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Voorwoord
Helaas heeft onze voorzitter Dolf Erkelens jr te kennen gegeven te stoppen als voorzitter. 
Namens de redaktie danken wij Dolf voor de goede samenwerking met De Stem.

Na 10-tallen jaren de stem bezorgd te hebben op Zonnemaat door Gunter Wijnhof daarna 
enkele jaren door zijn zoon Frank, heeft zijn dochter Vera aangeboden om de stemmen op 
Zonnemaat te bezorgen. Vera zegt: we moeten de traditie van papa toch voortzetten, veel 
sucses Vera.

Het Seven Aeren festival was een groot succes, het had ook veel weg van een reunie, veel 
oud-spelers troffen elkaar die avond en het was heel gezellig, compliment voor alle vrijwil-
ligers en organisatie.
Het voetbalseizoen zit er weer op . alle mensen die kopy aangeleverd hebben dank daar-
voor. Allemaal een fijne vakantie gewenst.
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Beste sportvrienden van S.D.Z.Z.
Toen de redactie mij vroeg om een 
voorwoord te schrijven, doorgaans het 
voorrecht voor een zittend voorzitter, heb 
ik toegestemd. Niet om mijn beweegreden 
van stoppen te schetsen, dit is inmiddels 
algemeen bekend, maar om te verenigen. 
Een club wordt gedragen door de vele 
vrijwilligers, sponsoren, betalende leden en 
heel veel liefde. Doordat deze groep mensen 
steeds kleiner wordt, komt er meer en meer 
druk op de schouders van deze onbetaalde 
krachten die de club rijk is. Op een avond 
die georganiseerd werd door de gemeente 
Zevenaar, genaamd openclubavond, kwam 
me te gehoren dat we niet de enige club 
zijn in de regio die met deze problemen 
kampt. Zo deelt GSV de kantine met de 
plaatselijke oudervereniging om kosten 
te delen en werkt DVV samen met de 
sportopleiding om bij hun op locatie een 
training te verzorgen voor de jeugd. Voor het 
huiswerk staat de kantine ter beschikking. 
Ga meer samenwerken en zorg dat je er 
samen beter uitkomt, aldus de gemeente, 
want de subsidies zullen minder en minder 
worden. Koop samen de ballen in, regel 
samen de verzekeringen of koop samen de 
voorraad van de kantine om zo nog meer 
kosten te besparen. Door de teruglopende 
opbrengsten uit sponsoring en kantine en 
de stijgende kosten voor oa energie, wordt 
het voor het bestuur een zware taak om er 
voor te zorgen dat het allemaal goed blijft 
lopen. 

Ook het bestuur bestaat uit allemaal 
vrijwilligers, die het er naast hun baan 
er bij doen, uit liefde voor de club. Maar 
het wordt er allemaal niet gemakkelijker 
op, door bijvoorbeeld de Avg wetgeving, 
dit bemoeilijkt het besturen. Laatst is er 
een belronde vanuit de vriendenloterij 
afgeblazen. Wat we in het verleden 
regelmatig hebben gedaan en waarmee de 
club weer wat extra geld genereert. Omwille 
van het feit dat we telefoonnummers, 
welke bij de administratie bekend zijn, 
zonder toestemming van de eigenaar 
worden gebruikt. Om het zekere voor 
het onzekere te nemen is het om die 
reden afgeblazen. Je moet als bestuurder 

bijna een masteropleiding AVG hebben 
genoten, om de taken zonder problemen 
uit te kunnen voeren. Hopelijk worden de 
vacante bestuursfuncties op kort termijn 
weer bezet. Mocht je denken na dit 
verhaal: Jazeker, we gaan wat meer doen 
voor de club, maar je hebt geen ambitie om 
bestuurder te worden, dan kan dit op alle 
denkbare niveau’s. Van scheidsrechters 
tot aan kantinemedewerkers. Maar doe 
dit samen, met 8 man ja zeggen, we 
gaan kantinediensten draaien. Betekent 
1 zaterdagochtend in twee maanden tijd 
activiteit. Zorg er met zijn allen voor dat de 
huidige vrijwilligers meer worden ontlast. 
Ben je een commercieel talent en heb je 
een keer een vrij uurtje, ondersteun dan 
de sponsorcommissie, want zeg nu zelf, als 
we het samen doen hoeft het toch ook niet 
veel tijd individueel te kosten.

Bedankt voor een zeer leerzaam jaar, 
jammer dat het maar zo kort heeft 
geduurd. Ik kijk met een positief gevoel 
terug naar het aflopende seizoen, met 
voor mij als hoogtepunt het Sevenaere 
Festeival, waarmee we naar Zevenaar een 
leuk visitekaartje hebben afgegeven en 
een beetje reuring binnen de vereniging tot 
stand hebben gebracht. Dit krijgt zeker een 
vervolg in 2020.

Aan onze jeugd wil ik meegeven, per slot van 
rekening de vrijwilligers van de toekomst, 
speel met plezier en heb respect, want zeg 
nu zelf, voetballen is toch nog steeds het 
mooiste spelletje van de wereld!

Fijne vakantie!

Met sportieve groet,

Dolf Erkelens, oud-voorzitter S.D.Z.Z.
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Eindelijk was het dan zover; De eerste 
editie van het Seven Aere Festival. We 
waren toch wel gespannen hoe het 
allemaal zou lopen, maar toen gedurende 
de avond de tent zich vulde en de glazen 
geleegd werden ontspande wij ook wat 
meer. Het was gezellig. Precies wat wij 
voor ogen hadden.

Lotus opende het festival als de 
geroutineerde band die ze zijn. Mede door 
deze act was de tent al redelijk vroeg goed 

gevuld. Dat was een opsteker voor de 
jonge honden van Slip. Het opgewarmde 
publiek gimg los op de aanstekelijke 
playlist die Slip had samengesteld.

Na Slip was het de beurt aan De Toppers 
van ‘t Grieth. Gehuld in glitterpakjes waar 
de grote toppers nog trots op zouden zijn 
pompten ze kneiter na kneiter door de 
boxen.

Toen was er het weerzien met High Jinks. 
Voor de mensen die voorheen vaak in 
de Schoolstraat te vinden waren oude 
bekende en ook zij zette een prima set 
neer.

Tijd voor de laatste act. K!X was dit wel 
toevertrouwd. Een gevestigde naam die 
zijn naam ook waarmaakte. De tent ging 
in de fik. Na “The Load out - Stay” hadden 
ze nog een handvol toegiften, maar 
uiteindelijk moesten ze toch afsluiten.

Moe maar tevreden keken we terug op 
een geslaagd festival. Op naar volgend 
jaar!

Namens de festivalcommissie 
(Emiel Hattu, Henk Giezenaar,  
Dolf Erkelens Jr., Michiel Kuijpers & 
Vincent Joosten)
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Voorwoord van het bestuur
Zoals de meeste waarschijnlijk al via de 
nieuwsbrief of langs de lijn vernomen 
hebben, heeft  Dolf Erkelens Jr. besloten 
om zijn taken als voorzitter per direct 
neer te leggen. In een persoonlijke brief 
heeft hij zijn aftreden bekend gemaakt. 
Hieronder een stukje uit de brief

Beste clubgenoten,

Toen ik vorig jaar de eervolle taak op 
me heb genomen om jullie voorzitter 
te mogen zijn, wist ik niet wat me te 

wachten stond en wat voor een tijd dit in 
beslag zou nemen.

