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DAN DE SCHEIDSRECHTER

Arnhemseweg 55
6901 DV Zevenaar
0316-524641
www.pvhnotarissen.nl

MEESTERS
inAdvies

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek

Telefoon: (0316) 34 25 37 - Zuiderlaan 28b - Zevenaar 

All-round
schildersbedrijf

Binnen- en buitenschilderwerk, 
alle beglazing, spuitwerk

Voor het derde opeenvolgende jaar hadden we afgelopen zomer een hittegolf. Dit jaar duurde die wel bijna heel augustus. 
De klimaatcrisis lijkt misschien nog ver weg. In de andere waarover in het vorige nummer al uitvoerig is bericht zitten we 
(volgens Jaap van Dissel van het RIVM vanaf 22-9 jl.) met een tweede golf er nu middenin. 
 
Tijdens de eerste competitiewedstrijd op 20 september jl. thuis droegen onze spelers rouwbanden ter nagedachtenis aan het heengaan 
van Peter Beekman. Zijn schoonzoon Patrick  Rabelink had weliswaar afscheid genomen als assistent maar zag vanwege het i.v.m. 
Corona verplichte thuiswerken toch nog kans zijn opvolger Frank Burgers op te volgen. Slechts een nieuwe DCS1 speler stelt zich voor. 
Jesse de Jager en Fabian Veldhuis die ook uit onze jeugd zijn overgekomen hebben zich al voorgesteld in nr.2 van het vorige seizoen.

Kevin Jeurissen en zijn mannen konden zich al vanaf 25 mei jl. voorbereiden op het nieuwe seizoen. 
Na de zomervakantie vanaf augustus werd dit serieuzer gedaan. Na de weer wat minder goed verlopen bekerwedstrijden leverde de eerste 
competitiewedstrijd thuis tegen Concordia Wehl slechts een punt op. De uitwedstrijd in Didam met dit keer Jan van Zimmeren aan de 
roodzwarte kant wordt net als de andere wedstrijden door uw nieuwe redacteur Hans Jansen verslagen. Hij is nog steeds wereldberoemd 
in de Liemers en is in het grote gat gesprongen dat Henk Dinnissen op 13-6-19 achterliet 
 
Op 28-9 jl. is overleden Jan Kelderman, gedurende drie kwart eeuw was hij lid van TVV/DCS. In van de voorzitter spreekt Rene van 
Leeuwen ons moed in ondanks het feit dat hij zelf van de steeds veranderende coronamaatregelen een beetje moedeloos is geworden. 
De bestuursmededelingen gaan o.a. over Ataro (Advies, toezicht, aanleg, reparatie en onderhoud). 
Zij zullen hun robotmaaier nu ook gaan inzetten op onze natuurgrasvelden.  

Ook dit jaar was er een DCS spelinstuif. Het DCS toernooi en de vrijwilligersavond heeft het bestuur dit jaar helaas moeten annuleren. 
In de vaste rubrieken heeft ondergetekende weer iets ‘uut den olden deus’  en ging voor zijn rubriek terug in de tijd met Werner Woesing. 
De scheidsrechter die zijn mannetje staat is de jonge Misha Bedo. In de prijsvraag dit keer een teamfoto van DCS1 eind jaren tachtig.
‘In het Spotlicht’ staan Roos Daams van de MO15-1 en Mathijs Meuleman van de JO13-1. 
‘Aan het woord’  zijn Lucas Meuleman en Erik Bakker. 

Veel leesplezier, 

deadline komende DCS-post: 
22-11-2020

Karel van Swaaij
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Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

Onlangs heeft een informatief en goed overleg plaatsgevonden 
met Kees van Buuren, Coördinator Partnerclubs van Vitesse. 
Het resultaat van dit overleg is het aangaan van een samenwer-
king met Vitesse waar vooral de jeugdafdeling voordeel bij heeft. 
Er is sprake van een win-win-situatie. Binnenkort zal de samen-
werkingsovereenkomst ondertekend worden op Papendal,het 
trainingscomplex van Vitesse. Informatie over de inhoud van de 
samenwerking wordt via onze website gecommuniceerd 

Aankondiging ALV

De Algemene Ledenvergadering staat op 9 november 2020 
gepland. Het bestuur is deze jaarvergadering aan het voor-
bereiden, maar of deze daadwerkelijk dan kan plaatsvinden 
is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus. 
Via onze website en per mail wordt ieder lid op de hoogte 
gehouden over deze ALV.

Grote Clubactie

Op zaterdag 19 september 2020 is de jaarlijkse loterij Grote Club-
actie gestart en deze duurt tot medio november 2020. Uiteraard 
doet DCS ook dit jaar weer mee. Aan de jeugdleden van JO08 t/m 
JO13 zijn inmiddels de verkoopboekjes met loten uitgereikt. 
De verkoop van de loten is nu ook coronaproof mogelijk via een 
QR code of online via clubactie.nl. We streven dit jaar naar een 
opbrengst van circa €3000,-. Dit willen we bereiken door de 
bovenbouw van de jeugdafdeling en ook de senioren te laten 
meedoen met de Grote Clubactie door zelf loten te kopen. 
Ook is er dit keer de mogelijk om per team een superlot te kopen. 
Binnenkort worden de leiders/teammanagers daarover de 
benaderd.

Ataro

Ondanks dat de natuurgrasvelden sinds de coronacrisis 
vrijwel niet gebruikt zijn, is de toestand van deze velden slecht 
te noemen. Het bestuur is hierover in gesprek gegaan met de 
verhuurder, sportbedrijf ATARO. De mollengangen, kuilen 
en slechte kale stukken brengen de veiligheid van de spelers in 
gevaar. Gezond sporten is dan vrijwel niet mogelijk als er niets 
aan gedaan wordt. Op de korte termijn gaat ATARO intensiever 
de kwaliteit van de velden bewaken en waar mogelijk herstellen. 
Mollenvangers worden neergezet en iedere vrijdag worden 
de speelvelden 2, 3 en 4 (extra) bekeken of er noodreparaties van 
de velden nodig is. Tevens worden er (groei)middelen ingezet om 
de kwaliteit snel te verbeteren. Voor de betere oplossing is tijd 
nodig en is afgesproken dat er robotmaaiers ingezet gaan worden 
die de kwaliteit van de grasvelden structureel kunnen verbeteren. 
De voorbereiding van de installatie van deze robotmaaiers vergt 
enige tijd en daarom zullen bij aanvang van het nieuwe grasmaai-
seizoen in maart/april 2021 deze robotmaaiers operationeel zijn. 
Onze buren van OBW hebben daar goede ervaring mee.

Samenwerking Vitesse
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Ampèrestraat 4, 6902 PG Zevenaar

(0575) 46 81 81

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij BouwCenter HCI in Hengelo Gld., Ulft, 
Zevenaar en Elst. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers weten de weg naar BouwCenter HCI uitstekend te 
vinden. Geen wonder, we zijn al sinds 1921 geworteld in de bouwwereld.

Vraag het gewoon aan HCI
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van de voorzitter
De moeilijke periode en de realiteit van de dag waarin we nu leven 
is voor veel mensen niet eenvoudig en behoorlijk onzeker. 
Eenzaamheid ligt op de loer. Gezondheid staat op het spel. Het zgn 
nieuwe normaal is niet normaal en daar zal niemand aan kunnen 
wennen. Het is een groot gemis dat we niet met elkaar spontaan, 
sociaal en sportief contact meer kunnen hebben. Afstand houden 
van elkaar, geen feestjes vieren met elkaar, niet echt kunnen 
genieten van het leven, gezeur over mondkapjes en (snel)testen, 
de normale dingen kunnen door alle beperkingen van de corona-
maatregelen (voorlopig) niet meer. In 2 maanden tijd vier keer een 
aangepast corona protocol schrijven is ook niet normaal. Toch heb 
ik er hoop en vertrouwen in dat het eens weer beter wordt.
De hoop die we deze zomer hadden op verder versoepelen van de 
coronamaatregelen, het voorkomen van een tweede golf van het 
coronavirus en zelfs weer het teruggaan naar het ‘oude normaal’ 
is eind september plotseling vervlogen. Het coronavirus waart nog 
steeds rond. Ergo, we zitten middenin de tweede coronagolf en 
zoals eerder voorspeld heeft deze fase zelfs meer impact op het 
sociale leven en de economie dan de lockdown die achter ons ligt. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze strengere coronamaatregelen 
echt nodig zijn om het coronavirus te bedwingen. Het (voorlopig) 
kunnen blijven spelen en trainen is natuurlijk mooi, zelfs zonder 
publiek, maar de vraag is of deze maatregelen voldoende effect 
hebben. Zo niet, wat staat ons dan nog te wachten? Grote onzeker-
heden dus. Ik hoop van harte dat we met z’n allen de coronamaat-
regelen zo veel als mogelijk willen naleven en dat het ook helpt het 
coronavirus onder controle te krijgen, zodat we elkaar binnenkort 
in een betere periode gezond weerzien.

Helaas geen weerzien meer met ons DCS icoon Jan Kelderman. 
Na een mooi leven is Jan op 28 september jl. vredig ingeslapen. 
Voetbal was zijn leven, zoals zijn vrouw Wilma mij dat vertelde. 
Door het overlijden van Jan komen er bij veel DCS’ers weer mooie 
herinneringen naar boven uit de tijd die men samen met Jan, een 
DCS’er in hart en nieren, heeft beleefd. Een kunstenaar aan de bal 
als ouderwetse rechtsbuiten. Jan heeft als jochie van 15 jaar vele 
jaren in de hoofdmacht van DCS gespeeld en was uiteindelijk tot 
zijn 53ste actief als voetballer en daarna ook nog jarenlang actief 
als leider/trainer bij de seniorenteams en eerste pionier als het gaat 
om vrouwenvoetbal bij DCS. In eerdere uitgaves van de DCS Post 
en interviews in kranten staan vele mooie verhalen en momenten 
over Jan die duidelijk maken hoeveel hij voor DCS heeft betekent, 
maar ook wat DCS voor Jan betekende. Een mooie uitspraak van 
Jan die dit typeert is; ‘clubliefde kan een verbintenis voor het 
leven zijn!’

Namens de DCS familie wens ik Wilma, Jacqueline en Ollie, Jara 
en Yordan veel sterkte toe bij het grote verlies van een lieve man, 
fijne (schoon)vader en trotse opa. Laat de mooie herinneringen 
een troost zijn voor alle nabestaanden!

Op 20 september werd voor aanvang van de eerste competitie-
wedstrijd van dit seizoen stilgestaan bij het overlijden van Peter 
Beekman dit voorjaar. Door de coronamaatregelen een uitgesteld 
eerbetoon aan Peter die op 8 april 2020 aan de gevolgen van het 
coronavirus overleed. De familie heeft veel steun en medeleven 
ervaren van DCS’ers in de afgelopen moeilijke periode. 
Als blijk van waardering voor wat Peter voor DCS heeft betekend, 
heb ik Lucy en familie toegezegd om in het voorjaar van 2021 het
‘Peter Beekman Voetbaldiner’ te willen organiseren, 
een initiatief waar Peter zelf dankbaar voor zou zijn.

