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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.
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Voorwoord
De nieuwe stem voor het seizoen 2019-2020 ligt voor u. Een Stem waarin veel  
informatie staat wat er zoal op voetbalgebied gaat gebeuren komend seizoen en waarin de  
teamindeling van de jeugd vermeld zal staan. 

De najaarvergadering staat gepland voor eind oktober, de leden krijgen daar via de  
e-mail een uitnodiging voor.

Helaas zijn er ook droevige gebeurtenissen bij S.D.Z.Z. gebeurd.

Ons lid van verdienste Nol Hazenhoff is 17-8-2019 overleden op de leeftijd van 87 jaar. 
Veel sdzzers hebben afscheid van Nol genomen.
Ook is op zeer jeugdige leeftijd 49 jaar ons oud lid Rogier Willemsen overleden.
Op 24-6-2019 is Til Verbeek overleden.

We wensen alle familieleden heel veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.

Succes allemaal in het nieuwe voetbalseizoen en veel leesplezier!

De redactie. 
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Woordje van jullie voorzitter...
Zoals het de gewoonte is binnen onze mooie vereniging wil ik hierbij een woordje 
tot jullie richten. Aangezien ik al heel wat jaren meeloop binnen de club kent  
iedereen mij waarschijnlijk wel, maar mocht je je afvragen wie toch die nieuwe 
voorzitter is stel ik me toch nog even voor.

Ik ben John Kummeling, 57 jaar oud en volgens mijn vrouw zijn wij al ruim 30  
jaar gelukkig getrouwd. Wij hebben twee volwassen dochters, Mabel en Lisan en 
schoonzoon Robbin.

Al meer dan 40 jaar geleden ben ik lid geworden van S.D.Z.Z., de club is eigenlijk  
altijd een onderdeel van mijn leven geweest. Allereerst als speler, ook als trainer 
van de jeugd, als lid van de senioren commissie, als consul en als lid van het  
bestuur. Al heel wat uurtjes heb ik doorgebracht bij onze mooie club.

En dan nu als voorzitter, wie had dat gedacht.

Ook al was het voorzitterschap niet een ambitie van me, toch deed de gelegenheid 
zich voor en wil ik er samen met jullie een goede tijd van maken, een tijd waarin 
ik hoop de taken die bij deze functie horen zo goed mogelijk uit te voeren en hoop 
ik ook dat het een tijd wordt waar ik mijn visie op de club kan waarmaken. Ik zou 
deze uitdaging graag samen met jullie aan willen gaan: dat S.D.Z.Z. de gezelligste 
voetbalclub van Zevenaar is en blijft!

We zien het aantal leden voor het komend jaar groeien, bij zowel de senioren als bij 
de junioren en dat is fantastisch nieuws, fijn om te zien dat S.D.Z.Z. voor zoveel  
mensen een vereniging is waar je graag bij wilt horen! De betrokkenheid van onze 
leden en de ouders van de jeugdleden is niet vanzelfsprekend, we waarderen dit 
enorm en voor het bestaan van onze vereniging is deze betrokkenheid ook  
noodzakelijk, we kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Graag zou ik willen zien dat 
deze betrokkenheid nog verder uitgroeit, dat steeds meer mensen bereid zijn om 
hun steentje bij te dragen zodat de vrijwilligers taken met steeds meer mensen  
gedaan kunnen worden. Vele handen maken licht werk, als we allemaal af en toe 
de schouders eronder zetten kunnen we met de vereniging nog meer bereiken in de 
toekomst. S.D.Z.Z. staat immers voor ‘Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar’  
maar staat ook voor Samenwerken doen we zeker!

Als voorzitter ben ik onderdeel van het bestuur, en het bestuur is onderdeel van 
onze mooie club en samen zijn we S.D.Z.Z. Ik ben dan ook benieuwd wat er  
allemaal leeft binnen de club, ik ben benieuwd naar jullie meningen en ideeën en 
gebruik jullie goede ideeën graag om weer een stapje verder te komen. Voor goede 
ideeën maken we tijd, maar goede ideeën besparen misschien ook tijd waarbij  
kwaliteit altijd gewaarborgd moet blijven. 

Zo vragen we ons bijvoorbeeld af of ‘de Stem’ , ons clubblad wat 3 x per jaar  
uitkomt, en waar heel veel tijd zit in het  samenstellen, produceren en het bezorgen 
ervan, misschien ook kan worden vervangen door een digitale leden info die  
maandelijks uitkomt, waardoor de info actueler is, makkelijker toegankelijk is en 
meer attentie waarde heeft. Aangezien veel leden heel veel waarde hechten aan de  
geprinte versie willen we komend jaar de geprinte stem uitbrengen maar daarnaast 
ook de digitale ‘stem’ te gaan introduceren. In deze digitale nieuwsbrief kunnen we 
jullie ook beter op de hoogte houden van onderwerpen die binnen het bestuur  
besproken worden. Open en eerlijk met jullie, onze leden.
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Held

Ik zie de krantenfoto nog zo voor me. Gemaakt in het jeugdhonk. 

De kop bij de foto luidde: “Het honderdste pupillenlid van S.D.Z.Z.”. Jaren later  
maakte deze toen trotse pupil deel uit van de gouden generatie van S.D.Z.Z., die  
wekelijks voor veel publiek schitterende wedstrijden speelden. Een team dat  
grotendeels bestond uit spelers die vanuit de eigen jeugd waren doorgestroomd 
naar het 1e elftal. Na een aantal promoties vanuit de 1e klas onderafdeling, speelde 
dit team jarenlang boven in de 3e klas van de KNVB. Met zijn lange manen  
wapperend in de wind speelde hij bevlogen als rechtsback zijn wedstrijden.  
Figuurlijk greep hij zijn tegenstander bij zijn strot, zodat deze geen kans kreeg om 
in de wedstrijd te komen.  

Vandaag hoorde ik dat deze rots in de branding ten gevolge van een afschuwelijke 
ziekte is overleden. Alhoewel Rogier Willemsen niet meer onder ons is, blijft hij voor 
mij altijd één van de helden van S.D.Z.Z. 1. Ik wens zijn zoon, vriendin, ouders, 
broer, verdere familie, vrienden en allen die Roger dierbaar waren, heel veel sterkte 
toe om dit grote verlies te verwerken.