Vol enthousiasme ben ik de uitdaging 
aan gegaan en ik heb er heel veel 

uren ingestoken. We hebben stappen 
gemaakt als bestuur en hebben weer 
wat leven in de club terug gekregen. 
Maar ik moet nu erkennen dat het in 

mijn huidige gezins- en werksituatie niet 
meer te combineren is. Ik ben dan ook 
genoodzaakt om per direct mijn functie 
als voorzitter neer te leggen, omdat ik 
mij niet meer volledig voor jullie in kan 

zetten.

Bedankt voor het vertrouwen en heel 
veel succes.

Met vriendelijke sportgroet,

Dolf Erkelens Jr.

Het bestuur dankt Dolf dan ook voor zijn 
inzet van de afgelopen periode en wij 
hopen tijdens de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering snel een waardige 
opvolger van Dolf aan u voor te kunnen 
stellen. 

Nu ik toch een voorwoord aan het 
schrijven ben, wil ik gelijk van de 
gelegenheid gebruik maken om de overige 
bestuursleden te danken voor al het 

werk wat zij, sinds het aftreden van Dolf, 
hebben verzet. We hebben veel gepraat, 
gemaild en geappt met elkaar om er voor 
te zorgen dat de leden zo min mogelijk 
merken van het feit dat SDZZ momenteel 
zonder voorzitter en penningmeester zit 
en volgens mij is dit goed gelukt. Mocht u 
dit anders ervaren hebben, dan horen wij 
dat natuurlijk graag. 

Er wordt op dit moment achter de 
schermen in ieder geval hard gewerkt 
om het huidige seizoen goed af te sluiten 
en het nieuwe seizoen goed te beginnen 
en dit doen we met veel plezier. U zult in 
deze Stem echter wel een oproep vinden 
voor vrijwilligers die op welke manier 
dan ook een bijdrage willen leveren aan 
de vereniging. Vele handen maken licht 
werk, maar zorgen er tevens ook voor 
dat de vrijwilligerstaak als vrijwillig 
beleeft kan worden en niet gevoeld wordt 
als een extra baan. Mocht u dus in de 
gelegenheid zijn om iets voor SDZZ te 
betekenen, laat het dan ons weten via  
secretaris@sdzz.nl en wij nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

Ter afsluiting van dit voorwoord willen 
wij u ook nog vol trots laten weten dat 
wij de eerste kampioenen (JO17-1) al in 
ons midden hebben en hopen dat er nog 
enkele kampioenschappen gaan volgen. 
Mooier kunnen we het seizoen niet 
eindigen.

Tot slot, naast het wensen van een 
mooie en fijne zomer hopen wij u allen 
te mogen verwelkomen op 16 juni 2019 
op de Zomer Fair of als je tussen de 5 
en 17 jaar bent als deelnemer tijdens de 
Penalty cup. Inschrijven is nog mogelijk, 
dus…..

Uw secretaris
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Topscoorders van S.D.Z.Z.
Eindstand Jeugd
01 Neil (JO17), Storm (JO8)  82 doelpunten
03 Tijs (JO7)  63 doelpunten
04 Emirhan (JO13-1)  62 doelpunten
05 Cas (JO17), Tygo (JO10)  60 doelpunten
07 Nigel (JO8)  55 doelpunten
08 Niek (JO8)  39 doelpunten
09 Tobias (JO15)  36 doelpunten
10 Tim (JO13-2)  35 doelpunten
11 Robin (JO15)  30 doelpunten
12 Rens (JO7)  28 doelpunten
13 Luuk (JO13-1), Thijn (JO17), 
Wessel (JO13-1)  26 doelpunten
16 Roan (JO10)  25 doelpunten
17 Levi (JO10)  24 doelpunten
18 Jurre (JO17), 
Mohamed Abdulkadir (JO13-1)  22 doelpunten
20 Daan (JO10), Justus (JO7)  19 doelpunten
22 Justin (JO13-1), Rayan (JO10) 16 doelpunten
24 Collin (JO11), Quinty (JO10)  15 doelpunten
26 Jordy (JO17)  14 doelpunten
27 Nolan (JO15)  12 doelpunten
28 Isis (JO7)  11 doelpunten 
29 Cas (JO10), Dylan (JO11), Nick (JO17),
Sebastian (JO13-2)  10 doelpunten
33 Sem (JO11)  9 doelpunten
34 Julien (JO10), Merel (JO17)  8 doelpunten
36 Joris (JO8), Kelvin (JO7), Mike (JO8)
Ryan Derksen (JO11), 
Ryan Eleveld (JO11)  7 doelpunten
41 Diano (JO11), Jelle (JO15), 
Jorik (JO17), Timo (JO17)  6 doelpunten
45 Levy (JO7)  5 doelpunten
46 Bas (JO15), Lara (JO13-2), Manouk (JO13-2), 
Marc (JO17), Milan (JO17), 
Mohamed Nuur (JO15), Quincy (JO7), 
Roy (JO15), Stan (JO13-2), Yahye (JO15)
  4 doelpunten
56 Jadee (JO11), Jayson (JO8), 
Timo (JO11)  3 doelpunten
59 Colin (JO13-2), Ishan (JO13-1), Jort (JO13-1), 
Kevin (JO11), Olek (JO8), Samir (JO15), 
Tesslyn (JO8)  2 doelpunten
66 Mark (JO11)  1 doelpunt

Tussenstand Senioren
01 Kevin van Haren (4e)  36 doelpunten 
02 Stephan Peters (5e)  31 doelpunten
03 Daan Letzer (1e), Damien Hulstijn (3e), 
Rick van de Schepop (5e), 
Surin Mahabali (5e)  13 doelpunten 
07 Dolf Erkelens (4e)  12 doelpunten
08 Erwin Schouten(5e), 
Maarten Witkamp (4e )  11 doelpunten
10 Luc Berends (3e)  10 doelpunten
11 Dennis Hesse(5e), Roy Wegman (4e) 
  8 doelpunten
13 Alvin van Zadel (2e),  
Niek Frijstein (2e), Niels Robotham (4e), 
Patrick van Buren (4e), Tom de Reus (4e)  
7 doelpunten
18 Jens Klapwijk (2e)  6 doelpunten
19 Anthony Joosten(5e), Frank Tap (5e),
Joe Franssen (2e), Jordy Peelen (2e), 
Lex Berendsen (2e), Patrick Smits (3e), 
Siard de Meijer (1e)  5 doelpunten
26 Arjen Visser (4e), Brian Jansen (3e),
Joeri Joosten(5e), Jeroen Berendsen (4e), 
Johan Verwoert (2e), Thomas de Jonge (2e)
   4 doelpunten
32 Davy Hendriks (3e), Robby Willemsen (5e), 
Roy Driessen (1e)  3 doelpunten
35 Bert van der Iest (4e), 
Glenn Holthuijsen (2e), Martijn Piek (1e), 
Murat Yilmaz (5e), Patrick Freriks (5e), 
Sharan Jhagjhoor Singh (5e), 
Sjoerd Dijkstra (4e)  2 doelpunten
42 Antoon-Jan Edam (5e), 
Colin Gieling (3e), Daan Brouwer (5e), 
David van Veldhuijzen 1 (2e), 
Dennis van Maanen (3e), 
Dirk Bodaan (3e), Djoel Schwartz (3e), 
Emiel Hattu (4e), Jeffrey Velthuizen (3e), 
Jelle Diks (2e), Jurgen van Dalen (1e), 
Maarten Kock (5e), Micha Zewald, 
Nathan Hamoen (2e), 
Obrian Hogeweide (3e), 
Robert Bolder (2e), Robert Dorland (4e), 
Tim Minkman (2e), 
Willem-Jan Willemsen (3e), 
YaranBall Jamlean(1e)  1 doelpunt

Het 2e en 3e moeten nog een wedstrijd.
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Mijn kind kan niet voetballen,
en nu? 
Waarom hebben we talent voor het ene 
en niet voor het andere? 