Realiteit zijn gelukkig ook de leuke dingen van het voetballeven 
die de afgelopen periode bij de start van het voetbalseizoen heb-
ben plaatsgevonden bij onze mooie vereniging. De spelinstuif op 
29 augustus is een goed voorbeeld van gezamenlijk een leuk voet-
balevent voor de jeugd organiseren. Onder leiding van 
Mirjam, die werd ondersteund door Fred, Marcel en Albert, 
is deze spelinstuif succesvol geweest. Ruim 125 jeugdleden had-
den een leuke voetbalochtend die door selectiespelers van DCS1 
en DCS2 op enthousiaste wijze werden begeleid bij de verschil-
lende voetbalspelletjes. Een mooie bijvangst van deze spelinstuif 
is de aanmelding van circa 30 nieuwe jeugdleden. Alle nieuwe 
jeugdleden en hun ouders heet ik van harte welkom bij DCS en 
wens ze een sportieve en plezierige tijd bij onze mooie prestatie 
gerichte familievereniging. Ook is het niemand ontgaan dat het 
nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Vanaf begin september zijn 
door de meeste teams de eerste bekerwedstrijden met wisselend 
resultaat en succes gespeeld en inmiddels zijn ook de eerste twee 
speelrondes van de competitie gespeeld. De goede overwinning 
van onze hoofdmacht op DVC’26 is een uitstekende opsteker na 
het onnodige puntenverlies tegen Concordia Wehl en geeft 
vertrouwen voor de volgende wedstrijden, maar dan zonder 
publiek. We zitten weliswaar in een onzekere periode en gaan 
wellicht een chaotisch voetbalseizoen beleven, maar desondanks 
hoop ik dat er nog wel gewoon doorgevoetbald kan worden. 
Ik wens daarom iedereen, leden en vrijwilligers, een mooi en 
succesvol seizoen toe!

Blijf gezond en graag tot ziens,
Voorzitter René van Leeuwen

CoronatoeziChthouders gezoCht
Om de veiligheid en gezondheid conform de richtlijnen van de overheid en onze corona huisregels voor leden, vrijwilligers, 
bezoekers en bezoekende verenigingen zoveel als mogelijk te garanderen zijn dringend coronatoezichthouders nodig!!!
De toezichthouder draagt zorg voor controle toegang/vertrek sporters en begeleiders en naleving van de corona huisregels op ons 
sportpark.
Coronatoezichthouders zijn nodig op zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur ivm de jeugdwedstrijden en op zondag van 09.00 uur 
tot 14.30 uur ivm wedstrijden van onze senioren.
Als ons vlaggenschip DCS1 een thuiswedstrijd speelt dan duurt deze taak tot 17.00 uur.
Deze oproep is gericht aan alle leden, ouders van (jeugd)leden, vrijwilligers en degene die DCS een warm hart toedragen.
Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt het rooster qua tijdsduur per keer aangepast en draait men deze belangrijke 
ondersteunende taak voor maar een paar uurtjes per keer.

Steun onze mooie vereniging DCS in deze moeilijke coronatijd voor 1 of meerdere uurtjes op zaterdag en/of zondag?

Meldt je aan via mailadres; coronateam@svdcs.nl. 

‘Op de bres voor DCS!’



11DCS Post • Jaargang 65 Nummer 1

K K

K K
Kapsalon
Kole Grietsestraat 29

6901 GR   Zevenaar

 

T 0316 524422

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van Peter Beekman.

Voor het massale medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk 
bedanken, dit hebben wij enorm op prijs gesteld. 

Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.

Lucy,
Simone, Patrick, Roy

Dennis, Marieke, Stan, Tuur.

in memoriam Jan Kelderman 
22 mei 1933 – 28 september 2020

Jan werd geboren in Zevenaar op 22 mei 1933 en groeide op in een gezin met 11 zussen. Jan begon op jonge leeftijd 
(12 jaar) bij TVV, dat later DCS werd genaamd. Jan ontwikkelde zich als een rechterspits die op snelheid met de bal 
aan de voet langs de lijn oprukte en dan zulke voorzetten gaf, die bijna niet gemist konden worden. 

Op zijn 15e debuteerde Jan al in het eerste van DCS en in de periode 1953 tot en met 1967 maakte Jan onafgebroken 
als rechtsbuiten deel uit te maken van de hoofdmacht. Hij werd wel eens vergeleken met Coen Moulijn van Feijenoord, 
maar dan op rechts, die ook zo’n type speler was. Na verschillende mooie kampioenschappen en promoties stopte Jan in 
1986 als actief voetballer na een mooie 40 jarige voetbalcarrière. Hij bleef wel bij DCS als trainer bij de lagere senioren 
en samen met Henk Kamphuis begon hij met het damesvoetbal bij DCS voor o.a. zijn eigen dochter. Altijd bleef Jan de 
eenvoud zelve en had geen vedette neigingen, maar was een verenigingsman in hart en nieren. Geheel terecht dat Jan in 
2015 voor zijn 70 jarig DCS lidmaatschap op fantastische wijze werd gehuldigd. Samen met zijn vrouw Wilma, met wie 
Jan inmiddels 65 jaar is getrouwd, werd er die dag erg genoten van alle aandacht en mooie woorden. 

De laatste jaren was een bezoek aan thuiswedstrijden van DCS vanwege zijn gezondheid helaas niet meer mogelijk. 
Jan heeft een mooi en goed (voetbal)leven gehad en hij stond met plezier een leven lang op het veld en langs de lijn. 
Jan was in veel opzichten een voorbeeld voor anderen als mens en als voetballer. DCS is trots dat Jan deel uitmaakte 
van onze familievereniging. Voetbal was zijn leven!

10
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Ledenposter Societeit de Liemers A1 2018.qxp  05-09-18  09:14  Pagina 1

Door de coronaomstandigheden is het niet meer te verwachten, dat Sociëteit de Liemers dit kalenderjaar nog 
in staat is om een activiteit te organiseren waar alle leden met plezier aan willen deelnemen.
Om de leden toch iets terug te geven is aan de leden een tegoedbon verstrekt. 
Deze bon is 1 van de 4 horecaleden van SDL - ‘t Centrum, de Dèèl, de Griethse Poort en de Plok- te besteden. 
De leden kunnen zelf bepalen bij wie en hoe ze de bon willen verzilveren.
Op deze manier hoopt SDL toch een vorm van compensatie te bieden voor het niet doorgaan van de activiteit. 
Bovendien worden op deze manier 4 leden gesteund, die al jarenlang betrokken zijn bij de Sociëteit.

sponsoren bliJven dCs ooK in CoronatiJd trouw

Het coronavirus heeft helaas ook de voetbalvereniging DCS niet ongemoeid gelaten. 
Competities zijn niet uitgespeeld, de velden mochten wekenlang niet worden gebruikt en het clubhuis is nog steeds beperkt open. 
Dit was niet alleen voor de spelers, supporters en vrijwilligers een zwaar gelag. 
Ook kon DCS daardoor de gemaakte afspraken met haar sponsoren niet volledig nakomen. 

Maar ook veel ondernemers staan voor een enorme opgave om zelf het hoofd boven water te houden. En omdat DCS hecht aan een prettige 
en duurzame relatie met haar sponsoren is daarom met  sponsoren persoonlijk contact opgenomen over de ontstane situatie.
En nu met bijna alle 150 sponsoren contact is geweest kan worden geconstateerd, dat DCS beschikt over een grote schare trouwe 
sponsoren. Op enkele - logische - uitzonderingen na zullen de bestaande sponsoren ook volgend seizoen weer hun naamsbekendheid 
versterken of hun betrokkenheid bij de Zevenaarse samenleving  laten blijken als sponsor van DCS.
Het bevestigt maar weer eens de lokale betrokkenheid van regionale ondernemers. DCS is daar erg blij mee en roept alle leden 
en supporters dan ook op om de sponsoren iets terug te geven door aankopen waar mogelijk regionaal te doen. 
Ook geïnteresseerd in sponsoring bij DCS? Kijk op de website of stuur een mail naar sponsoring@svdcs.nl  

Al sinds 2012 levert JES DCS een mooie extra bijdrage aan het voetbalplezier bij DCS. Zo is door een bijdrage van JES DCS 
het pannaveld gerealiseerd, zijn er o.a. veiligheidshesjes, bidons, medailles, ballenpomp, roze/witte wedstrijdballen voor de 
dames en extra trainingsmaterialen zoals de aluminium goals en de snelheidsmeter aangeschaft. 
Verder zijn er diverse activiteiten voor de jeugd gesponsord zoals de (Mini) Spelinstuif en het DCS E kamp. JES DCS wil ook 
graag in 2020 - 2021 dat goede werk voortzetten, maar daar hebben wij uw ondersteuning bij nodig. 

steun in 20-21!

Dus bent u DCS lid, (groot-)ouder/verzorger, supporter, liefhebber of (klein-) zakelijke bezig en wilt u DCS ook graag op deze wijze 
steunen dan verwelkomen wij u graag als sponsor van JES DCS. Vanaf slechts € 50,- (ex BTW voor zakelijke sponsoren) per kalender-
jaar kan dat al. Na aanmelding bij JES DCS krijgt u een vermelding op ons prominent op het sportpark aanwezige sponsorbord en 
ontvangt u 2x per jaar onze Nieuwsbrief waarin de bestedingen van uw gift worden verantwoord. 
Dus aarzel niet en zeg net als al die andere 65 sponsoren die u in 2016 voorgingen: JES DCS!
Meer informatie over JES DCS vindt u op www.svdcs.nl onder sponsoring, JES DCS. 
U kunt zich aanmelden via jesdscs@svdcs.nl waarna wij contact met u opnemen. 
Uiteraard staat het u ook vrij om een van ons aan te schieten voor meer informatie of aanmelding.
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Saamhorigheid       
 
Veel mensen werden en worden nog steeds gediscrimineerd, 
dat mag absoluut niet worden getolereerd. 
Het is voor mij – en voor velen met mij – een grote wens, 
dat men elkaar oordeelt op het innerlijke van de mens. 
 
In meerdere landen heerste in het verleden de apartheid, 
dat was een zeer onrechtvaardige tijd. 
Normale rechten – nodig voor het menselijk welzijn –  
golden toen niet voor zwarte mensen, dat deed pijn. 
 
Zwart, blank of bruin, het is het uiterlijk dat men ziet, 
maar de mens beoordelen op zijn huidskleur, dat mag niet. 
Uiterlijk, dat is alleen maar schijn, daar kun je van alles bij verzinnen, 
maar de ware schoonheid van de mens zit van binnen. 
 