Rogier rust zacht!

Ruud van Vuure

Ik hoop dat jullie begrijpen dat S.D.Z.Z. de club van ons samen is, waar we samen 
aan willen werken en waar we alleen samen ervoor kunnen zorgen dat we ook  
komend jaar de gezelligste voetbalvereniging van Zevenaar zijn. Een club waar we 
ook tijd maken om samen nog een drankje te doen na de wedstrijd, waar we  
hebben laten zien dat we samen een Seven Aeren festival kunnen organiseren, 
waar het sinterklaasfeest weer een happening is geworden en een club waar  
positiviteit overheerst. Ik zal er als trotse voorzitter in ieder geval heel erg mijn 
best voor doen om dat te bereiken. Laten we er een top jaar van maken.

John Kummeling

Voorzitter S.D.Z.Z.
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In memoriam Nol Hazelhoff

Op 87 jarige leeftijd is Nol Hazenhoff overleden. 
Nol was een markant figuur, niet alleen bij  
S.D.Z.Z. maar ook voor div. andere  
verenigingen in zijn Zevenaar.

In 2017 werd Nol gehuldigd bij S.D.Z.Z. omdat 
hij 60 jaar lid was, hij was ook een van de  
oprichters van het nieuwe S.D.Z.Z. in 1957.  
Toen Nol gehuldigd werd was hij zeer  
emotioneel hij had zijn sloffen aan, jaja op een 
slof en een ouwe voetbalschoen. Met zijn  
gezondheid ging het achteruit en zodoende verhuisde Nol , samen met zijn zus 
Henny naar Arnhem naar een verzorgingstehuis.

De eerst jaren bij S.D.Z.Z., toen nog op het knollenveld van Brinkhof nabij  de  
Arnhemseweg en een “grote kantine”en natuurlijk moesten eerst de koeienflatsen 
opgeruimd worden, kon er gevoetbald worden.

Nol heeft veel gedaan voor zijn S.D.Z.Z. o.a. jeugdleider, bestuurslid,  
seniorenleider, activiteiten opzetten zoals ijsbaan maar toen alles klaar was, begon 
het te dooien helaas.

Ook werd er door enkele leden van S.D.Z.Z. een carnavalsvereniging opgericht nl. 
de Buutenbeentjes ook daar was Nol van de parij, ja hij hield wel van een feestje. 
Toen S.D.Z.Z. in 1972 verhuisde naar de Grietse Poort heeft Nol ook geholpen met 
de verbouwing van de boerderij, heel veel vrije uurtjes heeft hij daar ingestoken. 
Ook de afdeling handbal heeft altijd een beroep op Nol kunnen doen. Was er geen 
vervoer, Nol had een mooie auto, kon je hem altijd bellen, dan reeds hij met zijn 
auto overal naar toe. 

Er werden wel eens mollen aangetroffen op het voetbalveld, samen met Frans  
Veldkamp ging Nol dan op mollenjacht, ja zei hij dan een mol kun je vangen maar 
een HAAS niet, daarmee bedoelde hij zichzelf. Nol is altijd vrijgezel gebleven,  
woonde samen met zijn moeder en zijn zus in de Gladiolenstraat. Zijn bijnaam was 
Rooie Nol, later veranderde de kleur en hij zei toen : zeg maor grieze Nol. 

Als er feest was bij S.D.Z.Z. was Nol altijd van de party, Zijn woorden waren dan, 
zullen we er nog eeeen nemmen. Nol heeft jarenlang de lijnen getrokken op de 
voetbalvelden, ook grote en kleine klussen deed hij voor zijn cluppie.

Nol namens de sportvereniging S.D.Z.Z. bedankt voor al het vele werk dat je voor 
ons hebt gedaan. R.I.P. Nol
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Speelschema S.D.Z.Z. 1
 

Datum Tijd Thuis Uit type Uitslag

01 sep 14.00 SDZZ 1 (zon) sv Orderbos 1 (zon) be 

08 sep 14.00 Terwolde 1 (zon) SDZZ 1 (zon) be 

15 sep 14.30 WVW 1 (zon) SDZZ 1 (zon) be 

22 sep 14.00 SDZZ 1 (zon) SV Babberich 1 (zon) co 

29 sep 14.00 SVGG 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

06 okt 14.00 SDZZ 1 (zon) Den Dam 1 (zon) co 

13 okt 14.00 Westendorp 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

20 okt 14.00 SDZZ 1 (zon) Ajax B 1 (zon) co 

27 okt 14.00 SDZZ 1 (zon) SV Gelders Eiland 1 
(zon)

co 

03 nov 14.00 RKPSC 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

10 nov 14.00 SC Rijnland 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

24 nov 14.00 SDZZ 1 (zon) NVC 1 (zon) co 

01 dec 14.00 Angerlo Vooruit 1 
(zon)

SDZZ 1 (zon) co 

08 dec 14.00 SDZZ 1 (zon) Halle 1 (zon) co 

15 dec 14.00 Kilder 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

02 feb 14.00 Den Dam 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

09 feb 14.00 SDZZ 1 (zon) RKPSC 1 (zon) co 

16 feb 14.00 Ajax B 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

08 mrt 14.00 SV Gelders Eiland 1 
(zon)

SDZZ 1 (zon) co 

15 mrt 14.00 SDZZ 1 (zon) SC Rijnland 1 (zon) co 

22 mrt 14.00 SDZZ 1 (zon) Kilder 1 (zon) co 

05 apr 14.00 SDZZ 1 (zon) Angerlo Vooruit 1 
(zon)

co 

19 apr 14.30 Halle 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

26 apr 14.00 SDZZ 1 (zon) Westendorp 1 (zon) co 

10 mei 14.00 NVC 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 

17 mei 14.00 SDZZ 1 (zon) SVGG 1 (zon) co 

24 mei 14.00 SV Babberich 1 (zon) SDZZ 1 (zon) co 



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
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DRIE GELUKKIGE PRIJSWINNAARS 
ZOMERFAIR S.D.Z.Z.
Zondagmorgen 11.00u. was het weer  
zover, de jaarlijks terugkerende  
zomerfair van S.D.Z.Z. op sportpark  
De Griethse Poort. Het was er leuk en  
erg gezellig met optredens van DJF  
(Dans Je Fit) en dweilorkerst De  
Rienblaozers uit Huissen zorgde voor  
de lekkere ontspanning. Na  
verschillende loterijrondes met erg  
leuke prijzen zoals: hangplanten,  
fruitbakken, ballen verschillende  
dinerbonnen van o.a. Asian Spoon en  
3x JUMBOpassen t.w.v. € 50,= was het  
tijd om de Hoofdprijs 1 minuut gratis  
winkelen bij JUMBO HEEMSKERK en  
de SUPERHOOFDPRIJS Het Max  
Verstappenpakket wat bestond uit 2  
weekendkaarten voor de F! Grand Prix 
in Oostenrijk, 2 Max Verstappen T-shirts 
en 2 Max Verstappencaps te verloten.