Als kind komen we in aanmerking met 
veel nieuwe dingen. Als je als kind al 
vroeg leert rennen met een bal en je gaat 
dan op voetbal, dan is de kans groot dat 
je beter bentr dan je teamgenoten. Puur 
vanwege het feit dat je er al meer tijd in 
gestoken hebt. 

Hierdoor krijg je positieve feedback en 
leer je makkelijker. Dit zorgt ervoor dat 
je in korte tijd nog beter wordt. 

Kom je op school in aanraking met een 
drumstel en je hebt toevallig al wat 
gevoel voor ritme ontwikkeld en de leraar 
is super enthousiast, dan heb je ineens  
‘aanleg’ voor drummen. Als kind krijg je 
veel positieve feedback in een korte tijd, 
je leert snel en ineens heb je ‘talent’ voor 
drummen. 

Elk kind heeft voordat ze op voetbal 
gaan al wat gedaan in hun leven met 
betrekking tot ontwikkeling. Denk daarbij 
aan voeding, coördinatie en mate waarin 
je kind zichzelf durft te zijn in nieuwe 
situaties. Daardoor heeft de ene een 
voorsprong in een bepaalde sport ten 
opzichte van een andere. Die voorsprong 
bepaalt de feedback die je krijgt en die 
bepaalt je ontwikkeling.Positieve feedback 
maakt het spelletje leuk waardoor je 

sneller leert. 

Er is ooit onderzoek gedaan wat het effect 
van een hoog IQ is op het spelen van 
een instrument. Mensen met een hoog 
IQ pakken dingen sneller op waardoor 
ze meer positieve ervaringen hebben 
met nieuwe dingen. Na 3 maanden elke 
dag oefenen heeft IQ echter geen effect 
meer op progressie. Alleen heeft het kind 
met het hogere IQ dan al meer positieve 
feedback gehad en is dus de kans groter 
dat deze het volhoudt. Zelfde geldt voor 
leren en sporten. 

Positiviteit is belangrijk voor de 
ontwikkeling (progressie) van een kind 
(en volwassene). 

Moraal van het verhaal? Er bestaat niet 
zoiets aan aanleg hebben voor een 
bepaalde sport. Het kind wat al wat beter 
is dan de ander krijgt meer positieve 
feedback. 

Bij voetbal is dat dus acties maken en 
scoren. Daardoor vind het kind het 
spelletje leuker en leert die makkelijker. 
Kan je kind niet zo goed voetballen, blijf 
het positief benaderen. Mensen uitspelen 
en voorbij rennen is wat voetbal is op 
een klein veld. Zodra het echte werk 
begint gaat het om loopacties, passen en 
het lezen van het spel. Daar zijn andere 
kwaliteiten voor nodig die uw kind wellicht 
wel beheerst.

Dirk Grandjean
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Vacature:  
Belijnen van onze velden
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er 
lijnen staan op een voetbalveld, dat de 
scheidsrechter en toeschouwers kunnen 
zien of een bal  ‘uit’ of juist nog ‘in’ is. Zelden 
wordt erbij stil gestaan dat het belijnen 
van een voetbalveld een vak apart is en 
dat de daarvoor verantwoordelijke man 
er wekelijks uren en in de voorbereiding 
van een nieuw seizoen soms dagenlang 
mee bezig is. 

Alex Dercksen is zo iemand die 
zorgt voor een strakke belijning van 
vele voetbalvelden. Al jaren is hij 
verantwoordelijk voor de belijning van 
Omni Vereniging S.D.Z.Z. Maar hij houdt 
van ‘zijn vak’ en kan er gepassioneerd 
over vertellen.

Nadat eerst Nol Hazenhoff het jaren had 
gedaan, nam Alex het van hem over, 
maar de laatste tijd vond hij het toch wel 
wat zwaar worden.

Daarom heeft hij het bestuur te kennen 
gegeven per 30 juni 2019 te stoppen met 
belijning van de velden. Wij respecteer 
zijn besluit. Daardoor is er een vacature 
ontstaan om de velden te belijnen. Alex 
zal enige tijd aanwezig zijn bij SDZZ om 
de nieuwe persoon in te werken.

Dus beste mensen geef je op als opvolger 
van Alex. Zonder belijning kan er niet 
gevoetbald worden. Mocht je interesse 
hebben, maak dit bekend bij één van de 
bestuursleden.

Kom jij aankomend seizoen 
ons team van vrijwilligers 

versterken?
Belijnen van de velden

Kantinewerkzaamheden
Schoonmaken van de kleedkamers

Verzorgen van trainingen voor de jeugd
Scheidsrechter bij wedstrijden van de jeugd (zaterdag),  

of senioren (zondag)
Versterking van het accomodatieteam voor het verrichten 

van hand en spandiensten

Laat het ons weten als je een van deze dingen, of op een andere manier iets 
voor de vereniging wil betekenen. 

Er is altijd iets te doen

Samenwerking doet zegevieren!

Meld je aan via secretaris@sdzz.nl



De Stem - Pagina 11

De spelersraad van de JO15-1
Dit is het tweede seizoen dat ik dit elftal 
train samen met de rest van mijn staf. 
Ik ben altijd geweest van het gene om 
het voetbal heen; de gezelligheid en 
het teamgevoel zijn net zo, misschien 
zelfs belangrijker, als het voetballend 
succes. Vorig seizoen zijn we als JO15-
2 naar Noord-Limburg geweest voor een 
internationaal voetbaltoernooi. Daar zijn 
we een heel weekend geweest en hebben 
daar ook nog andere activiteiten gedaan. 
Vorig seizoen heb ik dat georganiseerd. 
Voor dit seizoen wilde ik het anders 
doen, ik wilde dat de jongens zelf 
zouden komen met ideeën en zelf ook de 
verantwoordelijkheid zouden nemen. Zo 
kwam dus het idee voor een spelersraad.