Wij weten toch dat iedereen die op aarde leeft, 
goede, maar ook minder goede eigenschappen heeft. 
Als wij steeds van elkaars minder goede eigenschappen uitgaan, 
kan er op deze aarde nooit iets moois ontstaan. 
 
Hij, die altijd de splinter in andermans oog ziet, 
maar de grote balk in zijn eigen oog niet, 
is de persoon die altijd anderen alles verwijt, 
maar eigen tekortkomingen niet ziet, door zijn blindheid. 
 
Het is niet goed, ja we slaan de plank totaal mis, 
als we steeds constateren, dat wat bij 'n ander minder goed is. 
Het eerlijk werken aan een vredige samenleving 
begint bij het verbeteren van de eigen tekortkoming. 
 
Laten we vervolgens in deze polariserende tijd, 
samen streven naar 'n vredige, liefdevolle saamhorigheid. 
Dat kan alleen, als wij in de komende tijd, 
uitgaan van wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. 
 
Het is altijd heerlijk bij DCS langs de lijn te staan, 
en te zien hoe sportief spelers en publiek daar met elkaar omgaan. 
Bij DCS spelen ze letterlijk, maar vooral in figuurlijke zin, 
elkaar de bal toe, juist daar schuilt de saamhorigheid in. 
 
Dit alles is mogelijk, dankzij de vrijwilligers, die hun vrije tijd geven, 
om anderen, door mooie teamsport, plezier te laten beleven. 
Daarbij maakt men op grond van cultuur en ras geen verschil, 
bij DCS is iedereen van harte welkom, mits van goede wil. 
 

                                                    Henk Uffing 
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gezoCht:
DCS-leden met specifieke kennis

Wij zijn met een aantal leden het beheer- en onderhoud van onze accommodatie in beeld aan het brengen. 
Wij zijn op zoek naar DCS-leden met specifieke kennis, c.q. werkzaam zijn in onderstaande branches.

We willen samen met jou/jullie eens kijken, of voor dat specifiek onderdeel alles voor de komende 5 jaar nog afdoende actueel is, 
of dat er toch aanpassingen nodig zijn.

Het betreft de volgende onderdelen;

• Elektriciteit (reeds voorzien)
• Gas
• Water
• CV installaties
• Beeld en geluid
• ICT/Glasvezel

De elektriciteit is het eerste onderdeel wat we in beeld gaan brengen, maar daarna gaan we bekijken welk onderdeel de hoogste prioriteit 
heeft en dan zouden we graag met jou/ jullie dit onderdeel eens door willen nemen.
Het gaat dus niet om de uitvoering van werkzaamheden, maar puur om een soort 0-meting van ieder onderdeel in beeld te brengen. 
Het vergt dus niet veel tijd.

Mocht je affiniteit met één van bovenstaande onderdelen hebben en ons een handje willen helpen, meld je dan aan bij 

Peter Witjes 
mail: phm.witjes@gmail.com

tel.:   06 20409557 

Uitshirts DCS1



 
#HARTVOORMIJNCLUB 

Door de situatie rondom het Coronavirus is DCS lange tijd noodgedwongen 
op non-actief geweest en heeft daardoor inkomsten misgelopen.  
Om DCS een hart onder de riem te steken heeft Jumbo Jan Heemskerk de 
actie #HARTVOORMIJNCLUB in het leven geroepen.  
Via de website https://hartvoormijnclub.nl/ bestel en betaal je het DCS-shirt. 
Met dit shirt steun jij je club DCS. Jouw minimale donatie voor dit shirt is 
slechts 5 euro. Meer doneren mag natuurlijk altijd. Jouw gehele donatie komt 
ten goede aan DCS. 
Na betaling ontvang je van ons een voucher, waarmee jij jouw shirt kunt 
ophalen aan de servicebalie van Jumbo Jan Heemskerk, locatie Kamspingel 
Jumbo Jan Heemskerk hoopt door deze actie zijn steentje bij te kunnen 
dragen aan het verenigingsleven DCS in Zevenaar. 

Jij een shirt, DCS het geld. Een win-win dus! 
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Jeugd 

Waar stond jouw wieg?
Zevenaar
In welk jaar ben je geboren?
2006
In welk gezin mocht je opgroeien? 
Met een broer en een zus. Mijn vader is metaalbewerker 
en mijn moeder huisvrouw.
Speelde je straatvoetbal? 
Nee
Wanneer werd je lid van DCS? 
2014
Op welke positie speelde je?
Linksbuiten
Wie waren jouw leiders? 
Johan Nieuwenhuizen. Hij is nu naar Duitsland vertrokken.
Wie waren jouw teamgenoten ?
Van alweer vijf jaar geleden weet ik niet meer. 
Ik speelde respectievelijk in JO12-2, JO13-3, JO13-2, JO15-2
Nog kampioen geworden?
Dat was in de winter van 2017 in de zaal.
Hoe was het randgebeuren, zoals uitjes e.d.?
Had ik niet.
Nog op voetbalkamp geweest?
Nee

Opleiding en werk

Naar welke scholen ging je?
Basisschool Schilderspoort, Middelbare school 
VMBO Liemers college Landeweer, tweede klas op de BBL
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen ? 
Die keuze moet ik nog maken

Scheidsrechter 

Wanneer ben je begonnen met fluiten?
In 2019
Welke wedstrijden fluit je meestal?
JO11-2, jO13-1 en JO15-1
Wat vind je aantrekkelijk aan het fluiten van wedstrijden?
Je bent de baas en het goed leiden.
Welke cursussen heb je daarvoor gevolgd?
Nog niet gedaan.
Hoe ga je om met protesten van spelers tegen een 
door jou genomen beslissing?
Dan zeg ik: mondje houden anders krijg je de gele kaart.
Hoeveel tijd in de week ben je met fluiten bezig?
Twee thuiswedstrijden fluit ik gemiddeld
Wat zijn je ambities?
Hogerop KNVB betaald voetbal.
Is er een goede begeleiding voor scheidsrechters 
die net beginnen?
Weinig tot niets.
Worden scheidsrechters op een nette  manier ontvangen? 
Ja.
Moet het imago van scheidsrechter verbeterd worden?
Het is al goed
Wordt het contact tussen scheidsrechters onderling 
gestimuleerd?
Alleen met Gerrie Sloot spreek ik soms.

Persoonlijk 

Partner?
Nee
Wat is je favoriete eten?
Kapsalon.
Wat is je favoriete muziek?
Heb ik niet echt.
Wat is je favoriete eredivisie voetbalclub? 
Feyenoord.
Heb je nog andere hobby's? 
Darten.
Wat is jouw levensmotto? 
Vergeten wat geweest is en op naar de volgende wedstrijd.

Extra vragen i.v.m. Covid-19

Welk effect hebben de overheidsmaatregelen 
op jouw dagelijks leven?
Jammer vind ik dat het gekomen is.
Hoe zie je de nabije toekomst?
Het virus moet z.s.m. weg voor terugkeer naar het normale leven.
Hoe probeer je jouw conditie op peil te houden?
Twee keer per week trainen en de dag erna sprintjes trekken. 
Vind je het moeilijk om je aan de 1,5 meter 
‘social distancing’ te houden?
Nee
Hoe hou je contact met je vrienden, collega’s, familie etc.? 
Wel bezoek ik ze gewoon. 
Lees je nu meer dan anders of heb je andere 
liefhebberijen ontdekt?
Nee, dat blijft hetzelfde

sCheidsreChter misha bedo die ziJn mannetJe staat
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Zin in een potje voetbal?

Wat was het makkelijk vroeger: als je zin had om een potje te voet-
ballen ging je naar het veldje waar je je vrienden trof en wie er 
was, deed mee. Poten om twee teams te maken, jassen op de grond 
als doelpalen en ballen maar. Als het vijf uur was en iedereen zo 
ongeveer naar huis moest, speelde je nog even tot het winnende 
doelpunt viel en daarna ging ieder weer zijn eigen weg. Bij ZTC 
gaat het nog steeds ongeveer zo. Zonder allerlei elftalverplichtin-
gen gewoon op zaterdagmorgen een balletje trappen. 

Zo doen we dat:
• Om 8:30 uur beginnen we. Wie kan, die komt. We gooien eerst  
   een euro in de pot en starten dan met een rondje om het veld en  
   een half uurtje baltraining.
• Om 9:00 uur start de wedstrijd, de trainer stelt de teams samen.  
   De wedstrijd duurt een uur,zonder pauze.
• Om 10:00 uur krijgen we het signaal ‘Winnende doelpunt!’  
   waarna we doorspelen tot dat winnende doelpunt valt, 
   ongeacht de stand.
• We hanteren zondagsregels waarbij geen slidings o.i.d. gemaakt  
   mogen worden. We spelen gewoon een lekker partijtje voetbal!    
   Van het geld uit de pot kopen we ballen,keepershandschoenen  
   e.d.

De Zaterdag Trim Club (ZTC) bestaat al meer dan 50 jaar en is 
ooit gestart als trimclub, opgericht door Ad van Kuyk en Bart van 
Haren. Na een rondje inlopen, lenigmakende oefeningen voor de 
spieren en diverse spelvormen werd een partijtje voetbal gespeeld. 
Ondertussen is alleen het potje voetbal overgebleven. 

Wat voor mannen komen er zoal?
• Mannen die het leuk vinden om te voetballen, maar geen zin  
  hebben in verplichte trainingen en wedstrijden;

• Vaders met jonge gezinnen, die geen tijd en/of zin hebben om  
   2x  per week een avond en in het weekend een halve dag van  
   huis te zijn voor trainingen en een wedstrijd;
• De dertiger/veertiger die weer eens wat wil gaan doen, 
   maar niet elke week tijd heeft;
• De vijftiger/zestiger die het nog steeds leuk vindt een balletje 
   te trappen;

Wat zijn de voordelen?
•  Geen contributie;
• Geen elftalverplichtingen zoals trainen, wedstrijden, 
   inhaalwedstrijden, etc.
• Vroeg op, lekker bewegen en daarna de zaterdag voor jezelf;
• Ongedwongen, laagdrempelig;
• Niet gebonden aan leeftijd;
• Het plezier dat je beleefde toen je nog kind was, weer ervaren.
  Als je een bloedfanatieke voetballer bent die er belang aan hecht  
  dat alles precies volgens de regelsverloopt, kun je beter in club 
  verband gaan voetballen. Als je gewoon zin hebt om een lekker  
  potje te ballen, dan ben je bij ons van harte welkom!

Meer weten?
Bel of app Dennis Beekman (06 48 45 84 62) 
of kom gewoon langs op zaterdagmorgen!

Wie, wat, waar, wanneer?
• Iedereen die in een ongedwongen sfeer wil voetballen;
• Korte training + partijtje;
• Sportveld achter het rugbyveld van De Duuvels. 
   Bereikbaar via het fietspad vanuit woonwijk de Horst
• ’s Zaterdags van 8:30 uur tot 10:00 uur.