De Hoofdprijs van 1 minuut gratis winkelen bij JUMBO HEEMSKERK werd gewonnen 
door Gerrit Peters.

Dan was het grote moment daar de SUPERHOOFDPRIJS het MAX  
VERSTAPPENPAKKET. De gelukkige en dolblije winnares is Petra Visser maar haar 
man Key, fan van Max en F1, ging helemaal door het lint. Key dit was erg mooi en 
leuk om te zien.
 

Graag willen wij alle prijswinnaars feliciteren met hun prijs en Petra en Key app even 
een paar foto’s naar ons om te zien hoe het is geweest daar in Oostenrijk.

Rest mij alleen nog JUMBO HEEMSKERK te bedanken voor het beschikbaar stellen 
van de prijzen.    GROEN WITTE sportgroeten, Organisatie Zomerfair S.D.Z.Z.
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PUPILLEN J017-1 SEIZOEN 2019 -2020
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 15:00 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Grensrechter Wietske Reudink

Trainer/coach Ewald Kelderman

Trainer/coach Andres Falter

Indeling Competitie 3e klasse 20

Concordia-W JO17-2 12:30

Concordia-W JO17-3G 12:30

ST: VVG’25/Etten JO17-2 13:00

FC Bergh JO17-2 12:00

DZC ‘68 JO17-5 13:45

VIOD JO17-2 13:00

Kilder JO17-1 14:45

Keijenburgse Boys JO17-1 15:00

Sprinkhanen JO17-1 14:30

SDZZ JO17-1G 15:00

Doetinchem JO17-1 14:30

ST: vv Montferland JO17-1 13:00

Spelers

Quinten van Alst Jorik Stronks

Timo Brouwer Milan Bolk

Jordy van der Dussen Milan Damen

Cas Falter Baily van Emden

Robbie Meijer Merel Kelderman

Mees Rieswijk Koen van Onna

Bram van Tend Marc Teben

Thijn Verbeek Nick Verbeek

Jurre Vos Neil Visser
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PUPILLEN J017-2 SEIZOEN 2019 -2020
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.45 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 15:00 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Grensrechter Gerrit Peters

Trainer/coach Raoul Van Marwijk

Trainer/coach Siard de Meijer

Indeling Competitie 4e klasse 18

DVC ‘26 JO17-2 13:00

DVC ‘26 JO17-3 15:15

Peeske ‘t JO17-1 13:00

OBW JO17-2 14:00

OBW JO17-3 12:30

DCS JO17-3 12:30

Groessen JO17-3 14:45

Loil sv JO17-1G 13:00

RKPSC JO17-1 14:30

SJO Rijnland - Geld Eiland JO17-2 14:45

DZC ‘68 JO17-8 11:45

SDZZ JO17-2 15:00

Spelers

Ricardo Asselman Yahye Abdi

Robin van Battum Bradley Barends

Jay Debipersad Kylian Berndsen

Ryan van Ginkel Bas van Dick

Samir Hussaini Sven van Ginkel

Roy Mekking Ralph van Kampen

Jelle Peters Lars van Onna

Nolan Visser Tobias Uffing



“Jeroen Jordens prestatie gerichte trainer met  
passie voor het voetbalspel”

Voor	de	aftrap	van	het	nieuwe	voetbalseizoen	2019/2020	willen	we	je	nog	even	voorstellen	aan	de	nieuwe	
hoofdtrainer	van	het	1e	elftal	van	onze	vereniging.	Helemaal	nieuw	zijn	Jeroen	Jordens		en	zijn	assistent	 
Ronald	van	de		Ark	niet,		want	halverwege	het	vorig	seizoen	namen	ze	het	stokje	over	van	de	voortijdig	 
vertrekkende	Alex	van	Ginkel.	Het	werd	een	periode	waar	we	maar	niet	te	lang	bij	stil	 
moeten	staan	en	het	vizier	nu	moeten		richten	op	het	nieuwe	seizoen. 

Jeroen	begon	al	vroeg	met	voetballen	en	jawel	dat	deed	hij	in	zijn	beginjaren	bij	S.D.Z.Z.	Het	begon	allemaal	bij	
de	F3	en	hij	heeft	bij	onze	vereniging	gespeeld	tot	2e	jaars	B.	Hij	vervolgde	zijn	voetballende	carrière	bij	DCS	bij	
de	A2.	Mooie	herinneringen	zijn	er	aan	het	behaalde	Gelders	kampioenschap	met	de	C1	onder	de	leiding	van	Jan	
Pruis. 

Jeroen	speelde	ook	landelijk	met	de	A	een	elftal	met	6	profs	en	6	amateurs	en	dit	team	speelde	 
ondermeer	tegen	de	Graafschap	en	NEC.	De	opstap	naar	het	1e	elftal	van	DCS		met	de	trainers	Rini	Kromdijk	en	
Theo	van	Londen	was	al	snel	gemaakt.	Het	was	tevens	het	laatste	elftal	van	DCS	waar	Jeroen	in	speelde	,	want	
samen	met	trainer	Kromdijk	vervolgde	hij	zijn	spelers	carrière	bij	SDOUC. 

Via	SDOUC	kwam	hij	toch	weer	terug	bij	S.D.Z.Z.	om	met	het	1e	elftal	kampioen	te	worden	in	het	seizoen	
1996/97.	Hij	speelde	3	seizoenen	in	dit	elftal,	om	vervolgens	voetballend	bij	het	1e	elftal	van	SV	Babberich	en	
aansluitend	4	seizoenen	in	het	1e	elfral	van	OBW	te	spelen.	 