Een van de eerste wedstrijden heb ik 
de groep toegesproken met de vraag of 
er mensen in de spelersraad wilde, drie 
jongens wilde dat graag; Roy Mekking, 
Lars van Onna en Ricardo Asselman. Een 
aantal weken later heb ik hen bij elkaar 
geroepen en heb ik verteld wat er verwacht 
wordt. ‘Een spelersraad vertegenwoordigt 
de spelersgroep naar de technische staf 
toe en is net als een aanvoerder het 
verlengde van een trainer. Tevens dragen 
zij zorg voor activiteiten en mocht er 
iets inde groep spelen het bespreekbaar 
maken bij de trainers en heb op de hoogte 
stellen.’ De jongens begrepen het en 
hadden er veel zin in. De eerste maanden 
was het vrij stil en lag het op een laag 

pitje, wat niet per 
se slecht is, dat 
betekent dat er 
niks negatiefs in 
de spelersgroep 
speelt. 

Ergens in 
november spraken 
wij weer met elkaar 
af. Ik ben zelf ook 
veel bezig met de 
spelersraad om zo 
de groep te helpen 

aangezien het vrij nieuw voor hen is. Ik 
vroeg of er nog dingen speelde en Roy 
kwam met een idee om een FIFA toernooi 
te organiseren voor ons eigen team. Dat 
idee hebben wij besproken met zijn vieren 
en waar, wanneer en hoe uitgewerkt. Op 
een trainingsavond hebben wij een loting 
gedaan wie bij elkaar hoorde en welk 
team zij mee moesten spelen. Op de dag 
zelf die bij was, is de spelersraad eerder 
gekomen om de extra tv en Playstation 
te installeren, mijn woonkamer te 
verbouwen en boodschappen te doen. Het 
FIFA toernooi was een groot succes. In 
de winterstop wilde we ook een activiteit 
doen en zijn toen samen met het idee 
gekomen om naar een trampolinepark 
te gaan en daarna met zijn allen naar de 
MC Donalds te gaan. Ook dit is weer door 
de jongens uitgewerkt en vervolgens 
gecommuniceerd naar de rest van het 
team. Ook hier heb ik natuurlijk een 
beetje de regie gehouden om hen naar de 
goed kant te helpen. Over deze activiteit 
heb ik de vorige keer geschreven en dit 
was ook weer een succes. 

Vanaf de tweede seizoenshelft zijn de 
spelersraad en ik druk bezig met de 
seizoen afsluiting. Al snel kwamen we 
met het idee om niet te gaan voetballen, 
maar juist compleet iets anders te doen. 
Ergens begin april moesten de jongens elk 
een kleine opzet hebben voor een seizoen 
afsluiting hier moesten ze rekening 
houden met 
vervoer, wanneer 
en budget. 6 april 
gingen wij bij 
elkaar zitten en 
Lars kwam met 
een geweldig idee. 
Het idee betrof een 
groot vakantiehuis 
in België zuidoost 
van Luik waar 
we met zijn 
allen in kunnen 
en daaromheen Ricardo Asselman Lars van Onna



dan activiteiten 
zoeken. De spe-
lersraad stond 
al snel achter 
dat idee en van 
daaruit kwamen 
verschillende ac-
tiepunten. 20 april 
hebben wij met z’n 
vieren bij mij thuis 
gezeten en zijn wij 
die actiepunten 
besproken en 
hebben we 
enkele knopen 

doorgehakt, en kwam er al een klein 
concept programma uitrollen. 1 mei 
heb ik samen met Lars gezeten om het 
programma aftewerken en de laatste 
dingen te bespreken zodat er een brief 
gemaakt kon worden. Helaas kwamen 
wij er toen achter dat het huis dat we 
gezien hadden voor de datum al weer 
was weggesnoept, na een klein halfuurtje 
hadden we alweer iets anders gevonden 
wat ook zeker aan de eisen voldoet. We 

gaan nu naar Sprimont, iets noordelijker 
ligt dan het vorige huis. We gaan 
verschillende outdoor activiteiten doen 
en wat gezamenlijke spellen. We gaan 
eind juni weg en afgelopen zaterdag 
(4 mei.) heeft de spelersraad het idee 
gepresenteerd aan de rest van het team. 
De brief is ook meteen afgegeven voor de 
ouders.

Afgelopen seizoen hebben deze drie 
jongens uitstekend de rol van spelersraad 
ingevuld en laten zien dat een spelersraad 
echt nodig is bij deze leeftijdsgroep, 
omdat zij al heel duidelijk een eigen 
mening hebben. Lars, Roy en Rico hebben 
alle drie organiserende vaardigheden en 
verantwoordelijkheidsgevoel laten zien 
en laten zien dat zij volwassener worden. 
Ook via deze weg mijn complimenten 
voor deze jongens! 

Siard de Meijer, Coach JO15-1

Roy Mekking
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In het spotlicht
Ik ben: Cas Falter
Ik zit op: Liemers College Zonegge
Ik heb een hekel aan het school vak: 
Frans
Ik vind (eten)lekker: Bloemkool 
Ik drink het liefst: Ranja
Ik luister graag naar (muziek ): 
Nederlandse rap zoals Snelle
Ik kijk graag naar(TV): FOX Sport / Ziggo Sport
Ik heb als hobby: Voetballen
Ik koop het liefst van mijn zakgeld: Kleding 
Ik voetbal in het team: Jo17-1.
Ik kan goed: Bowlen
Ik vind de beste sportman/vrouw: Ronaldo & Lieke Mertens
Ik denk dat SDZZ: Een leuke en mooie club is om bij te 
voetballen
Ik vind van SDZZ: Een hele gezellige club is
Ik hoop dat SDZZ: Een grotere club gaat worden
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S.D.Z.Z: 
Een groot tropisch eiland
Van Tiny kreeg ik de vraag of ik iets over 
onze reis wilde schrijven voor in De Stem. 
Nu heb ik hier zeeën van tijd, dus daar 
kan het niet aan liggen, maar wat schrijf 
je dan? Ik denk niet dat jullie zitten te 
wachten op jaloersmakende berichten 
over het al dan niet rode outback zand 
van Australië, de bergen en meren van 
Nieuw Zeeland, het tropische bounty 
strand waar we momenteel aan liggen in 
Samoa of de mooie vooruitzichten die we 
nog hebben (Fiji en Zuid Korea).. dus dan 
maar een vergelijking tussen het leven 
op Samoa en het leven bij S.D.Z.Z.

Hier in Samoa heerst een wij cultuur en 
nadat wij vier maanden door de westerse 
en ontwikkelde getinte steden en 
natuurgebieden van Australie en Nieuw 
Zeeland hebben gereden, is dat best een 
cultuurshock!! Mensen leven hier met 
minimale middelen (lees een open hut 
wegens de hitte met erin een paar stoelen, 
tafel, soms bedden, koelkast en tv en een 
golfplaten dak) en weten toch het maximale 
uit het leven te halen en bovenal: altijd te 
blijven lachen. Het gaat hier niet om het 
eigen belang, 
maar om het 
belang van 
de familie of 
h e t 

dorp. Bijvoorbeeld: als jij hier als 
Samoaanse dikke eilander, ze dragen hier 
ten slotte de ere titel van de dikste mensen 
van de wereld, meer geld verdient dan je 
nodig hebt om van te leven, doneer je 
de rest van je inkomen aan de kerk. Hier 
geldt de regel, het dorp met de mooiste/
grootste kerk is het meest welvarende. 
Als je daarna nog geld over hebt spaar 
je dat geld niet, maar geeft je het aan je 
familieleden die het zwaarder hebben. Je 
helpt elkaar. En tadaa daar komen we uit 
bij S.D.Z.Z…..