 Staand vlnr: Ben Rougoor, Piet Vonk, Martin Kortekaas, Martijn Driessen, Dennis Beekman, 
                        Jeroen Thomassen
 Gehurkt: Ron Otten, Eric Zondag, Robin en Ruud van Rootseler, Karel van Swaaij, Thijs Huijbers
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De Supportersvereniging DCS 

zoekt een nieuwe 
Secretaris 
 

De doelstelling van de Supportersvereniging is het financieel en moreel steunen van s.v. DCS.  

De belangrijkste bronnen van inkomsten van de Supportersvereniging zijn het inzamelen van oud-
papier, de contributiegelden en de loterij aan de hoofdpoort bij thuiswedstrijden van het eerste elftal 
van s.v. DCS. Door deze inkomsten is de vereniging in staat om de diverse geledingen binnen s.v. DCS 
de nodige financiële steun te bieden.  
Behalve de financiële steun organiseert de Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor haar 
leden en voor de leden en vrijwilligers van s.v. DCS. Een aantal van deze activiteiten zijn, de klaverjas 
-en jokeravonden, de kerstbingo, het dartstoernooi en de quizavond.  
 
Wij zijn dus op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om te helpen met de organisatie van de 
eerdergenoemde activiteiten en om daarnaast het secretariaat op zich te nemen. 

Kandidaten moeten overweg kunnen met de computer en daarbij zijn enige kennis van de software 
pakketten Word en Excel een vereiste. 

Uiteraard wordt nieuwe secretaris door de huidige bestuurders uitvoerig begeleid en ingewerkt 
alvorens de huidige secretaris zich terugtrekt. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink, 
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.nl 18
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priJsvraag lXX

DCS1 Team (Velp, april 1957)
Achter:  Koos Opdenoordt - Theo Fleskes- Geert ter Bogt - Bennie Hulkenberg - Nol Berendsen - Bart van Haren - Henk Aalbers
Jan Arends - Henny Geurds - trainer Van Gelder.
Voor: Jan Kelderman - Ben Knippenborg - Frans Gerritsen - Harry Tiemissen - Jan Fonteijn en Anton Opdenoordt.

Geen inzending en dus geen winnaar.

Wilt u alsnog de fraaie geelzwarte shawl stuur dan de namen van het DCS1 team in het seizoen 1988-89 naar dcspost@svdcs.nl 
Het bijzondere aan de foto is dat vader (Abraham inmiddels) Guido toen op dezelfde leeftijd deel uitmaakte van onze hoofdmacht 
als dit seizoen zijn zoon Thijs Boerboom doet. 

uit de oude doos
In November bestaat onze vereniging alweer 95 jaar. I.v.m. Corona zal daar slechts met bijvoorbeeld vuurwerk afsteken zoals onze 
sportpark buurman OBW dat twintig jaar jonger is heeft gedaan aandacht aan gegeven kunnen worden. 
Vijftien jaar eerder ging dat gelukkig anders:

Geslaagde verjaardag DCS.

Op 17 november jl. werd de 80ste verjaardag van DCS gevierd.

Om 20.00 uur begon de bonte avond in een vol clubhuis 
met een welkomstwoordje van gastspreker Harry Jansen.

‘De Gebroeders uut Groessen’ traden als eerste op en brachten liederen uit 
de regio die uiteraard in de streektaal gezongen werden. Daarna was het de 
beurt aan de volgende gebroeders  te weten ‘Van Aggelen’ (met o.a. Juul en 
Guido Boerboom). Zij brachten met een komische act, “de Gruunte Bingo’, 
de aanwezigen aan het lachen. Vóór het sportcafé begon speelden ‘De Gebroeders 
uut Groessen’ nog twee nummers waardoor de stemming er goed in kwam.

Het sportcafé werd geleid door Radio Favoriet FM sportcommentator 
Hans Jansen. Hij is in de Liemers wereldberoemd vanwege zijn deskundigheid. 
Als gasten waren uitgenodigd de volgende DCS-coryfeeën: Jac Cleeren, 
Eric Whittie, Jan van de Wouw en last but not least Peter Cocu (‘de butser’). 
Hans stelde aan alle vier de gasten vele vragen over het verleden maar vooral ook 
over het heden. Vermeldenswaardig is de opmerking van Peter Cocu, dat Phillip 
helaas deze avond door een ingelaste training verstek moest laten gaan, maar dat 
hij zeker dit seizoen naar Hengelder zou komen om iets te doen samen met de 
jeugdteams van DCS waar hij zelf vroeger in heeft gespeeld. (KvS: Phillip kwam 
uiteindelijk acht jaar later pas toen in maart 2013 door Pieter Janssen en de tweeling 
Patrick en Pascal Polman een benefietwedstrijd was georganiseerd ter bekostiging 
van hun project voor het Liemers College om een speeltuin in Kenia te bouwen) 
Hierna overhandigde Peter Cocu onze pas afgetreden voorzitter Theo van Vliet 
een gesigneerd oranje shirt door ex-DCS-er Philip Cocu gedragen in de interland 
wedstrijd Nederland - Duitsland van augustus jl. 
Hieruit blijkt dat Phillip zijn oude club nog niet is vergeten.

Na het sportcafé, volgden er nog twee spetterende optredens van ‘De Gebroeders’ 
waarbij de tuba-speler een heuse dweilronde maakte dwars door het opeengepakte 
publiek heen. Ook ‘Van Aggelen’ verscheen weer op het podium met een hila-
rische act. Ook om dit verticale hamsterspel (bekend van Fred Oster’s Wie-Kent 
show uit de 70-er jaren) werd veel gelachen. Tenminste op één na dan want spel-
deelnemer Karel van Swaaij moest geregeld de knip trekken voor een kalender 
van 2003. De gastspreker sloot het officiële programma van deze avond af met het 
bedanken van allen die deze geweldige avond mogelijk hadden gemaakt. 
Tenslotte werd tot na middernacht aan de bar gezellig nagepraat.
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debuteren met aChttien
Rene Lammers debuteerde in 1978 al op zijn zestiende in DCS1. In de laatste vriendschappelijk wedstrijd thuis tegen OBW 
deed Fabian Veldhuis dat op zijn zeventiende. 

Begrijpelijk dat onze tribunespeaker zich vergiste toen de een jaar oudere Thijs Boerboom het veld inkwam voor good old 
Kelvin Lenselink. Zijn vader Guido Boerboom die ook op zijn 18e zijn debuut heeft gemaakt keek wel vreemd op toen hij op 20-9 jl. 
de aankondiging van Harry Janssen hoorde over wie het veld inkwam.
Grootvader van Thijs en onze ex-voorzitter Jan Boerboom (bestuurslid vanaf 1986 en van 1989 tot 1994 voorzitter) behoorde tot het beken-
de keien jeugdteam o.l.v. Theo de Wit. Ook hij maakte zijn debuut als 18-jarige. Thijs viel niet onverdienstelijk in tegen Concordia Wehl, 
Guido had in 1988 zijn debuut in de wedstrijd tegen Arnhemia en Jan weet nog precies waar in 1961 op het veld hij na twee wedstrijden 
door de enkel ging. Als gemeente functionaris stond hij aan de wieg van het in 1965 gestarte stedencontact. Weilburg en Tortona vormden 
al een jumelage en kozen toen respectievelijk Zevenaar en Privas  erbij.  Alleen de stedenband met Weilburg bestaat nog steeds.

DCS bestuur 1986
Staand vlnr: Jan van Snippenburg, Henk Kotterman, Willem Bless, 
Jerry Grootings
Zittend: Rinus Ploeger, Wim vd Wouw, Jan Boerboom, Frits Verhoef 

DCS-A 1960-61, 
Kampioen geselecteerde hoofdklas; De ‘keien’, een bescheidenelftal,  
geen kapsones!
Staand v.l.n.r.: Jan van Voorst, Jan Barten, Bert Corver,
Wiet Geurds, Frits Hoeben, Jan van Onna, Jan Boerboom 
Theo de Wit (leider).
Knielend v.l.n.r.: Wim  Boerboom, Henk Elshof, Willy de Jager, 
Tonny Elshof en Frank Deenen.
Afwezig: Robbie Poulet

Naam: Thijs Boerboom
Leeftijd: 18 jaar
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: Brede school Sint Martinus
Middelbare school: Liemers College Zonegge 
Beroepsopleiding: Cios Arnhem
Wanneer ben je met voetballen begonnen?
Ik ben begonnen in de kaartjes van obw toen ik 4 jaar oud was.
Bij welke vereniging: bij obw heb ik 11 jaar gevoetbald 
en speel nu 4 jaar bij dcs.
Welke andere sporten heb je beoefend?
Geen heb alleen gevoetbald
Hobby's?
Wielrennen, voetballen, fitness,
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Ik ben onder andere door mijn vrienden bij dcs gekomen en had 
een aanvraag van de trainer van de JO 17-1 (Berat Sasmaz).
Hoe was je ontvangst bij de selectiegroep? 
Was natuurlijk wel effe wennen omdat, deze heren al heel lang 
met elkaar spelen. Maar kon snel mijn draai vinden
Waren er al veel randactiviteiten (uitstapjes ed.)? 
Op dit moment hebben we nog geen andere activiteiten gehad 
dan de voorbereiding (trainingen, oefenwedstrijden, 
bekerwedstrijden)
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
Ik heb natuurlijk altijd in de jeugd gevoetbald en mag nog 
officieel 1 jaar in de JO 19-1 spelen dus het heren voetbal is 
natuurlijk veel fysieker dan voorgaande jaren. Maar vooral vind 
ik dat ik met teleurstellingen beter moet omgaan. 