Al	ouder	wordend	vervolgde	hij	zijn	speler	loopbaan	opnieuw	4	seizoenen	bij	S.D.Z.Z.		en	ook	Jeroen	denkt	hierbij	
nog	wel	eens	terug	aan	die	legendarische	wedstrijd	tegen	ZVV	Zutphania. 

Zijn	voetballende	carrière	en	destijds	40	jaar	oud	sloot	 
hij	af	bij	DCS,	waarna	het	assistent	trainerschap	bij	het	 
2e	2	seizoenen		en	ook	bij	het	1e	elftal	was	hij	assistent	 
trainer. 

Vorig	jaar	werd	hij	door	de	toenmalige	voorzitter	Dolf	 
Erkelens	j.r.	gevraagd	om	als	trainer	van	het	1e	elftal	te	 
gaan	fungeren.	Samen	met	zijn	huidige	assistent	trainer	 
Ronald	van	de	Ark	wilde	hij	dit	avontuur	wel	 
oppakken.	Het	seizoen	werd	moeizaam	afgemaakt	met	 
een	gehavende	en	kleine	 
selectie.		Van	de	selctie	van	vorig	seizoen	zijn	tenslotte 
	5	spelers	over	gebleven,	dus	moest	Jeroen	op	zoek	 
naar	versterking	voor	de	selectie	van	dit	seizoen. 

De	spelers	die	zijn	gebleven	krijgen	voor	het	nieuwe	 
seizoen	versterking	van	oud	spelers	van	S.D.Z.Z.		en	 
een	aantal	nieuwe	gezichten	van	diverse	clubs	uit	de	 
Regio,	waaronder	spelers	van	DCS,DVC,	Sprinkhanen,	 
SV	Babberich,Veluwezoom	en	Fortuna		Elten. 

De Stem - Pagina 12



De Stem - Pagina 13

 

De	huidige	selectie	bestaat	uit	20	spelers	en	de	technische	staf	bestaat	naast	Jeroen	Jordens	uit,	Ronald	vd	Ark,	
verzorgster	Wietske	Reurdink,	Grensrechter	Hans	Terwisscha,	en	keepers	trainer	Rene	Marinus.	De	functie	van	
een	leider	voor	het	1e	elftal	is	op	dit	moment	nog	vacant.

Op	dit	moment		worden	er	diverse	beker	en	oefenwedstrijden	af	gewerkt	en	moet	er	voor	de	seizoenstart	op	22	
september	(thuiswedstrijd	tegen	SV	Babberich)	er	een	prestatie		gericht	en	technisch	fit	team	aan	de	start	staan	
in de 5e	klasse	Regio	oost	Gelderland. 

Jeroen	hoopt	samen	met	zijn	staf	dat	ze	het	1e	elftal	stukje	bij	beetje	te		kunnen	optimaliseren,	waarbij	 
gezelligheid	en	de	sfeer	binnen	het	team	ook	zeer	belangrijk	zijn	om	goed	te	presteren.

Verwachtingen	wil	Jeroen	Jordens	ook	wel	uitspreken	voor	het	komende	seizoen,	want	met	het	team	wat	er	nu	
is	moeten	we	zeker	voor	een	periode	titel	kunnen	spelen,		wie	weet	kunnen	we	zelf	voor	promotie	naar	de	4e 
klasse	gaan.	Echter	bovenaan	meedraaien	in	deze	competitie	is	een	pre.	Over	de	competitie		zelf	is	hij	ook	dik	
tevreden		want	leuke	streek	derby’s	staan	in	de	5e	klasse	C		op	het	programma,	o.a.	tegen	SV	Babberich,		 
SV	Gelders	Eiland,	SC	Rijnland,	RKPSC,		Angero	Vooruit	en	SV	Kilder.

Wij	Wensen	Jeroen	Jordens	namens	het	bestuur	en	onze	vereniging	voor	het	komende	seizoen	veel	sportief	 
succes	toe		met	deze	uitdaging.

Gerrit Gieling

Redactie	De	Stem
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PUPILLEN J014-1G SEIZOEN 2019 -2020

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 13:30 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer/coach Rober Verbeek

Trainer/coach Maarten Witkamp

Indeling Competitie 3e klasse 09

ZVV ‘56 JO14-1 13:00

Albatross JO14-1G 10:45

DZC’68 JO14-3 10:00

DVOV JO14-1 10:30

SDZZ JO14-1G 13:30

SJO Oeken/Brummen JO14-2

Spelers

Mohamed Abdulkadir Deacon Alvarez-Gieling

Ishan Debipersad Ryan Edwards

Hugo Feenstra Jort Kelderman

Kian John Latumahina Mohamed Nuur

Luuk Salemink Suzanne van der Schaaf

Justin Verbeek Joaquin Vink
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Rabobank Clubkas Campagne 2019

Omni-vereniging S.D.Z.Z. heeft zich ingeschreven voor deelname aan de Rabobank 
Clubkas Campagne 2019. Is door de Rabobank beoordeeld en de definitieve  
goedkeuring voor deelname van onze vereniging aan de Rabobank Clubkas  
Campagne 2019 van Rabobank Arnhem en Omstreken is binnen.

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code  
waarmee ze kunnen stemmen. Van maandag 2 tot en met maandag 16 september 
2019 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of  
stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 
waarvan maximaal twee stemmen op S.D.Z.Z. mogen worden uitgebracht.  Elke 
stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen S.D.Z.Z. krijgt,  hoe meer geld dit  
oplevert.

Let op: alleen leden van Rabobank Arnhem vanaf 12 jaar mogen stemmen.

Wat kunnen clubleden doen om te steunen? 
De verenigingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen  
gebruik maken van  promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden  
onder de aandacht te brengen. Als clublid kun je in jouw eigen omgeving bij familie, 
vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Arnhem en  
Omstreken en vragen of zij op jouw vereniging willen stemmen.

Meer informatie 
Op de website www.rabo.nl/arnhem/clubkas vind je meer informatie over de  
Rabobank Clubkas Campagne. Ook vind je hier een overzicht van de meest gestelde 
vragen inclusief antwoorden. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, 
neem dan contact op met ons via directie.arnhem@rabobank.nl of via (088) 726 72 
31. Dus het kan nog stem op onze club.