Na 2,5 seizoenen te hebben gespeeld bij 
het geel zwarte gevaar kan ik stellen dat 
er bij S.D.Z.Z. een wij cultuur heerst. 
Teams zijn geen draaideuren of eilandjes 
en helpen elkaar, leden kennen elkaar 
en ondanks dat het lastig is om genoeg 
vrijwilligers te vinden in onze Westerse 
en overwegend egocentrische cultuur, 
blijft de club toch drijven met het 
handjevol die er wel zijn. De wij cultuur 
is de laatste jaren iets vaker dan gewenst 
uit het oog verloren, maar met de laatste 
nieuwe wind zijn we weer goed op weg 

om weer een relevante club in de 
regio te worden. Een club waarvan de 
tegenstanders een avond van te voren 
wakker liggen uit tactisch oogpunt en 
een club met een goed gevulde jeugd- 
en seniorenafdeling. 

Het legendarisch pupillenkamp en het 
nieuwe Seven Aren festival zijn er al! Nu 
het overgewicht qua leden, vrijwilkigers 

en palmbomen langs het veld nog! 
Want Samenspel Doet nog steeds 
Zegevieren, ook in Zevenaar. Kijk 
maar naar de dames 7-7, die (alweer) 
opweg zijn om ongeslagen kampioen te 
worden! Een feilloos op elkaar ingespeeld 
team, wat al jaar en dag samenspeeld in 
het goddelijke groen witte tenue. Daar 
kan niks tegenop en al helemaal geen 
zwart geel…. 

Tropische groeten, Jeanne
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S.D.Z.Z. Zomer-Fair 2019 
De Bazaarcommissie van S.D.Z.Z. houdt 
ook dit jaar weer een grote rommelmarkt 
tijdens de S.D.Z.Z. Zomerfair 2019, op 
zondag 16 juni van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Op deze dag in juni zijn er tal van 
activiteiten en attracties voor jong en 
oud, zoals een loterij, rommelmarkt, 
rad van fortuin en een dj zorgt voor de 
muzikale sfeer en gezelligheid tijdens 
deze dag. Op deze zondag  is er een groot 
scala van activiteiten welke de mensen 
uitnodigt om er naar toe te komen. In de 
kantine en op het terras zijn er hapjes 
en drankjes verkrijgbaar. Het is deze dag 
dus goed toeven bij S.D.Z.Z. 

Dit jaar komt  Dans je Fit (DJF DANCE 
CENTRE ) met 4 of 5 teams naar Sportpark 

de Griethse Poort om hun muzikale dans 
acts te vertonen.

In de pauze van de loterij rondes zullen 
er diverse optredens zijn van teams in de 
leeftijd van 7 tot 19 jaar. Dans je Fit is 
vanaf 12.30 uur aanwezig. Oo is er een 
dweilorkest aanwezig die zorgt voor de 
nodige muzikale sfeer.
 
Uiteraard alvast een woord van dank aan 
alle vrijwilligers die de komende Zomer-
Fair weer aanwezig zijn om alles in goede 
banen te leiden.

De Bazaarcommissie 
van Omni-vereniging S.D.Z.Z.
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Beste (Jeugd) leden,
Het huidige seizoen is nog niet afgelopen, 
maar wij als bestuur zijn al druk bezig met 
het treffen van voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen.

Wij hebben gehoord dat er diverse leden 
zijn die graag iets voor de club willen 
betekenen, maar eigenlijk niet goed 
weten wat hun mogelijkheden zijn of zich 
niet zeker genoeg voelen om bepaalde 
taken op te pakken. Wij hebben daarom 
het plan opgepakt, om te kijken of het 
mogelijk is om binnen de club een aantal 
opleidingen/trainingen aan te bieden, 
die het misschien makkelijker maken om 
bepaalde taken op te pakken.

De eerste training/opleiding die wij aan 
willen bieden is de cursus spelbegeleider/
pupillenscheidsrechter

Als je 12 jaar of ouder bent en het lijkt je gaaf 
om een pupillenwedstrijd te leiden/fluiten 
dan kun je je inschrijven voor een cursus 
spelbegeleider/pupillenscheidsrechter.

De cursus bestaat uit 2 theoretische 
bijeenkomsten van 2,5 uur. Het 
praktijkgedeelte, tussen de beide 
bijeenkomsten, bestaat uit 2 
stagewedstrijden bij onze eigen vereniging. 
Tijdens de opleiding krijg je om de 4 
dagen via de app een aantal quizvragen 
voorgelegd. Deze kan je beantwoorden 
wanneer het jou uitkomt; dit kost je maar 
een paar minuten.  

Wij hebben binnen onze vereniging plaats 
voor 18 leden die deze training zouden 
willen volgen. Als je deze training gevolgd 
hebt, ontvang je een certificaat en mag je 
alle wedstrijden fluiten van de JO7 tot en 
met de JO12. Ook ontvang je een tenue 
van de club.

Lijkt het jou leuk om de training te volgen 
en ben je na het volgen van de training 
ook bereid om enkele wedstrijden te 
fluiten voor onze vereniging schrijf je dan 
snel in via: Wedstrijdenjeugd@sdzz.nl of 
via secretaris@sdzz.nl

S.D.Z.Z. JO11
Nu we langzaam richting het einde van 
het seizoen gaan wordt het tijd voor een 
terugblik. 

Om te beginnen zijn wij erg trots op de 
ontwikkeling die de jongens door hebben 
gemaakt. 

In het begin van het seizoen moest 
iedereen erg aan mekaar wennen. Nu 
spelen de jongens erg goed over, ze 
vechten nu met elkaar om de punten 
binnen te slepen. 

Omdat we het in het begin van het jaar 
weinig spelers hadden, kwamen Colin en 
Ryan van de jo10 over. (Helaas zijn er ook 
twee spelers gestopt, Merijn en Diano.)
We lenen nu regelmatig spelers van een 
ander team om 8 spelers op de been te 
krijgen. Vooral Maaike en Tim bedankt. 

Hans, Johan en Hugo Terwisscha hebben 
ons het laatste deel van het seizoen 
geholpen met training geven. Ook zij 
hebben een positieve bijdrage aan de 

ontwikkeling van het team, dank jullie 
daarvoor. 

De jongens hebben geleerd dat je 
voetballen samen het met elkaar moet 
doen. Ons team doet nu de ‘S’ van 
S.D.Z.Z. echt eer aan.

We worden deze competitie waarschijnlijk 
eervol derde. Met een mooie overwinning 
op onze rivale op hengelder?, liefst met 
15-1

Mooi om te zien hoe zo’n team groeit. 
Kevin, Jadee, Dylan, Timo, Ryan, Ryan, 
Collin, Diano, Sem en natuurlijk onze 
keeper Mark, jullie hebben het super 
gedaan. 

Bedankt ouders voor de hulp

Blijf positief en veel plezier volgend jaar! 

Met sportieve groet, 
Edwin, Hans, Johan, Hugo en Jelle



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.