Wie is jouw favoriete speler? 
Frenkie de jong  
Wat is jouw favoriete club? 
Barcelona
Wat is jouw favoriete muziek? 
Hip Hop/ R&B
Wat is jouw favoriete eten? 
Sushi
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? 
Als ik het maar gezellig heb met mijn vriendengroep.
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Creatief aan de bal en zonder bal, inzicht en goed aan de bal.
Wat zijn jouw verbeterpunten? 
Beter omgaan met teleurstellingen.
Op welke positie speel je in het veld? 
Middenveld  
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter 
etc.)?
Nee, alleen als stage voor school een team trainen.
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carriere, 
vrijwilligerswerk)? 
Dit seizoen loop ik voor mijn cios opleiding stage bij de jo13-1 
en heb er heel veel zin in om met deze jongen gasten aan de slag 
te gaan. 
Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? 
Proberen zo veel mogelijk te spelen in het 1ste en mezelf 
te ontwikkelen als voetballer.
Wat is jouw levensmotto? 
Positief blijven

dCs 1 debutant thiJs boerboom

Drie generaties Boerboom



 

DCS 1
V.l.n.r. achter Wilfried Kersten (grensrechter), Patrick Rabelink (assistent trainer), Kevin Jeurissen (trainer), 
Wim Lendering (leider), Hans Siers (verzorger). 
Spelers linker helft:  Jesse de Jager, Jarno Geurds, Jasper Jansen, Sven Jansen, Levi Renjaan, Muhammed Elarslan, 
Thijs Boerboom, Jan Simon Sluis, Moeniale Sopacua
Middenlijn achter: Mark Berendsen, Tim Lendering, Lars Besselink. 
Rechter helft: Fabian Veldhuis, Serge de Vries, Alex Scheffer, Noud Croes, Jeff Lammers, Onur Ilbay, Kelvin Lenselink.
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Op 2 augustus was het dan eindelijk weer zover.  Kevin Jeurissen stond weer met zijn selectie op het trainingsveld om aan de 
voorbereiding van het seizoen 2020-2021 te beginnen. Zonder de vertrokken spelers (van Zimmeren, Baarslag en Joosten) maar 
wel met een aantal nieuwe gezichten. Levi Renjaan sluit weer aan en vanuit de jeugd komen Thijs Boerboom, Fabian Veldhuis, 
Jesse de Jager en Lars Besselink over. 

Jeurissen wordt geassisteerd door Patrick Rabelink. Rabelink is 
een vertrouwd gezicht en wordt gekscherend Heintje Davids 
genoemd. ,,Corona heeft alles bij mij veranderd. Ik moest nood-
gedwongen thuiswerken en dat scheelde me toch veel tijd. 
Normaal was ik veel onderweg en had s ’avonds geen zin meer om 
naar Hengelder te gaan. Nu ben ik weer blij dat ik op het veld sta. 
,,Rabelink denkt dat hij een belangrijke rol kan spelen. ,,Ik ben er 
niet om pionnetjes uit te zetten, maar ik wil zorgen voor vastig-
heden. En zegt hij met een grote glimlach: ,,Ik denk dat ik de 
enige ben die Kevin (hoofdtrainer, HJ) kan corrigeren.” Daar heeft 
Rabelink wel een punt. De assistent zou zijn hoofdtrainer er op 
kunnen wijzen dat journalisten kicken op pittige uitspraken. 
Namen noemen is gevaarlijk; verliezen doet het gehele elftal en 
niet èèn speler. De een zal daar wat gemakkelijker 
mee omgaan dan de ander. De voorbereiding op het 
nieuwe seizoen verliep niet geheel vlekkeloos. 
Jeurissen hecht daar echter weinig waarde aan. 
,,Wat heb ik aan grote uitslagen in de voorbereiding? 
,,Dan staat er in de krant dat we titelkandidaat zijn 
en dat zijn we niet.” 
Jeurissen zag na een aantal nederlagen zijn team 
tegen OBW een redelijke wedstrijd spelen. Er waren geen punten 
te verdienen, maar er stond wel veel prestige op het spel. 
Beide teams wilden niet verliezen en werden er pittige duels uit-
gevochten. De eindstand(1-1) was ook terecht. Een openbaring in 
het team van Jeurissen was de achttienjarige Thijs Boerboom. 
Is tweede jaars A, maar traint al volop mee met de hoofdmacht. 
Tegen OBW mocht hij invallen en gaf gelijk zijn visitekaartje af. 
Na zijn eerste actie mocht hij zich onmiddellijk bij de scheidsrech-
ter melden. Thijs Boerboom is een ‘brutaal mannetje’ waar DCS 
nog veel plezier van zal krijgen. Het duel niet schuwen, een goede 
pass en initiatief nemen bij het druk zetten. ,,Ik wil graag spelen 
en ik ga mijn uiterste best doen om een basisplaats te veroveren. 
Als dat niet lukt ga ik terug naar J019-1 want ik wil graag spelen. 
Ik zal heel veel geduld moeten hebben, maar veel op de bank zit-
ten is niets voor mij. Ook verbaal laat ik me horen, ik praat veel. 

,,Ik heb veel geleerd van Berat Sasmaz die heeft me de fijne 
kneepjes bijgebracht”,  aldus een vrolijke Thijs Boerboom.  
Het bekertoernooi is niet succesvol verlopen voor het team 
van Jeurissen.  Drie schamele puntjes en slechts èèn doelpunt. 
De wedstrijd tegen Eendracht werd gewonnen met 0-1 door een 
doelpunt van Kelvin Lenselink. De thuiswedstrijden tegen 
respectievelijk SDV uit Barneveld en MASV werden verloren met 
0-3 en 0-2. Geen enkel doelpunt scoorde de thuisclub in die twee 
wedstrijden. Alex Scheffer was voor twee wedstrijden geschorst 
en dat was te merken. Kansen werden er wel gecreëerd, maar de 
afronding liet duidelijk te wensen over. Een schande was het niet 
om te verliezen van teams die een klasse hoger spelen. 
Zij waren een maatje te groot. Het is te  hopen dat Jeurissen dit 

seizoen nog een beroep kan doen op Onur 
Ilbay. De sympathieke spits is nog aan het 
revalideren en gaat er toch vanuit dat hij nog 
belangrijk kan zijn voor het team. 
Ilbay scoorde 130 doelpunten voor de geel-
zwarten, dat kunnen er niet veel zeggen. 
De spits is van groot belang geweest voor 

DCS met zijn doelpunten. Het zou jammer zijn dat hij op deze 
manier afscheid moet nemen, dat verdiend hij niet. Het is onbe-
grijpelijk dat Ilbay van (sommige) supporters niet de credits heeft 
gekregen. Doelpunten maken is het belangrijkste onderdeel van 
het voetbalspel en daar heeft hij toch ruimschoots aan voldaan. 
Mocht dit seizoen het laatste zijn dan verdient hij een groots af-
scheid. Kevin Jeurissen en Patrick Rabelink zijn op 20 september 
begonnen aan de competitie 2020-2021. 
Wat in twee bekerwedstrijden niet lukte dat lukte tegen 
Concordia W wel. Drie keer scoren dat was een luxe en ook nog 
eens goede kansen creëren. Helaas werden er mooie kansen om 
zeep geholpen. Drie tegendoelpunten dat was een tegenvaller voor 
DCS. Jeurissen was nogal kritisch op zijn defensie de doelpunten 
werden wel erg gemakkelijk weg gegeven. Van zijn uitspraken in 
de regionale krant had de hoofdtrainer spijt. ,,Dit had ik niet zo 
moeten zo zeggen”,  gaf hij eerlijk toe. 

deFensie 
baart Jeurissen  

zorgen

uitsteKende start hooFdmaCht

,,De journalist gaf de voorzet en ik trapte er in. Ik heb er met 
Mark over gesproken en de kous is af.” De uitwedstrijd tegen DVC 
in Didam werd met 0-3 gewonnen door doelpunten van Serge de 
Vries (2 keer) en Kelvin Lenselink. Zes keer scoren en vier pun-
ten dat is een uitstekende start van het eerste elftal. Jeurissen wil 
graag bij de eerste zes eindigen met zijn team. Nou maakt een 
zwaluw nog geen zomer , maar en goed begin is wel het halve 
werk. Jeurissen was zeer tevreden over het optreden van zijn team 
op de Nevelhorst in Didam. ,,We zijn geen moment in de proble-
men geweest. We hebben bijna niets weggegeven en hadden nog 
wel een paar doelpunten kunnen maken”. 

patriCK rabelinK 
iK ben er niet om de 

pionnetJes uit te zetten

,, Een smetje op de wedstrijd was: het al snel uitvallen van drie 
spelers met flinke blessures. ,,We moeten afwachten hoe het 
allemaal gaat en of ze er in Nijmegen (Quick 1888, HJ) bij zijn. 
Ik ga in ieder geval de wedstrijd in de Achterhoek Cup afzeggen.” 
Voor de tweede klasse heeft Jeurissen een prima selectie het is wel 
te hopen dat de blessures mee gaan vallen. 
Blessures en schorsingen zijn er altijd, maar dit is wel vroeg in het 
seizoen. Bestuur en supporters wensen Kevin, Patrick, 
overige stafleden en spelers heel veel succes in het nieuwe seizoen 
2020-2021 en hopelijk blijft iedereen gezond.

ilbay sCoorde 130 doelpunten 
voor de geel-zwarten, 

dat Kunnen er niet veel zeggen

serge de vries sCoorde 
2 X in de uitwedstiJd 

tegen dvC
Door Hans Jansen

nieuwe inloopshirts dcs1
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vlnr: Randy Jansen, 
Werner Woesing en 
Nico Kewilaa

Waar stond jouw wieg?
Aan de Sibeliusstraat in Zevenaar
In welk jaar ben je geboren?
Ik ben op 7 december 1970 geboren. 
In welk gezin mocht je opgroeien?
We waren thuis met z̀ n zessen met een zus en een broer 
boven mij en nog een jongste zusje onder mij. 
Wat was het beroep van jouw ouders?
Mijn vader had de technisch leiding in de blikfabriek 
Thomassen en Drijver te Doesburg. Mijn moeder Domien 
had thuis de touwtjes in handen. 
Wanneer zijn jouw ouders uit de Molukken 
naar Nederland gekomen?
Nadat de politionele acties in 1949 beëindigd waren. 
Omdat het tijdelijk zou zijn mochten mijn grootouders van 
vader’s kant maar twee van de negen kinderen meenemen. 
Mijn oma verzweeg dat ze van haar tiende kind in verwach-
ting was. Twee kinderen zijn in het onafhankelijk geworden 
Indonesië overleden.
Vanwaar de Nederlandse familienaam?
Toen wij in Nederland in het bevolkingsregister 
ingeschreven werden vond men de Indonesische familienaam 
te ingewikkeld. Mijn vader werd als Otto twee jaar jonger dan 
in hij in werkelijkheid was geregistreerd
Heb jij je jouw grootouders nog gekend?
Nauwelijks in 1972 is als laatste de moeder van mijn vader 
overleden
Woonden ze ook in Zevenaar?
Ja, zij woonden bij mijn vader die in Nederland de oudste was 
in. Zijn jongere broer David speelde in 1971 in de B3 het 
Molukkenteam o.l.v. Peter Derksen
Zijn jullie nog verhuisd?
Met mijn ouders via Assen weer terug naar Arnhem. 

Opleiding en werk

Naar welke scholen ging je?
De Apollo basisschool (in de Wijk Zonnemaat) en de LTS. 

Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen 
na de middelbare school?
Na de middelbare school heb ik verschillende werkzaam-
heden gedaan want ik wist nog niet wat ik wou doen. 
Uiteindelijk ben ik in aanraking gekomen met Sales en dat 
vond ik zo geweldig dat ik via mijn toenmalige werkgever een 
opleiding heb gevolgd in de sales en sindsdien werk ik in deze 
branche. Tussendoor heb ik nog een opleiding gevolgd 
Marketing & Communicatie. 
Werd je nog opgeroepen voor de militaire dienstplicht?
Ja, ik ben nog opgeroepen. We waren de laatste lichting. 
Ben je nog van werkgever veranderd?
Ik heb verschillende banen gehad voordat ik erachter 
kwam dat sales (verkoop) in mijn bloed zat. 
Wanneer ga je met pensioen?
Als het goed is vanaf mijn 67ste. 

Gezin
Hoe heb je je partner leren kennen?
In uitgaansleven van Zevenaar
Wanneer getrouwd?
We kenden elkaar al en zijn later weer met mekaar in contact 
gekomen. Sinds 25 augustus 2006 getrouwd inmiddels 
al 14 jaar. 
Had je ex-teamgenoot Phillip Cocu nog uitgenodigd 
voor de bruiloft?
Ja, maar Phillip is helaas niet op mijn bruiloft geweest. 
Op dat moment was hij trainer van PSV ( volgens mij) 
en ontzettend druk met zijn carriere. 
Hoeveel kinderen?
Ik heb een zoon en mijn vrouw twee dochters uit 
een vorige relatie en we zijn een echt team. 
Zijn ze sportief?
Mijn zoon heeft toen die klein was gevoetbald maar is 
inmiddels al een geruime tijd uitgeschreven. 
Mijn twee stiefdochters zijn sportief alleen niet actief 
bij een vereniging. 
Welke andere hobby’s heb je?
Mijn grootste hobby naast het voetbal is muziek. 
Als zanger zing ik in twee bandjes. 

Muziek
Welk(e) instrument(en) bespeel je?
Ik speel een beetje gitaar en kan een beetje drummen.
Wanneer begon je muziek te spelen?
Gelijk al. Het zit in onze cultuur verweven. 
Met wie speel je?
O.a. met mijn zwager en in een latin band
Wanneer traden jullie voor het eerst op?
Mijn eerste optreden was met een schoolbandje ik was toen 
gitarist en de zanger van het bandje durfde niet en kwam niet 
opdagen. Zodoende ben ik gaan zingen en dat vond ik zo 
geweldig dat ik maar ben blijven zingen. 
Heerlijk om de mensen te zien dansen en genieten. 
In welke zalen?
Voornamelijk speel ik voor alle soorten feesten en partijen. 
Doen jullie dat nog steeds?
Met mijn huidige bands treed ik nog regelmatig 
op alleen vanwege de Corona is het wat minder. 

Voetbal
Speelde je straatvoetbal?
Ja, zoals de meesten jongens van mijn leeftijd
Waar en tegen wie speelde je?
Op het schoolplein, straat in de zaal overal eigenlijk. 
De bal was nooit ver van mij vandaan. 
We speelden voornamelijk met de jongens uit de buurt. 
Wie bracht je in contact met DCS?
Door Ronnie de Waal en Eric Meijer ben ik gevraagd of ik niet 
wou spelen bij DCS. Ronnie heeft mij overgehaald. 
Ik heb een tijdje geen contributie betaald en tijdens een 
wedstrijd werd ik door Wim Kroezen van het veld gehaald 
omdat ik niet lid was van DCS. Daarna heb ik me gelijk 
ingeschreven en mocht ik weer meedoen. 
Heeft jouw vader Otto ook in DCS1 gespeeld?
Volgens mij heeft mijn vader in het eerste gespeeld 
met o.a. Freddy de Jager. Daarvoor had hij bij DWS in de spits 
gestaan totdat hij zijn knie brak. Als betaald voetballer reisde 
hij een aantal jaren meerdere malen per week van Assen naar 
Amsterdam en vv. 
In welke teams speelde je en op welke positie?
Ik speelde in de F1 en daarna D1, C5 toen C1 ,B1 en A1. 
Ik begon als rechtermiddenvelder en daarna kwam
ik in de spits te staan centraal of rechts. 
Wie waren jouw trainers?
De trainers waren in de jeugd: Ronnie de Waal en Eric Meijer. 
Daarna Eef en Marleen Lefevre. Toen de heer Keurentjes 
en tenslotte Freddy de Jager en Willy van Binsbergen. 
Wie waren jouw teamgenoten?
Mijn teamgenoten in de jeugd van toen waren o.a.: Patrick 
Massop, Guido Boerboom, Edwin van Groningen, Dennis 
Goudart, Robert Roest, Phillip Cocu, Mark Kniest, Rogier 
Polman, Hakan Sahin, Andy Ratering, Fredje Bartels, 
Raymond Hietkamp eigenlijk te veel om op te noemen. 
Nog kampioen geworden?
Bijna elk jaar
Hoe was het randgebeuren, zoals uitjes e.d.?
Een jaar later dan Phillip gingen we ook naar Lutterworth. 
Tim werd bij het tegenbezoek bij ons thuis in de watten gelegd 
met o.a. nasi en bami goreng
Wie zijn voor jou echte DCS-ers 
welke namen schieten je te binnen?
Theo de Wit, Henk Dinnissen, Gerrit Klaassen, 
Joop Berens, Willy Kroezen en Herman Smink
Waarom gestopt?
Bij DCS omdat ik via Willy van Bindsbergen bij zijn broer 
Toon in Babberich wel in de het eerste kon spelen. 
Na conflict met trainer Piet Jansen volgde ik mijn ex-vriendin 
naar Groningen. Via Martin Koeman die mij bij zaterdagclub 
de Pelikaan had gescout kon ik bij Appingedam goed 
verdienen. In 2000 ben ik tenslotte bij Appingedam gestopt 
om me in Amsterdam geheel aan de muziek te wijden. 

Met pijn in het hart?
Nog altijd koester ik warme gevoelens voor mijn successen 
in het jeugdvoetbal. DCS blijft altijd mijn cluppie. 
MVV jeugdtrainer Sef Goossens tegen wie we speelden 
begreep niet dat een club met zo een talentvolle jeugd 
in de tweede klasse uitkwam. 

Covid-19
Zijn er mensen in jouw omgeving besmet geraakt 
met sars-CoV-2?
In mijn familie- of vriendenkring is gelukkig niemand 
besmet geraakt. 
In hoeverre hebben de overheidsmaatregelen 
invloed op jouw dagelijks leven?
Weinig, wel moest ik zeven weken thuis werken 
was ff wennen. 
Hoe heb je jouw vakantie doorgebracht?
Wij ons huis verbouwd dus wij waren druk aan het klussen. 
Hoe heb je het contact met vrienden onderhouden?
Via Facebook. Met oude vriendengroep van DCS 
probeer ik nog wat te organiseren
Wat verwacht je van de tweede golf?
Tja, ik hoop dat we met z̀ n allen ons houden aan de maat-
regelen en hopelijk vinden ze een vaccin zodat we weer 
normaal kunnen doen. 

Toekomst
Heeft jouw neefje Kyoga die spits is van JO15-1 
net zoveel talent als jij?
Mijn neefje is denk ik een andere speler dan dat ik ben 
geweest. Helaas heb ik nog niet veel wedstrijden kunnen 
bekijken maar hoor van mijn zus Willeke en zwager dat 
Kyoga veel scoort. Dat heeft mijn neefje dan wel van mij want 
dat deed ik ook 
(ik was zelfs topscorer van landelijke jeugd afdeling Zuid) 
Wat kan er beter binnen onze vereniging?
Ik weet niet wat er nu beter kan ik ben niet zoveel bij DCS. 
In mijn tijd vond ik dat de doorstroming van jeugd naar het 
eerste beter moest..hoop dat dat dan is verbeterd bij DCS. 
Wat zijn je plannen?
Veel plezier maken in het leven en muziek natuurlijk 
en veel reizen. 
Wat is jouw levensmotto?
Enjoy life because it̀ s too short. 

terug in de tiJd met werner woesing
Werner is ruim een maand jonger dan Phillip Cocu en met o.a. Clyde Relyveld en Guido Boorboom uit dezelfde lichting min-
stend zo talentvol. Phillip speelde al bij De Graafschap maar werd door zijn ex-teamgenoten van DCS verslagen toen ze elkaar 
in de competitie tegenkwamen. Waarom de huidige trainer van Derby County zo ver gekomen is in het voetbal: 
Phillip ging om 19 uur al op een oor, aldus Werner.

  door Karel van Swaaij
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dCs spelinstuiF 2020!

Op zaterdag 29 augustus 2020 was het weer de dag voor de jaarlijkse spelinstuif van DCS!

Om 10 uur gingen we van start voor de kinderen in de leeftijd van 4 (sommige nog 3) tot en met 9 jaar. 
Onder begeleiding van de spelers van het eerste elftal hebben ruim 85 kinderen allerlei spelletjes kunnen doen die te maken hebben met 
voetballen. Een partijtje voetballen, op het doel schieten of met de speedmeter kijken hoe hard je kan schieten of punten scoren via het 
gatendoek. Bij deelname aan de instuif ontvingen de kinderen het mooie shirt van Jumbo met het logo ‘je hebt hart voor DCS’. 

Om 12 uur was het tijd voor de kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar om een mix toernooi te spellen. 
Elk kwartier een andere tegenstander en na een uur waren alle wedstrijden gespeeld.

Onze waarden en normen tijger Appie was ook aanwezig om de kinderen aan te moedigen en zelfs om de bal te schieten.
Naast onze eigen fotografe Brittany van Beek die vele kinderen op de foto heeft gezet was er ook een fotograaf van de Zevenaarse Post.     
De kinderen konden na afloop genieten van een lekker zakje chips en een ijsje!

Uiteraard willen we een ieder bedanken voor de bijdrage aan deze dag.
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a c c o u n t a n t s
a d v i s e u r s

Oude Doesburgseweg 9

NL-6901 HG Zevenaar

Telefoon: 088-7362222

E-mail: info@rena-accountants.nl

www.rena-accountants.nl
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De GroenRĳ kDe Groen ĳ kĳ k
Tuinbon

het cadeau dat 
altijd uitkomt.