Redactie de Stem
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Vrienden van S.D.Z.Z.

Beste sportvrienden,

     Binnen de vrienden van S.D.Z.Z. heeft het afgelopen  
     seizoen een wijziging plaats gevonden in de bezetting.  
     Het aantal Vrienden liep terug en we kwamen op een  
     dood spoor te zitten. Na enkele bijeenkomsten, werd  
     besloten om de zittende  
     commissie uit te breiden met een tweetal personen,   
     en zouden we pogen om nieuw leven in de Vrienden   
     van S.D.Z.Z. te blazen. 

     Wat is er zoal gebeurd het afgelopen jaar? 

     De Vrienden van S.D.Z.Z. heeft als doel om de vereni 
     ging financieel te ondersteunen, daar waar de  
normale begroting niet in voorziet. Dus niet een bijdrage leveren aan de exploitatie 
of aan de normale uitgaven van de club, maar bijzondere projectjes ondersteunen 
waarin de begroting niet voorziet. Het afgelopen jaar hebben de vrienden een  
bijdrage geleverd aan de kosten voor de pupil van de week en ook de snoepzakjes 
tijdens het Sinterklaasfeest voor de jeugd kwamen voor rekening van de Vrienden 
en ook een bijdrage in de kosten van  
keepershandschoenen kwam voor op de uitgavenlijst.

De grootste bijdrage was de nieuwe vloer boven in het voorhuis en wat te denken 
van de dartborden in ons clubhuis.

De eerste taak van de nieuwe commissie was het werven van nieuwe vrienden, dit 
heeft tot resultaat geleid dat we nu meer dan 40 vrienden hebben waarvan de  
namen prijken op de mooie borden in de hal. In de komende maanden gaan we een 
bijeenkomst beleggen waarvoor we alle vrienden uitnodigen om in een  
ongedwongen sfeer van gedachten te wisselen zodat we als Vrienden van S.D.Z.Z. 
een waardevolle bijdrage kunnen geven aan onze club. 

Wil jij ook tot de Vrienden van S.D.Z.Z. gaan behoren of ben je een klein beetje ja-
loers dat jouw naam niet op de mooie borden staan, neem dan contact op met een 
van de leden van de commissie of stuur een mailtje naar vrienden@sdzz.nl en geeft 
je op. De jaarlijkse kosten om hier deel van uit te mogen maken bedragen  
€ 45,00.

Ans Kamerman

Wim Kamerman

Tino Meijer

Theo Meijer



Sponsoren Pupil van de Week 
seizoen 2019 - 2020  

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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Vrienden 
van S.D.Z.Z.
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Grote Clubactie 2019

Met de aanvang van het nieuwe seizoen start ook de grote club actie weer en wij 
als S.D.Z.Z. doen daar ook dit jaar weer aan mee. (m.u.v. de toekomst en de jo-8). 
Vanaf zaterdag 14 september start de verkoop van de loten van de Grote Club Ac-
tie. Ik zal op zaterdagmorgen 7 september in de kantine vanaf 08.00 uur (i.v.m. uit 
en thuiswedstrijden) aanwezig zijn om de verkoopboekjes met begeleidende brief 
aan jullie overhandigen om vervolgens deze na de wedstrijd aan de teamspelers te 
overhandigen. De boekjes met loten staan ook dit jaar weer op naam van de speler 
en team.

Dit jaar werken we (net als vorig jaar) met de verkoopboekjes met een eenmalige 
machtiging. Dit betekent dat de kinderen maar een keer langs de deuren gaan en 
ook niet met geld over straat hoeven. Aan jullie beste leiders en trainers vraag ik 
om jullie spelers zoveel mogelijk te motiveren om zoveel mogelijk loten per speler 
te verkopen.

De drie beste verkopers worden ook dit jaar beloont met de volgende prijzen.

- 1e prijs 30,-- contant

- 2e prijs 20,-- contant

- 3e prijs 15,-- contant

Voor het elftal dat de meeste loten heeft verkocht, staat na afloop van de Grote 
Club Actie frites en drinken klaar voor trainer/leiders en spelers.

Ik hoef jullie niet uit te leggen dat deze Grote Club Actie een belangrijke inkom-
stenbron voor onze vereniging is. Met de opbrengst wordt onderhoud gepleegd, 
materialen aangeschaft en jeugdactiviteiten georganiseerd.

Zodra een speler klaar is met de verkopen, of anders uiterlijk 1 november, dient 
hij/zij het boekje bij zijn leider/trainer in te leveren. Vervolgens kunnen jullie deze 
boekjes weer bij ondergetekende inleveren of afgeven achter de bar van de kanti-
ne. Het kantinepersoneel zal door mij worden ingelicht. Wel wil ik jullie erop wijzen 
de boekwerkjes na verkoop absoluut niet in het ballenhok of postvakje in de kan-
tine neer te leggen. We lopen dan het risico dat we deze kwijt raken, en vervolgens 
niet in het systeem van de grote Club Actie kunnen verwerken met alle gevolgen 
van dien.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Mark Nieuwboer
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PUPILLEN J014-2G SEIZOEN 2019 -2020

ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 11:30 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer/coach Colin Gieling

Trainer/coach Bert vd Lest

Indeling Competitie 5e klasse 01

Bemmel SC JO14-3 10:30

AVW ‘66 JO14-1 10:00

OVC ‘85 JO14-3G 11:00

SML JO14-4 13:00

Arnhemse Boys JO14-3 16:00

SDZZ JO14-2G 11:30

Spelers

Floris van Aalten Marcus Caeyers

Meike van Duren Naomi van der Dussen

Colin Grob Lara van der Lest

Floor de Kruyff Esmee Slootstra

Davy Stakenburg Rick Stans

Sebastian Verwoert Stan Vreeken

Sophie Willemsen
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PUPILLEN J012-1G SEIZOEN 2019 -2020
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden maandag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingstijden woensdag 18.15 uur – 19.30 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 11:00 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer/coach Michael Eleveld