De Stem - Pagina 19

Pupillenkamp S.D.Z.Z.

Een leuke afsluiting van het 
seizoen 2018/2019

De jeugdcommissie organiseert voor de 
23e keer op rij een pupillenkamp en wel 
in het weekend van vrijdagavond 31 mei 
2019 tot zondagmiddag 2 juni 2019. Het 
pupillenkamp is een sport- en spelkamp 
voor alle JO13-, JO11-, JO10-, JO8- en 
JO7-pupillen. Ook broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes in de leeftijd 
van 6 t/m 12 jaar worden uitgenodigd om 
aan het kamp deel te nemen.

Tijdens dit sport- en spelweekend zullen 
naast het voetballen meerdere sporten 
worden beoefend. Daarnaast zullen er 
verschillende spellen worden gespeeld.

De commissie activiteiten jeugd van 
onze vereniging onder de bezielende 
leiding van Ruud van Vuure heeft ook 
dit jaar weer een prachtig en sportief 
programma samengesteld. We hopen dat 
de weergoden ons gunstig gezind zijn  en 
het kamp een mooie afsluiting zal zijn 
van een leuk seizoen.

Natuurlijk wensen we alle jeugdleden,  
leiders en trainers, alsmede alle 
vrijwilligers die helpen tijdens dit 
pupillenkamp veel succes.

Gerrit Gieling, Redactie de Stem
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Wij zijn de JO17-1 en wij zijn kampioen!

De spelers waarmee we dit kampioenschap 
hebben bereikt, kort beschreven:

Allereerst natuurlijk onze doelman: Robbie 
Meijer. Hij heeft deze seizoenshelft maar 
2 doelpunten tegen gehad en de rest 
allemaal uit het goal gehouden. Kort 
gezegd een zeer betrouwbare doelman.

Dan hebben we Timo Brouwer: onze 
linksback. Deze jongen wist dit seizoen 
de snelle en soms 3 koppen grotere 
buitenspelers uit het 16 meter gebied 
te houden. Hij staat bij ons in het team 
bekend om zijn fenomenale aannames 
van onmogelijke ballen.

Milan Damen: onze rechtsback. Hij 
is 1 van de drie grote jongens bij ons 
in het elftal en zette zijn lichaam er 
dan ook regelmatig in, waardoor hij 
de tegenstanders goed van de bal kon 
houden.

Koen van Onna is dit seizoen uitgegroeid 
tot onze laatste man waar geen aanvaller 
rustig langs wandelt. Hij begon 

het seizoen op de positie voorstopper, 
maar door positiewisselingen in het team 
kwam hij al snel terecht op zijn nieuwe 
positie. En heeft daar geen moeite mee.

De tweede reus uit ons team is Nick 
Verbeek. Met zijn lengte domineerde hij 
achterin in kopduels en duels waar hij zijn 
lichaam in moest gebruiken. Daarbij is hij 
onze betrouwbare strafschoppen killer. 
Hij heeft ze dit seizoen namelijk allemaal 
gemaakt.

Onze kleine man op links midden is Milan 
Bolk. Hij zorgde dit seizoen voor een 
paar mooie assists op onze aanvallers 
en creëerde prachtige driehoekjes op 
het middenveld waardoor wij echt aan 
het voetballen kwamen, een echte 
teamspeler.

Nadat we al een tijdje weer begonnen 
waren met wedstrijden spelen keerde 
Jorik Stronks terug. Jorik speelde al 
een hele tijd bij SDZZ, maar stopte 
vorig jaar. Gelukkig voor ons keerde hij 
dit seizoen terug. Jorik heeft vooral veel 
i n g e v a l l e n op de linksmiddenpositie 

dit seizoen. Dit kwam 
vooral omdat hij na zijn 
terugkomst eerst zijn 
conditie op peil moest 
zien te krijgen. 

De meedogenloze 
aanvoerdster dit seizoen 
is Merel Kelderman. 
Ze is het enige meisje 
in ons team, dat zegt 
daarentegen niets over 
haar voetbalkwaliteiten. 
Merel is één van onze 
beste spelers en vertelt 
iedereen wat ze wel en 
niet moeten doen, een 
echte captain! Door 
de positiewisselingen 
in het team is ze in 
het midden van het 

SDZZ JO17-1G Kampioen! 
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seizoen doorgeschoven naar verdedigende 
middenvelder en is Koen op haar positie 
terechtgekomen.

Marc Teben is onze derde en laatste 
grote speler. Dit gebruikt hij geweldig in 
wedstrijden, soms zelfs iets te veel. Marc 
is wel een speler die het liefst het hele 
veld over gaat rennen om de bal op te 
halen. Aan de mentaliteit zal het bij hem 
niet liggen.

Jordy van der Dussen was vorig jaar 
onze doelman. Hij ging aan het einde van 
dat seizoen weg, maar koos ervoor dit 
seizoen weer bij ons te komen voetballen. 
Jordy heeft dit seizoen vooral veel in de 
spitspositie gespeeld en ook nog een 
aantal doelpunten gemaakt, waarvan 1 in 
de kampioenswedstrijd. 

Cas Falter speelt bij ons als aanvallende 
middenvelder en als spits. Hij scoort veel 
en geeft prachtige steekballen op onze 
buitenspelers. Daarbij kun je als Cas 
aan de bal is, er vergif op innemen, dat 
jouw team in balbezit blijft. Cas is niet de 
grootste maar weet toch bijna altijd de 
tegenstanders van zich af te houden. 

Dan komen we aan bij Neil Visser: onze 
topscoorder. Hij speelt linkerspits en weet 
iedereen te snel af te zijn, niemand kan 
hem tegen houden. Hij is snel en heeft 
daardoor veel kansen gehad en ze er bijna 
allemaal ingeschoten. Tijdens wedstrijden 
werd hij veel neergehaald omdat hij er 
al weer vandoor was en daardoor alleen 
nog zo te stoppen was. Hij heeft deze 
seizoenshelft maar liefst 34 doelpunten 
gemaakt. 

Onze rechterspits is Jurre Vos. Hij is ook 
enorm snel en maakt daar mooi gebruik 
van. Jurre heeft dit seizoen niet enorm 
veel gescoord, maar wel super goede 
assists en voorzetten gegeven. Jurre is 
een speler die graag de actie maakt en 
daar vaak als winnaar uitkomt. 

En als laatst hebben we Thijn Verbeek. 
Deze jongen heeft bij ons dit seizoen 

overal wel gespeeld en heeft nergens 
moeite mee, om op welke positie dan 
ook te gaan staan. Daarbij heeft hij ook 
nog een aantal doelpunten gemaakt dit 
seizoen. Hij is echt een speler die vanuit 
elke positie op het veld de acties aangaat 
en het liefst ook nog scoort. Maar hij vindt 
het ook niet erg om in de verdediging te 
voetballen en schakelt dan gemakkelijk 
zijn man uit.

Het seizoen
Wij, JO17-1G, hebben in de 
najaarscompetitie 4de klasse gespeeld en 
zijn daarbij als 4de geëindigd. Wij hebben 
toen ook goed gevoetbald maar het zat 
er net niet in. Deze seizoenshelft hebben 
wij geprobeerd om onszelf zo goed te 
ontwikkelen dat we in de 2de seizoenshelft 
de kans hadden om kampioen te kunnen 
worden. 