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

 
 

 

                                     SEIZOEN 2020 – 2021                     
 
                                                                                  
20-09-2020  D.C.S. – CONCORDIA WEHL 
   CD RECLAME - ZEVENAAR  
 
11-10-2020  D.C.S. – V.I.O.D.  DOETINCHEM 
   REDDY KEUKENS - DOETINCHEM 
 
25-10-2020  D.C.S. – W.S.V. APELDOORN 
   BUMĖ BOUW EN ONDERHOUD - WESTERVOORT 
 
08-11-2020  D.C.S. – UNION  NIJMEGEN  

LOODGIETERSBEDRIJF VAN WELY - GROESSEN 
 
29-11-2020  D.C.S. - D.I.O. ’30 DRUTEN 

SNACKBAR ZONNEMAAT – ZEVENAAR 
 
13-12-2020  D.C.S. – S.D.O.U.C.  ULFT  

ARIЁS NATUURSTEEN – ZEVENAAR  
 
24-01-2021  D.C.S. – V.V.G. ’25 GAANDEREN 

REDDY KEUKENS - DOETINCHEM 
  
28-02-2021  D.C.S – VARSSEVELD 
   CHARLES VAN DITSHUIZEN - ZEVENAAR  
 
14-03-2021  D.C.S. – EENDRACHT’30  MOOK 
   AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR 

 
21-03-2021  D.C.S. – VORDEN 
   HYSCON ZUID-OOST GELDERLAND - ULFT  
 
11-04-2021  D.C.S. – SPERO  ELST 

BRUNA JANSSEN – ZEVENAAR 
 
25-04-2021  D.C.S. – QUICK 1888  NIJMEGEN  
   LEX HENDRIKS GROENTEN & FRUIT - ZEVENAAR  
 
16-05-2021  D.C.S. – D.V.C. ’26  DIDAM 
   AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR 
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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 15.30 - 21.00 uur

Dinsdag gesloten behalve met feestdagen
Woensdag en donderdag van 15.00 - 21.30 uur

Vrijdag en zaterdag 15.30 - 22.00 uur
Zondag en feestdagen van 12.00 -22.00 uur

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

‘‘ KWONG CHOW’’

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 15.30 - 21.00 uur

Dinsdag gesloten behalve met feestdagen
Woensdag en donderdag van 15.00 - 21.30 uur

Vrijdag en zaterdag 15.00 - 22.00 uur
Zondag en feestdagen van 12.00 -22.00 uur

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 16.00 - 21.00 uur

Dinsdag gesloten behalve met feestdagen
Woensdag t/m zaterdag van 16.00 - 21.00 uur

Zondag en feestdagen van 12.00 -21.30 uur

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

inloopshirts Jumbo

Zaterdag 19-9 jl. om 14.30 uur overhandigde vertrekkend voorzitter Supportersvereniging Theo Gijsberts een inloopshirt 
aan JO19-3 aanvoerder Dirk van Hummel.

Johan Sluis de beoogd opvolger van erelid Theo ziet goedkeurend toe hoe niet alleen zijn team hiermee indruk zal maken op de tegen-
stander maar behalve de selectieteams die al hun eigen inloopshirts hebben alle  jeugdteams van JO19 tot JO15. In zijn toespraak schetst 
de vanaf 23-9 jl. nieuwe voorzitter de betekenis die de sinds 1978 bestaande  supportersvereniging heeft. Voor slechts 10,- per jaar kan 
iedereen lid worden om activiteiten als deze te blijven realiseren.

Op 12 september is DCS JO12-1 in het nieuw gestoken door shirtsponsor Kristal Schoonmaak & Ongediertebestrijding. 

Namens het team worden de sponsoren Jeroen en Sandra van harte bedankt het beschikbaar stellen van de nieuwe shirts!

Teamleiding JO12-1

Kristal sChoonmaaK & ongediertebestriJdingKristal sChoonmaaK & ongediertebestriJding

inloopshirts Jumbo
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Bovenste rij vlnr: 
Daan v Aalst, Cas Witjes, 
Alpi Tunc, Siem Polman, 
Douwe v Someren, Jonne 
v Someren, Jeroen 
Nijland, Sandra v Aalst
Onderste rij: 
Rik v Kleef, Christi-
ano Mesquita, Dante vd 
Linde, Stan Jansen, 
Noa Duran
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Showroom geopend: 
di t/m vrij 10:00 - 17:00 uur, 

zat 10:00 - 16:00 uur, 
maandag alleen telefonisch bereikbaar

Het Ambacht 52 - Westervoort - Tel. 026 311 52 22
www.aerofilzonwering.nl

Leeftijd? 
46

Studie of beroep? 
Woonbegeleider bij Roemrijck in Zevenaar. Dit is een woongroep waar jong volwassenen 
wonen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme.

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? 
Getrouwd met Yvette

Eventueel kinderen? 
2 meiden, Zoë en Meis (Meis voetbalt bij de MO15)

Andere hobby’s? 
Koken en  squashen

Zelf ook gevoetbald? 
Ja, in een ver verleden zaalvoetbal gespeeld en met op het veld 
met een vriendenteam.

Muziek? 
Prince, Pearl Jam Lenny Kravitz, Kensington en Blof 
behoren wel tot mijn favorieten.

Waarom coach/leider/trainer geworden? 
Het leek me leuk om onderdeel te zijn van een team en een voetbal-
vereniging. Leuk om op zaterdag langs de lijn de meiden te coachen. 
Toen ze voor de MO15 een coach vroegen raakte ik gelijk enthousiast, 
dus heb ik mijzelf aangemeld.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? 
Ik coach de wedstrijden op de zaterdag. De trainingen worden verzorgd 
door Danitsja, Kim, Mandy en Jeanne van dames 2 (zij coachen natuurlijk 
lekker mee tijdens de wedstrijd) en de leidster van het team zijn  zijn Iris 
en Rinette

Instelling van de jeugd? 
De meiden zijn enthousiast en lekker aan het voetballen.

Mening DCS Post? 
Leuk om op de hoogte gehouden te worden via de DC-Post van alles 
wat er gebeurd bij de vereniging.

Randgebeuren bij DCS? 
Ik ben net pas onderdeel van de SVO en het kader. Mijn ervaring tot nu toe, 
is dat er goed gecommuniceerd wordt en dat alles goed geregeld is. 
Vragen worden adequaat beantwoord en snel actie ondernomen indien 
nodig.

Vertel over jouw team? 
Het is een groep enthousiaste meiden. Het is een combinatie van meiden 
die al wat langer voetballen en wat meiden die net aan voetbal beginnen. 
Binnen het team helpen en coachen ze elkaar. Soms kletsen en giechelen 
ze wat veel, maar daar zijn het meiden voor. De sfeer is positief en gezellig!

Wat wil je nog kwijt aan het eind? 
Ik hoop dat we een leuk en sportief seizoen gaan draaien 
met de nodige overwinningen!

eriK baKKer mo15 aan het woord
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De Griethse Poort
ETEN FEESTEN BOWLEN

Oude Doesburgseweg 24 - 6901 HK Zevenaar       0316 - 523 318

info@degriethsepoort.nl          www.degriethsepoort.nl 

En beleef de 
modernstebowlingsensatie

bij ons!

Gezellig
eten

Onbezorgd
feesten

Meer informatie over alle mogelijkheden en arrangementen? 
Kijk snel op onze site of bel het gezelligste nummer van de Liemers: 
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Hendriks
Coffee

luCas meuleman Jo13-1 aan het woord
Leeftijd?
41
 
Studie of beroep?
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling bij gemeente Montferland.

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Ik woon samen met Tanja van den Berg.

Eventueel kinderen?
Milou van 14 en Mathijs van 12.

Andere hobby’s?
Lekker op vakantie en uiteten met mijn gezin en vrienden.

Zelf ook gevoetbald?
Ja, bij s.v. Carvium uit mijn geboorteplaats Herwen. Dat heb ik ongeveer tot mijn 
13e gedaan. Deze club is alweer enige tijd gefuseerd met s.v. Aerdt en heet nu 
s.v. Gelders Eiland.
 
Muziek?
Als puber was ik gitarist in een band en luisterde vooral reggae. 
Nu luister ik allerlei soorten muziek.

Waarom leider/trainer geworden?
Mijn zoon Mathijs ging zo’n 7 jaar geleden op voetbal en ze hadden begeleiders 
nodig. Ik vond/vind het leuk om iets voor hem, zijn team en de club te kunnen 
betekenen. 

Wat vind je van het leider-/trainerschap?
Het leiderschap is minder intensief dan een trainerschap. Bij de start van het 
seizoen en door de corona-perikelen ben je wat meer aan het organiseren. 
Daarna is het vooral op tijd de e-mails en apps eruit doen voor de wedstrijden.
Bij de JO13-1 zijn de zaken goed geregeld met Bas Hendriks als trainer, zeker nu we 
sinds kort ook Thijs Boerboom als stagiair erbij hebben. Daarnaast kunnen we rekenen 
op een vast clubje (groot)ouders voor het vlaggen en fluiten. Het blijft wel een uitdaging 
om met ‘vele handen licht werk te maken’, zodat iedereen ook voldoende tijd overhoudt 
om lekker langs de lijn van het voetbal te kunnen genieten.

Instelling van de jeugd?
De spelers van de JO13-1 hebben een prima instelling. Naast dat ze graag heel goed 
willen en kunnen presteren, is het vooral ook een gezellig team! 

Mening DCS Post?
Altijd leuk om te lezen! Ook deze interviews met de begeleiders en de spelers lees 
ik altijd graag. Zo leer je de mensen binnen de club nog beter kennen.
 
Randgebeuren bij DCS?
Volgens mij is dat best oké, al draagt corona momenteel niet bij om leuke activiteiten 
te organiseren. Zo is zijn de afgelopen jaarlijkse BBQ’s helaas niet doorgegaan. 
Hopelijk gaat dat aan het einde van het seizoen weer gebeuren.

Vertel over jouw team?
We hebben een hele leuke groep fanatieke spelers. We proberen samen het beste eruit 
te halen. Soms lukt dat, soms niet, maar we blijven plezier houden en dat is heel 
belangrijk.
 
Wat wil je nog kwijt aan het eind?
Ondanks dat we het nog best goed voor elkaar hebben bij DCS, zie ik ook dat het 
steeds lastiger wordt om een goed draaiende club te houden waar iedereen op 
zijn/haar eigen niveau met plezier kan blijven voetballen. Ik deel dan ook de 
mening van veel mensen om mij heen dat ze meer zouden willen samen-
werken met de andere Zevenaarse voetbalclubs. 
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Is werken en leren in de elektrotechniek  
of installatietechniek écht iets voor jou?
Waar word jij enthousiast van? Een mooi startsalaris en interessante door
groeimogelijkheden? Een echt vak leren en trots kunnen zijn op je projecten? 
In de BBL elektrotechniek of BBL installatietechniek zijn er volop mogelijk
heden voor enthousiaste jongeren met een vooropleiding vmbo of mavo. 
Ook kan je een versneld traject volgen bij ons. 

IW ondersteunt bij een ‘leven-lang-leren’.
Ook wanneer je een andere werkachtergrond hebt, ben je welkom bij ons. Je kunt op  
verschillende niveaus instromen en wij helpen je graag bij het maken van een goede  
keuze voor je toekomst.

IW is de nieuwe naam van InstallatieWerk. Wij zijn dé kennispartner in de installatie
branche. IW bestaat uit 7 regionale opleidingsbedrijven met gezamenlijk een  
landelijke dekking. Er zijn o.a. praktijkcentra in Didam, Doetinchem en Nijmegen.  
Dichtbij voor jonge technische talenten en de installatie bedrijven. 