Trainer/coach Edwin Zegers

Indeling Competitie 4e klasse 12

DCS JO12-1 09:45

DVV JO12-3 08:30

DZC’68 JO12-7G 09:30

VIOD JO12-2 10:00

VDZ JO12-5 08:30

Doesburg SC JO12-2 11:30

Eldenia JO12-3 08:30

FC Bergh JO12-2 08:30

DVC ‘26 JO12-2 08:30

Loil sv JO12-1 11:00

DVOL JO12-5 11:15

  SDZZ JO12-1 11:00

DZC’68 JO12-8G

Spelers

Daan Beumer Kevin Brugman

Ryan Derksen Ryan Eleveld

Collin de Groodt Timo Hueting

Dylan Van Limbeek Jadee Olsman

Mark Whien Sam Zegers
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PUPILLEN J011-1 SEIZOEN 2019 -2020
ALGEMENE INFORMATIE
Trainingstijden dinsdag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingstijden donderdag 18.15 uur – 19.30 uur
Trainingsveld 4
Kleedkamer
Aanvang thuiswedstrijden 11:00 uur
Website www.sdzz.nl
TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING
Trainer/coach Bjorn Beijer
Trainer/coach Remco Derksen
Trainer/coach Merlijn Aalten
Indeling Competitie 4e klasse 23

  DVOV JO11-4G 10:45

DVV JO11-4
08:30

VVO JO11-3
09:00

VVO JO11-4
09:00

MASV JO11-2
10:45

  Loo JO11-1G 10:00

AVW ‘66 JO11-1
08:30

DCS JO11-4
08:30

SDZZ JO11-1
11:00

Angeren JO11-1
09:00

Groessen JO11-2
09:45

  VDZ JO11-6 08:30

Spelers
Diano Baars Dany Daoud
Julien Beijer Quinty Derksen
Ryan Daoud Jnnifer Stakenburg
Roan van Limbeek Cas van den Wildenberg
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PUPILLEN J09-1G SEIZOEN 2019 -2020
ALGEMENE INFORMATIE

Trainingstijden donderdag 18.00 uur – 18.45 uur

Trainingsveld 4

Kleedkamer

Aanvang thuiswedstrijden 09:00 uur

Website www.sdzz.nl

TECHNISCHE STAF / BEGELEIDING

Trainer/coach Rick Salemink

Trainer/coach Ronald Vreeken

Indeling Competitie 3e klasse 09

  Paasberg De JO9-1 09:30

DVC ‘26 JO9-2 10:45

Teuge SP JO9-2G 08:45

DVOV JO9-3 08:30

DVV JO9-3 08:30

VVO JO9-2 10:00

AVW ‘66 JO9-1 08:30

SDZZ JO9-1 09:00

Dierense Boys JO9-1G 09:00

Westervoort JO9-2G 08:30

SC Rheden JO9-1 09:00

VDZ JO9-3 08:30

Spelers

Danvi Baars Nigel Berkhout

Storm van Buren Tesslynn Derksen

Joris Eleveld Mike Salemink

Jayson Schakenraad Olek van der Steen

Niek Vreeken
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Vacatures/Vrijwilligers gevraagd     

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van S.D.Z.Z.

Vrijwilligers gevraagd voor de volgende functies:

Onderhoudsmedewerker vacatures:

> Schoonmaakwerkzaamheden m/v

> Kantine Medewerkers m/v

Scheidsrechter:

> Clubscheidsrechters m/v (2 ½ uur per wedstrijd)

Voor alle vacatures kan men zich aanmelden via: algemeen@sdzz.nl.

Wij hopen en verwachten dat er heel veel aanmeldingen komen. 

We zullen dan met ons alle eer doen aan de verenigingsnaam S.D.Z.Z. 

SAMENSPEL DOET ZEGEVIEREN ZEVENAAR

Mede dankzij de nieuwe privacywet, zullen we uw gegevens op de juiste manier  
verwerken.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Bestuur S.D.Z.Z. 
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Kaartdata S.D.Z.Z. 2019 -2020 

2019

Vrijdag 30 augustus 2019

Vrijdag 13 september 2019

Vrijdag 27 september 2019

Vrijdag 11 oktober 2019

Vrijdag 25 oktober 2019

Vrijdag 8 november 2019

Vrijdag 22 november 2019

Vrijdag 29 november 2019

Vrijdag 13 december 2019

Vrijdag 27 december 2019

2020

Vrijdag 24 januari 2020

Vrijdag 7 februari 2020

Vrijdag 21 februari 2020

Vrijdag 6 maart 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Vrijdag 3 april 2020

Vrijdag 17 april 2020

Vrijdag 1 mei 2020

Vrijdag 15 mei 2020 

Vrijdag 29 mei 2020

KAARTMARATHON 
ZATERDAG 11 JANUARI 2020
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Pupillenkamp groot succes

In het weekend van 31 mei t/m 2 juni 2019 is voor de 23e keer op rij het 
Pupillenkamp georganiseerd. De 53 deelnemers in de leeftijd van 6 t/m 13 
jaar en de 32 begeleiders waren ondergebracht in een 4 tal tenten, die waren 
opgezet op ons sportpark. Nadat de spelers zich hadden gemeld en noodzakelijke 
bijzonderheden, zoals medicijnengebruik waren genoteerd, werd het kamp om 
18.30 uur geopend. Vervolgens werden er een sporttoernooi gespeeld, waarbij de 
teams 3 verschillende sporten beoefenden. Hierna werd het Postbodespel gespeeld, 
waarbij de gekleurde post in dezelfde gekleurde brievenbus moet worden bezorgd. 
Na dit spel kregen de spelers van de JO10, JO8 en JO7 een broodje worst voordat 
zij de slaapzak opzochten. Door de spelers van de JO13 en de JO11 werd nog het 
Reisplannersspel gespeeld. De bedoeling van dit spel was dat de teams een reis 
plande die via 16 stations uiteindelijk weer in Zevenaar uit kwam. Hierna kregen 
de JO13 en JO11 spelers ook nog een broodje knakworst en gingen ook zij naar de 
tenten om nog niet te gaan slapen. Eerst moest er chips worden gegeten, worden 
gelezen, worden gekaart en worden gekeet voordat iedereen uiteindelijk ging 
slapen. 

Omdat Bert en Paul voor de eerste keer als begeleiders op kamp waren, werden zij 
via een watervoetbalspel ontgroend. Nadat de leiders voldoende hadden nagepraat, 
zochten ook zij bijna allemaal de slaapzak op. Want de leiders die de kampwacht 
hadden, konden nog niet gaan slapen. Zij waakten rond het kampvuur totdat zij 
werden afgelost. 