Kortom, dit is dus ook gelukt. Wij gaan 
nu het seizoen samenvatten door onze 
wedstrijden een beetje te analyseren.

De  JO17-1G begon het seizoen tegen GSV 
’38 uit Giesbeek. Dit was bij lange na niet 
de moeilijkste tegenstander. Wij wonnen 
de wedstrijd dan ook gemakkelijk met 0-5. 
Die week daarop zouden we volgens het 
programma tegen DCS spelen, maar 
helaas werd deze wedstrijd uiteindelijk 
gestaakt. We stonden al met zijn allen op 
het veld om te gaan beginnen, toen de 
trainers besloten de wedstrijd te stoppen 
en hem later in te halen. 

Weer een week later speelden we tegen 
Dierense Boys. Wij dachten dat dit een 
goede ploeg was, maar toen de wedstrijd 
was begonnen bleek dat wij de betere 
ploeg waren en scoorden we in de 1ste 
helft de 0-1 en 0-2. Op dat moment gingen 
de koppies bij hun een beetje hangen en 
gingen wij er natuurlijk nog meer druk op 
leggen. Hierdoor scoorden wij in de 2de 
helft maar liefst nog 6 doelpunten. Daarbij 
is het dan ook gebleven. Eindstand: 0-8.

De volgende wedstrijd was uit tegen 
RKPSC. Na drie wedstrijden stonden ze 
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onderaan. Hierdoor hebben we hen flink 
onderschat. Wij speelden daar zeker niet 
onze beste wedstrijd. De eerste helft was 
zeer slap. In de tweede helft kwamen 
we er lekkerder in en scoorden we twee 
keer. Ondanks matig voetbal toch een 0-2 
winst binnengesleept. 

DCS, onze inhaalwedstrijd. Op 30 maart 
was het zover. We begonnen de wedstrijd 
met een enorme drive om te winnen. 
Dit kwam natuurlijk omdat het de grote 
Zevenaarse derby is. De eerste minuten 
hadden we het lastig. DCS had een goede, 
behendige middenvelder die ze dan ook 
goed gebruikten. Op een gegeven moment 
in de eerste helft maakten wij toch de 
1-0. Dit doelpunt was belangrijk. Hierna 
domineerden wij de wedstrijd namelijk. 
We gingen met 3-0 voorsprong de rust 
in. De tweede helft startten we erg sterk. 
Het was dan ook geen verrassing dat 
het 4de doelpunt al snel na rust viel. We 
hebben deze wedstrijd daarna uiteindelijk 
redelijk gemakkelijk met 8-0 gewonnen.

De week daarop speelden we thuis 
tegen DVOV Velp. Deze jongens hadden 
de voorgaande wedstrijden niet echt 
denderende uitslagen neergezet. Ze 
stonden ook redelijk laag in de stand van 
de competitie. Dit was de wedstrijd waar 
we het eerste doelpunt tegen kregen, een 
afstandsschot van een grote middenvelder. 
Dit was even slikken. Je wilt dat moment 
toch zo lang mogelijk uitstellen. Verder 
speelden we ze compleet van de mat. We 
eindigden de wedstrijd dan ook met een 
uitslag van 9-1.

13 april, onze tegenstander VVO. Wij 
speelden uit tegen de ploeg waarvan 
we dachten dat dit een waardige/lastige 
tegenstander zou zijn, maar dat viel 
reuze mee. Na de aftrap kregen wij een 
grote kans die meteen afgemaakt werd. 
We stonden met 0-1 voor. Daarna nam de 
tegenstander de aftrap en ook zij hadden 
meteen een kans die ze afronden waardoor 
het 1-1 kwam te staan. Maar hierna gingen 
we er allemaal, stuk voor stuk, extra 
hard voor werken om te winnen, en dat 

lukte. Wij gingen goed voetballen en zo 
creëerden we goede kansen en maakten 
die goed af. En zo werd het 1-2, 1-3, 1-4 
enz. en met rust stonden we met 1-8 
voor. Na de rust gingen we door met ons 
voetbal en speelden we ze helemaal weg. 
En werd voor hen eindelijk de wedstrijd 
beëindigd. Wij wonnen de wedstrijd met 
1-13. 

Voordat we de volgende wedstrijd 
speelden, hadden we eerst even twee 
weken rust. Iedereen had even de tijd 
om zichzelf mentaal en fysiek op deze 
wedstrijden voor te bereiden. Hard 
trainen en zorgen dat je fit bent. Op dit 
punt beseften we namelijk allemaal dat 
het kampioenschap nu echt wel dichtbij 
kwam.

De wedstrijd waarmee we onszelf in de 
kampioenswedstrijd konden zetten. Als 
we EDS wisten te verslaan waren we 
er. EDS leek op het eerste gezicht een 
moeilijke ploeg te zijn. Helaas voor hen 
hadden die twee vrije weken ons goed 
gedaan. Van de 1ste tot de 80e minuut 
speelden we sterker. Het was dan ook 
niet gek dat we deze wedstrijd met 8-0 
wonnen. We waren allemaal natuurlijk 
zielsblij. Het kampioenschap was nu zo 
dichtbij!

Toen was het moment daar: DZC. De 
kampioenswedstrijd waar we al die tijd 
hard voor hadden gewerkt was eindelijk 
daar. DZC stond 2de en was dus echt een 
goede ploeg. Wij daarentegen stonden 
1ste met 4 punten verschil. Als wij deze 
wedstrijd zouden winnen liepen we met 
3 punten uit, wat het totaal op 7 punten 
zou brengen met 2 wedstrijden te gaan. 
Niet meer in te halen dus. Iedereen was 
gespannen tijdens de warming up. Het 
was wat stiller dan normaal, wat logisch 
is bij een kampioenswedstrijd. Er waren 
een hele hoop supporters gekomen om 
ons aan te moedigen, wat heel fijn was, 
maar de druk wel wat hoger legde. En 
daar was het fluitsignaal. Het was een 
strijd tussen 2 ploegen die allebei gewoon 
persé wilden winnen. Wij kregen een hoop 
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kansen maar ze wilden er simpelweg niet 
in. Ook de tegenstander begon sterk 
aan de wedstrijd, waardoor we het lastig 
kregen. Zelf speelden wij de eerste helft 
heel onrustig. We schoten bijvoorbeeld 
ballen weg als het nergens voor nodig 
was. Ook de passes waren niet zuiver en 
was er enorm veel balverlies. Wij kregen 
1 goede kans en Bam…. op de lat. Het zat 
ons in de eerste helft niet echt mee. Maar 
we waren wel duidelijk de betere partij. 
Het fluitsignaal was er en we gingen de 
rust in met 0-0. 

Rust: wij zaten daar, 14 man. Nog steeds 
waren we zenuwachtig want ja, de 0-1 
was er nog steeds niet. We kregen wat te 
drinken en een speech van onze trainer: 
“Jullie doen het goed. Natuurlijk zijn jullie 
zenuwachtig en dat is logisch maar probeer 
het van je af te gooien (wat makkelijker 
gezegd was dan gedaan). Jullie zijn de 
betere partij laat dat zien. Speel dat 
balletje rustig rond en speel jullie spel.” 
“Echt wij geloven in jullie”, zeiden ze. De 
trainers bleven maar benadrukken dat 
ons doelpunt wel zou vallen. Dat gaf ons 
weer een rustig gevoel. Zo begonnen we 
aan de tweede helft.

