webneus 
             &
            CD-Reclame 

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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                      Sponsoren         
          Pupil van de Week          
         seizoen 2017 - 2018 
           De Webneus 
             &
            CD-Reclame 

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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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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                      Sponsoren         
          Pupil van de Week          
         seizoen 2017 - 2018 
           De Webneus 
             &
            CD-Reclame 

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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                      Sponsoren         
          Pupil van de Week          
         seizoen 2017 - 2018 
           De Webneus 
             &
            CD-Reclame 

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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PUPILLEN JO8-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Ronald Vreeken

Trainer Rick Salemink

Trainer Colin Gieling

Trainer Patrick Massop

Indeling Competitie KLASSE 4-09

S.D.Z.Z. JO8-1 10:00

Eendracht Arnhem JO8-1 10:30

Groessen JO8-2 08:30

SC Rheden JO8-2G 09:00

OVC’85 JO8-3 08:30

DCS JO8-3 09:45

Veluwezoom JO8-1G 09:00

Concordia Wehl JO8-1G 09:45

AVW’66 JO8-1 08:30

RKSV Driel JO8-4 08:30

GVA JO8-1 11:00

Loo JO8-1G 09:30

Spelers

Danvi Baars

Storm van Buren

Daymian Derksen

Tesslynn Derksen

Joris Eleveld

Mike Salemink

Olek van der Steen

Niek Vreeken 
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PUPILLEN JO7-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.00 uur

Trainingstijden

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Bert van de Lest 

Trainer Vincent Joosten

Trainer

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 1-05

S.D.Z.Z. JO7-1 10:00

DCS JO7-2 11:00

DVC’26 JO7-2 09:00

Elsweide JO7-2 09:30

Jonge Kracht JO7-2 11:0009:00

Groessen JO7-3 09:00

Achilles’29 JO7-1 09:30

Loo JO7-1G 12:00

DVV JO7-3 09:00

GSV’38 JO7-1 11:00

SJO Rijnland / Gelders Eiland JO7-1 10:00

OBW JO7-2

Spelers

Tijs Beumer

Rens van der Lest

Justus Joosten

Isis van den Wildenberg 
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PUPILLEN JO7-1 SEIZOEN 2018 -2019

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.00 uur

Trainingstijden

Trainingsveld 4

Kleedkamer 3

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur

Website www.sdzz.nl 

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer Bert van de Lest 

Trainer Vincent Joosten

Trainer

Grensrechter

Indeling Competitie KLASSE 1-05

S.D.Z.Z. JO7-1 10:00

DCS JO7-2 11:00

DVC’26 JO7-2 09:00

Elsweide JO7-2 09:30

Jonge Kracht JO7-2 11:0009:00

Groessen JO7-3 09:00

Achilles’29 JO7-1 09:30

Loo JO7-1G 12:00

DVV JO7-3 09:00

GSV’38 JO7-1 11:00

SJO Rijnland / Gelders Eiland JO7-1 10:00

OBW JO7-2

Spelers

Tijs Beumer

Rens van der Lest

Justus Joosten

Isis van den Wildenberg 

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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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 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

Wendy Salemink Secretaris / Materialen jeugdsecretaris@sdzz.nl

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

Rick en Wendy Salemink Aanspreekpunt jeugd op 
zaterdag in de kantine

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

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

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

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

Musetta Pellegrino Verzorger verzorger@sdzz.nl 06-12271924

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115 Emailadres Algemeen info@sdzz.nl 
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Dolf Erkelens JR Voorzitter voorzitter@sdzz.nl 06-10908372

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

Wendy Salemink Secretaris / Materialen jeugdsecretaris@sdzz.nl

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

Rick en Wendy Salemink Aanspreekpunt jeugd op 
zaterdag in de kantine

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

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

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

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

Musetta Pellegrino Verzorger verzorger@sdzz.nl 06-12271924

DIVERSEN

Telefoon Clubhuis 0316-526115 Emailadres Algemeen info@sdzz.nl 
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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

Marconistraat 33  |  6902 PC  Zevenaar  |  T (0316) 34 10 12  |  info@autovreman.nl

www.autovreman.nl

 Volledig onderhoud, reparaties en schadeherstel van uw auto 

 Verkoop van nieuwe en jonggebruikte auto’s

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