De volgende ochtend waren de eerste kinderen om 6.00 uur al wakker. En wat doe 
je dan op een voetbalkamp. Voetballen natuurlijk. Om 07.30 werd er ontbeten. 
Tijdens het ontbijt werd er gezongen voor begeleider Neil die jarig was. Het eerste 
onderdeel van de ochtend was het smokkelspel. Vier groepen spelers moesten 
proberen smokkelwaar naar verschillende landen te vervoeren, zonder dat zij 
werden getikt door de 2 andere groepen spelers en een aantal begeleiders. Hierna 
werd het Voetballersruilspel gespeeld, waarbij de teams moesten proberen 15 
kaartjes van dezelfde club bij elkaar te krijgen door te ruilen met andere teams. 
Vervolgens werd er een voetbaltoernooi gehouden. 

 
Na de lunch werd er in verband met het mooie weer een waterzeskamp gehouden, 
zodat de spelers lekker konden afkoelen. Er was een roetsjbaan die was ingesmeerd 
met sop, waarop de spelers met een luchtbed zo ver mogelijk  moesten proberen te 
glijden. Achter de stormbaan waren 2 zwembadjes met koud water geplaatst, waar 
de kinderen na de afgelegde hindernissen in terecht kwamen. Met waterspuiten 
moest worden geprobeerd de bal over de achterlijn van het andere team te spuiten. 
Bij de hindernisbaan moesten de spelers een bekertje water vullen en hiermee het 
parcours, dat bestond uit het onder een zeil doorkruipen, een touwbrug en een 
brug, afleggen.  
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De bedoeling was om als team zoveel mogelijk water over te brengen. Het laatste spel 
was het waterslagbal, waarbij de spelers na het slaan van de tennisbal met een bekertje 
water langs de honken moesten lopen. Na aankomst bij het laatste honk moest het 
bekertje worden leeggegooid in een emmer. Het team dat na afloop van het spel het 
meeste water in de emmer had gegoten  was de winnaar. 

Na de warme maaltijd, die bestond uit friet, frikandellen, kroketten en appelmoes begon 
het avondprogramma. Eerst werd het spel “Wie is het?” gespeeld. De 8 teams moesten 
16 spelletjes spelen. Wanneer het spel binnen 3 minuten succesvol was gespeeld, kregen 
de teams een aanwijzing. Nadat alle 16 spelletjes waren gespeeld, kreeg elk team een 
envelop met 35 foto’s. Aan de hand van de aanwijzingen wisten de teams dat Max 
Verstappen de persoon was die we zochten. Nadat dit spel was afgelopen werden we 
verrast door de ouders van Kelvin Vo, die 260 Vietnamese loempia’s hadden gebakken. 
Nogmaals bedanken wij de heer en mevrouw Vo voor deze lekkernij!  Nadat een ieder 
zijn buik had vol gegeten, werd het Transferspel gespeeld. De teams moesten proberen 
de spelers van het Nederlands elftal bij de 20 spelersmakelaars zo goedkoop mogelijk bij 
elkaar te kopen. Na dit spel was het bedtijd voor de spelers van de JO10, JO8 en JO7. 
De start van het Champions League spel werd wat uitgesteld, zodat de spelers van de 
JO13 en JO11 en de begeleiders het laatste deel van de Champions League finale tussen 
Liverpool en Tottenham Hotspur konden kijken.  
Tijdens het Champions League spel werd de  
kennis van de kinderen getest. Het was de  
bedoeling dat zij de spelers, trainers, stadions  
en clubemblemen van dezelfde 7 clubs bij  
elkaar zochten.  Na dit spel doken ook de  
spelers van de JO13 en de JO11 in hun  
slaapzakken en was het veel sneller stil in  
de tenten dan de nacht er voor.

Voor alle begeleiders werd er rond middennacht  
nog een frietje, broodje snack o.i.d. bezorgd  
die smakelijk werd opgegeten. Na nog wat  
gedronken te hebben gingen ook de leiders, die geen kampwacht hadden slapen. 

Op de zondagmorgen was het om 7.00 uur nog rustig op het kampterrein en was het 
noodzakelijk dat sommige spelers en leiders werden gewekt en in enkele gevallen uit de 
slaapzak werden getrokken. Na het ontbijt was het tijd om de tassen in te pakken, de 
tenten te ontruimen en de pallets op te stapelen. Terwijl de meeste leiders bezig waren 
met het laten zaken en opruimen van de tenten, gingen de spelers Voetballen stelen. 
De bedoeling was dat de spelers in het kamp van de tegenpartij moesten proberen te 
komen. Wanneer dit gelukt was, mocht men een bal pakken en deze naar zijn/haar kamp 
brengen. Wanneer men onderweg getikt werd, moesten de spelers hun kaartje laten zien. 
Diegene de het beste kaartje had, mocht doorspelen, terwijl de andere speler een nieuw 
kaartje moest halen. Hierna was het tijd voor het laatste sportonderdeel van dit kamp en 
wel het Minivoetbaltoernooi. Teams van 4 spelers speelden 5 wedstrijdjes tegen elkaar op 
kleine veldjes met kleine doeltjes. Nadat het Minivoetbaltoernooi was afgelopen, was de 
tijd aangebroken om het kampweekend af te sluiten. 

De scores van alle sport- en spelonderdelen waren bij elkaar opgeteld en de 3 beste 
spelers per leeftijdscategorie kregen een prijsje uitgereikt. Daarnaast kregen alle spelers 
een herinneringsmedaille. Ook ontvingen alle spelers en leiders een dvd, met daarop 
honderden foto’s die tijdens het kampweekend waren geschoten.

We kunnen terugkijken op een geslaagd kamp met mooi weer, leuke deelnemers en 
goede groep begeleiders. Ik wil iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan het slagen van dit kamp heel hartelijk bedanken.

Ruud van Vuure 
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Mededelingen van Omni-vereniging 
S.D.Z.Z.

 
1e S.D.Z.Z. PCWU toernooi op Sportpark de Griethse poort groot succes

 
Zaterdag 24 augustus stond de 1e S.D.Z.Z. PCWU op de planning. Op de prachtige 
locatie van Sportcomplex De Griethse Poort te Zevenaar werden diverse  
wedstrijden afgewerkt.