De tweede helft. Veertig minuten om 
1 goal te maken, dat was genoeg. We 
startten weer sterk. Helaas deed DZC dat 
ook. We combineerden goed, wonnen de 
duels, kregen kansen, maar de bal wilde 
er niet in. Totdat achterin de bal werd 
onderschept en Cas op het middenveld 
werd aangespeeld. Cas draaide open en 
zag Jordy gaan. Hij gaf de steekpass en 
daar ging hij. Jordy alleen op de keeper. 
Iedereen hield zijn adem in. Op het 
laatste moment wipt Jordy de bal over het 
uitgestoken been van de keeper heen. Hij 
rolt langzaam het doel in, 0-1. Iedereen 
rende naar Jordy toe en hij werd bedolven 
onder ons. Deze voorsprong mochten we 
gewoon niet meer weggeven. Achterin 
bij ons werd vanaf dat moment helemaal 
niets meer doorgelaten. We bleven goed 
voetballen met zijn allen. Op een gegeven 
moment zette Koen goed door vanuit 
achterin in een duel met de spits van DZC 

die minstens 2 koppen groter was. Hij 
kreeg de bal in zijn gezicht maar gaf niet 
op. Hij wist de bal te veroveren en Neil 
weg te sturen. Weg was Neil. Hij was niet 
meer bij te houden door de 2 verdedigers 
die in zijn nek hijgden. Toch wist Neil 
rustig te blijven en kwam hij 1 op 1 met 
de keeper van DZC. En ja hoor, hij tikte 
op het laatste moment met de punt van 
zijn schoen de bal onder de keeper door. 
Het was 0-2, iedereen juichte en stormde 
op Neil af. Het was een groot feest. Het 
was nog niet het einde van de wedstrijd, 
maar dit mocht natuurlijk niet meer fout 
gaan. Onze enige taak voor de laatste 15 
minuten: Zorgen dat DZC niet scoort. Dat 
laatste kwartier speelden we met twee 
vingers in de neus uit. We hebben niks 
meer weggegeven en zijn gewoon als 1 
team blijven voetballen. 

Daar was het dan het eindsignaal. Iedereen 
barstte in juichen uit en op dat moment 
viel alle last van onze schouders. We waren 
KAMPIOEN. Iedereen van ons team stond 
te springen en te juichen. Het was een 
grote vrolijke boel. Alle ouders kwamen 
het veld op en Ewald en André hadden 
een rugzak bij zich waarmee zij het veld 
op kwamen. En toen verscheen daar… de 
beker. We hadden hem binnengehaald… 
Hij was nu echt van ons! Ook hadden 
Ewald en André champagne meegenomen. 
Dat werd over ons heen gegooid en leeg 
gedronken! Daarnaast had Milan Bolk 
een fakkel meegenomen die rood gloeide 
en veel rook produceerde. Nadat het 
feestje op het veld was beëindigd, ging 
het net zo goed door in de kleedkamer. 
We gooiden water over elkaar heen en 
hebben met kleren en al onder de douche 
gestaan zoals gewoonlijk. Helaas was 
het niet mogelijk om de leiders onder de 
douche te krijgen. Toch hebben we ze 
behoorlijk nat gekregen door met bidons 
met water over hen heen te gooien. Dit 
gebeurde zeker niet vrijwillig... Nadat 
iedereen compleet doorweekt was, werd 
het  maar eens tijd om te gaan omkleden. 
Nadat iedereen een beetje droog was en 
omgekleed, kwamen Wietske, André en 
Ewald onze kleedkamer binnen met een 
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tas. 
Daarin zat 

voor iedereen een mooi 
kampioensshirt met zijn/haar eigen 

naam achterop en op de voorkant de 
tekst: SDZZ JO17-1 Kampioen 2019. 
Nadat iedereen weer droog en omgekleed 
was reden we terug naar SDZZ waar ons 
nog een verrassing stond te wachten. 
We stapten uit de auto en liepen om het 
gebouw heen, om vervolgens de kantine 
in te wandelen. En daar stonden onze 
ouders met vlaggen van SDZZ ons op te 
wachten voor de ingang van de kantine. 
We liepen naar binnen en gingen met 
z’n allen om een tafel zitten. We werden 
enorm verwend. We kregen wat te drinken 
en een lekker bakje met friet. Nadat we 
lekker gegeten hadden, kwam daar de 
‘’prijsuitreiking’’. Iedereen kreeg een 
prachtige oorkonde en een glinsterende 
medaille. Iedereen werd om de beurt naar 
voren geroepen en kon zijn oorkonde 
en medaille ophalen onder luid applaus 
van de ouders, trainers en teamgenoten. 
Nadat iedereen zijn/haar medaille had 
opgehaald, gingen we weer naar buiten. 
Daar stond ineens een platte kar op ons 
te wachten. We stapten er 1 voor 1 in. 
Het was een mooie kar met groen/witte 
ballonnen en de vlaggen van SDZZ hingen 
er aan de zijkant aan. We gingen allemaal 
rustig zitten en genieten van het feit dat 
we kampioen waren. Maar dat duurde 
niet lang. Na een paar minuten gingen we 

a l 
w e e r 

zingen en zwaaien met 
de vlaggen die er hingen. Het was 

een gezellige boel. Natuurlijk gingen we 
ook even langs bij onze grote vrienden 
van OBW en maakten we een rondje 
bij DCS over de parkeerplaats waar we, 
vanzelfsprekend, nog harder gingen 
zingen en juichen. Nadat we daar waren 
geweest maakten we nog een rondje 
door de stad. Toen we eindelijk waren 
uitgezongen en weer aankwamen bij 
SDZZ stapten we uit en gingen nog even 
met z’n allen voetballen en napraten. Maar 
net zoals bij elk feestje, kwam ook hier 
een einde aan. Toen deze prachtige dag 
toch echt ten einde kwam, ging iedereen 
naar huis om lekker uit te rusten en thuis 
te genieten van het kampioenschap.

Dit kampioenschap was niet mogelijk 
geweest zonder individueel sterke spelers 
die samen als 1 team kunnen spelen. Wij 
willen daarom onze teamgenoten enorm 
bedanken voor dit geweldige seizoen. 
Daarbij willen we onze trainers en leider/
lijnrechter, Ewald, André en Wietske 
enorm bedanken voor alle trainingen, 
uitjes en de goede adviezen dit seizoen. 
Zonder hen was dit ook zeker niet mogelijk 
geweest.

Wij zijn de JO17-1 van SDZZ en wij zijn 
KAMPIOEN!!!

Namens alle spelers van SDZZ JO17-1
Neil en Koen
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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



De Stem - Pagina 26

ADRESSENLIJST S.D.Z.Z. ZEVENAAR, SEIZOEN 2018-2019
ALGEMEEN BESTUUR VAST NUMMER MOBIELNUMMER

Vacant Voorzitter voorzitter@sdzz.nl

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