Wat een weer, wat een dag, wat een organisatie, ’s Morgens om 07.30 uur was de 
organisatie al in de weer om de boel voor te bereiden. En dat is ze gelukt. Het  
resulteerde in een fantastische dag voor alle deelnemers en bezoekers.

Om 09.30 uur gingen de eerste wedstrijden van start voor de JO9 tot en met de 
JO12. Met de warmte van de zon op het veld traden de eerste teams aan. Uiteraard 
waren er kwaliteitsverschillen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Rond 14.00 uur gingen de laatste wedstrijden van start voor de JO14. Jammer dat 
1 team op het allerlaatste moment had afgezegd, zodat de organisatie aan de slag 
moest om een vereniging erbij de krijgen en dat is gelukt. De commissie dankt de 
vereniging SV Loil voor hun bijdrage in dit toernooi door een team naar Zevenaar te 
sturen.

Om 16.15 uur was het toernooi ten einde. Vermoeide, bezwete gezichten zagen we 
en iedereen keek terug op een mooi toernooi.

Voor iedereen was er een vaantje en voor elk team een beker. Alle voetballers en 
begeleiders werden bedankt voor hun inzet, sportiviteit, alle gezelligheid, en  
sportiviteit dat er geen blessures gevallen zijn.

Het toernooi is fantastisch verlopen en het was een geslaagde voetbaldag. Een  
traditie is geboren. Binnenkort zal een datum bekend worden gemaakt voor de  
organisatie van de 2e SDZZ PCWU toernooi in augustus 2020. Een artikel met  
inschrijfformulier zal op de website geplaatst worden en verenigingen kunnen zich 
dan al inschrijven.

De commissie dankt alle vrijwilligers die hebben  
bijgedragen aan deze topdag.

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

Maak	nu	een	vriendje	of	vriendinnetje	lid	van	jouw	voetbalvereniging	S.D.Z.Z.	en	je	krijgt	een	
voetbal	cadeau!
 
Als	nieuw	lid	krijg	je	een	fantastisch	mooi	trainingspak	cadeau!
Vraag	wel	even	naar	de	voorwaarden!	
  
Mocht		je	nog	vragen	hebben	dan	kun	je	contact	opnemen	met
Rick	Salemink	(jeugdsecretaris)
tel			06	53236223
e-mail		jeugdsecretaris@sdzz.nl
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Colofon Omni-Vereniging S.D.Z.Z. seizoen 2019 - 2020
Algemeen Bestuur

John Kummeling Voorzitter voorztter@sdzz.nl

Wendy Salemink Secretaris secretaris@sdzz.nl

Aico Hendriks Penningmeester penningmeester@sdzz.nl

Damon Beijkirch Seniorenvoetbal senioren@sdzz.nl

Gerard Kelderman Jeugdvoetbal jeugd@sdzz.nl

Jan Sloot Algemeen lid bestuurslid@sdzz.nl

William Rijst PR / Sponsoring sponsoring@sdzz.nl

Seniorencommissie

Damon Beijkirch Voorzitter senioren@sdzz.nl

Mischa Beijkirch Lid lidcomm@sdzz.nl  

John Kummeling Lid/Consul algemeen@sdzz.nl

Jeugdbestuur

Gerard Kelderman Voorzitter/jeugdadmin. jeugd@sdzz.nl

Wendy Salemink 2e jeugdsecretaris secretaris@sdzz.nl

Rick Salemink Jeugdsecretaris jeugdsecretaris@sdzz.nl

Vincent de Meijer Wedstrijdsecretaris wedstrijdenjeugd@sdzz.nl

Jeugd Ondersteuning

Ruud Berkel Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Wim Jalink Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

William Rijst Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Mark Nieuwboer Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Ruud van Vuure Lid activiteitenjgd@sdzz.nl

Technisch Jeugdcommissie

Siard de Meijer Jeugdcoördinator jeugdcoordinator@sdzz.nl

Ewald Kelderman Lid tcjeugd@sdzz.nl

Ton Bolk Lid tcjeugd@sdzz.nl

Kantine Commissie

Willem Wegman Voorzitter kantine@sdzz.nl

Piet Vael Financiën kantinebeheerder@sdzz.nl 

Ans Kamerman Lid lidkantine@sdzz.nl 

Gerda Teunissen Lid lidkantine@sdzz.nl 

Wedstrijdensecretariaten en ledenadministratie

Senioren Damon Beijkirch senioren@sdzz.nl

Jeugd Vincent de Meijer wedstrijdenjeugd@sdzz.nl

Ledenadministratie Chris Peelen ledenadministratie@sdzz.nl 

PR/Sponsorcommissie

William Rijst Voorzitter sponsoring@sdzz.nl 

Gerrit Gieling PR/media/Omroep media@sdzz.nl

Diana Edwards Secretaris/Fotografie fotografie@sdzz.nl 

Clubblad SDZZ,stem@sdzz.nl Website – sdzz.nl

Tiny Visser Voorzitter Gerard Kelderman Beheerder

Marian Kelderman Redactie Gerrit Gieling Facebook

Gerrit Gieling Redactie/PR Rick vd Schepop Instagram

Jeanne Grandjean Vormgeving

De Vrienden van ….. Contributiebedragen per maand

Tino Meijer Lid Senioren € 17.50

Ans Kamerman Lid Senioren heren 35+ € 10,00

Wim Kamerman Lid Senioren dames 25+ €   5,00

Theo Meijer Lid Junioren €   9,50

Pupillen €   8.50

Senioren (niet spelend) €   7.50

Rabobank NL65RABO 3748 35.306 t.n.v. SDZZ

Telefoonnummers Algemeen mailadres

Clubgebouw  0316-526115 algemeen@sdzz.nl 

Correspondentieadres Bezoekadres

SDZZ

Postbus 84,

6900 AB Zevenaar

Sportpark De Griethse Poort

Doesburgseweg 14

6902 PM Zevenaar



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

 www.avitas-autoverhuur.nl

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

• Maatwerk in verhuur
• Persoonlijk contact

www.maai kealeven.nl Kampsingel 36 
6901 JG ZEVENAAR

   OnderHOUD    REPARATIE    EN APK

Garagebedrijf Maaike Aleven. 
Vertrouwde locatie, nieuwe generatie 

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

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