Wil je meer informatie? 

www.iwnederland.nl

Omdat 
opleiden 
werkt!

Doesburgseweg 19
6902 PL Zevenaar

T. +31 (0)316 33 40 50
www.cd-reclame.nl

AUTOBELETTERING
GEVELRECLAME
LICHTRECLAME
BINNENRECLAME
STICKERS
DIGITAL SIGNING
VLAGGEN
SPANDOEKEN Marktstraat 18 - Zevenaar - 0316 33 30 95 - maemode.nl

mathiJs meuleman Jo13-1 in het spotliCht
Adres?
Van Hogendorpstraat 6A in Zevenaar.

Leeftijd?
12.

Broer(s) en/of zus(sen)?
Ja, mijn 2 jaar oudere zus Milou.

School/klas/groep?
Ik zit in havo 1 op het Liemers College.

Leukste en saaiste vakken
Ik vind alle vakken prima, behalve Frans en nasktec.

Wat wil je later worden?
Nog geen flauw idee.

Hobby’s?
Voetballen en gamen.

Welke muziek is favoriet?
Rap.

Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Ruim 7 jaar geleden ben ik bij de Ukken begonnen.

Wat is zo leuk aan voetballen?
Ik vind het leuk om dingen te doen met de bal en daarin 
steeds beter te worden. Het is ook leuk om dat samen 
met je vrienden te doen.
 

Adres?
Frans Halsstraat.
Leeftijd?
Ik ben 13 jaar.
Broer(s) en/of zus(sen)?
Ik heb een broer en hij is 16 jaar.
Naar welke school ga jij?
Liemers College Heërenmaten
School/klas/groep?
2e klas Vwo.
Leukste en saaiste vakken?
Leukste vakken: Muziek en Engels. Saaiste vakken: Nasktec 
(Natuurkunde, Scheikunde en Techniek) en Geschiedenis

Wat wil je later worden?
Ik weet nog niet echt wat ik wil worden, 
maar ik heb nog lang genoeg de tijd.
Hobby’s?
Met vriendinnen afspreken, series kijken en voetballen.
Welke muziek is favoriet?
Popmuziek
Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Ik voetbal al 5 jaar.
Wat is zo leuk aan voetballen?
Wat ik leuk vind aan voetbal is denk ik, het teamverband 
dat je moet hebben, want in je eentje kom je nergens.
Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Ajax.
Wat is je favoriete voetballer?
Kylian Mbappé met de snelheid die hij in zijn spel heeft.

Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Ajax.

Wat is je favoriete voetballer?
Frenkie de Jong.

Wat moet DCS nog meer 
organiseren?
Een voetbalkamp of meedoen 
met een voetbaltoernooi in het 
buitenland.
 
Wat vind je van de DCS Post?
Leuk, vooral om te 
kijken of ik er 
vrienden in zie 
staan.

Wat vind je van 
jouw team?
Het is een goed 
en gezellig team.

Wil je nog iets 
kwijt aan het eind?
Nee.

roos daams mo15-1 in hetspotliCht

Roos staat naast de keeper

Wat moetDCS nog meer organiseren?
Ik vind dat DCS al genoeg doet, ze organiseren veel dingen 
zoals de DCS-post.

Wat vind je van de DCS Post?
Ik vind het goed dat DCS de DCS-post heeft, 
zodat iedereen up to date kan blijven.

Wat vind je van jouw team?
Ik vind dat ik een leuk team heb het is gezellig en er wordt 
ook goed gevoetbald.
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                               Promotieartikelen 
                                   Supportersvereniging DCS  
 
 
Promotieartikelen zijn te verkrijgen  
bij de bestuursleden van de  
supportersvereniging. 
Of een mailtje naar:  
supporters@svdcs.nl           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
                                                  
    Cap € 10,--                           Jubileumpen € 1,50              Paraplu € 10,-      
                                    
                                                                
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 DCS-ster € 0,50                                                                                           Banner € 5,-   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                         
 
   Set, 3 Bierglazen € 5,-                               Sjaal € 10,-                                 “Appie”, sleutel- 
                                                                                                               hanger € 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Supportersvereniging DCS werd opgericht op 23 oktober 1978.  
De doelstelling van de Supportersvereniging is het financieel en moreel steunen van 
de sportvereniging DCS.  
  
De belangrijkste inkomstenbronnen van de Supportersvereniging zijn het inzamelen  
van oud papier, de contributiegelden en de loterij aan de poort bij thuiswedstrijden 
van het 1e elftal van DCS. 
 
Door deze inkomstenbronnen is de Supportersvereniging in staat om de diverse  
geledingen binnen DCS de nodige financiële steun te geven.  
 
Behalve de financiële steun aan de sportvereniging DCS organiseert de  
Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor de leden van de Sport-  
en Supportersvereniging DCS. Een aantal van deze activiteiten zijn:  
Klaverjas- en jokeravonden, de Kerstbingo, de Quizavond  en het  
Dartstoernooi.  

 
 

Word lid van de Supportersvereniging D.C.S.! 
Om lid te worden van de Supportersvereniging betaald u slechts € 10, - per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich als nieuw lid  aanmelden bij een van de bestuursleden of door het sturen 
van een mailberichtje  naar supporters@svdcs.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk 
contact met u worden opgenomen. 
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ACTIVITEITENOVERZICHT 2020/2021 
 
 

WO 23-SEP-20  Alg. Ledenverg. Supp. ver.  19.30 uur 
ZA 19-DEC-20  Kerstbingo    20.00 uur  
DO 14-JAN-21  Darten      21.00 uur 
DO 21-JAN-21   Darten     21.00 uur 
VR 02-APR-21  DCS Quizavond    20.00 uur 
 
Voor de laatste 4  activiteiten geldt dat  de organisatie hiervan doorgaat indien dit, 
gehoor gevende aan de Coronamaatregelen, verantwoord is. 

 
 
 

 
                                                                 

 

 
 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT 2020/2021 
 
 

WO 23-SEP-20  Alg. Ledenverg. Supp. ver.  19.30 uur 
ZA 19-DEC-20  Kerstbingo    20.00 uur  
DO 14-JAN-21  Darten      21.00 uur 
DO 21-JAN-21   Darten     21.00 uur 
VR 02-APR-21  DCS Quizavond    20.00 uur 
 
Voor de laatste 4  activiteiten geldt dat  de organisatie hiervan doorgaat indien dit, 
gehoor gevende aan de Coronamaatregelen, verantwoord is. 

panna! sterrenteammiddag
Fons van voetbalschool.nl. heeft met DCS-jeugdtrainer 
Fred Witjes op 16-9 jl. een Panna! sterrenteammiddag 
georganiseerd. 

Plaats van handeling het naast het hoofdveld gelegen Pannaveld. 
De namen van de geplaatste spelers voor de finale pannasterren-
team in Utrecht op 25 oktober 2020 zijn:

Dante van der Linde
Cas Witjes
Wessel Bos
Aidan Praasterink
Mees Kieftenbelt

Op deze finaledag zullen zij met de geplaatste spelers en speel-
sters van alle andere locaties met elkaar de strijd aangaan om 
een plek in een van de PANNA! Sterrenteams te kunnen 
bemachtigen. Er zullen uit alle finalisten uiteindelijk 3 Panna! 
Sterrenteams ontstaan:

-         Jongens & meisjes gemengd O10
-         Jongens O13
-         Meisjes O13

Deze 3 teams gaan het hele jaar door leuke activiteiten doen en 
oefenwedstrijden spelen. Dit om in het voorjaar uiteindelijk aan 
een internationaal voetbaltoernooi ergens in Nederland te gaan 
deelnemen. Daarnaast worden alle PANNA! Sterrenteams het 
hele seizoen gevolgd door PANNA! Magazine!
https://www.svdcs.nl/panna-sterrenteamdag-2020-bij-dcs

stiChting leergeld de liemers laat alle Kinderen meedoen!

Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen.  Ook schoolkosten als schoolreisje, 
ouderbijdrage, kamp of excursie, zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. De kosten hiervan kunnen wellicht gedeeltelijk 
of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers worden vergoed. Zelfs een tweedehands fiets of een computer 
behoren tot de mogelijkheden. Neem eens een kijkje op www.leergelddeliemers.nl !
Nu meedoen is straks meetellen!
Stichting Leergeld de Liemers richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Bent u woonachtig in de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort of Montferland? 
Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: info@leergelddeliemers.nl of telefonisch contact via 0316-764000. 
Leergeld de Liemers is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-13.00 uur. 
Gedurende de schoolvakanties zijn wij gesloten. 



- BENT SPORTS ZEVENAAR | HUNNEVELDWEG 6B | 6903 ZM ZEVENAAR | 0316 - 33 17 82 -
WWW.BENTSPORTS.NL

CALORIE
VERBRANDEN

KRACHT
VERBETEREN

CONDITIE
VERBETEREN

Gezondheidscentrum Bent Sports

 ALLES VOOR HET BEVORDEREN 
VAN EEN GEZONDE &  
ACTIEVE LEVENSSTIJL

ACHTERK®ANT
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Voormalig 
jeugdvoorzitter 
Roel Brocx met 
ongetwijfeld een 
collectersitem 
dat ook langs 
de lijn zijn nut 
kan bewijzen 
in het gedempt  
toejuichen.

Op het dit jaar in rap tempo uit de grond gestampte BAT-woonpark betrekt ons jong-
ste erelid Richard Kemperman zijn nieuwe woning precies op de plek waar de wieg 
van mede erelid Wim Bless heeft gestaan. Lang heeft Wim er in het huis van baker 
Kuster niet gewoond. Wim was een jaar toen hij met zijn gezin achter het (freules)bos 
aan de Schievestraat ging wonen.

Moeder ex-DCS1 speler Jan van Zimmeren vroeg  op het 
eind van de bekerwedstrijd DCS-Barneveld op zaterdag-
avond 5 september   barmedewerker Martha Jansen hoe 
het met haar man Wim ging. ‘Oh, hij kwakkelt nog na zijn 
hevige blaasontsteking’. ‘Zo, zo’ reageert Kasha de Poolse 
vrouw van Martin, ‘heb je hem te lang met zijn blote 
piemeltje buiten laten staan?’
Onur Ilbay herstellende van een blessure aan zijn achilles-
pees. Bij de Coop was de wat kleinere Didammer Jan met 
hem en Nathan Heljanan die hij beide aanduidt als getinte 
mensen in goed gezelschap.

Eric Buunk met mede leider MO15-1 
verdeeld de nieuwe lidmaatschapskaarten. 
Een andere Erik uit de begeleiding van de 
MO15-1 is zoals zijn naam doet vermoe-
den afkomstig uit een bakkersgeslacht. 
Zijn voorvaderen hadden een bakkerij   in 
het midden des lands. Hoewel hij er voor 
geleerd heeft koos hij niet voor het am-
bacht omdat hij dan zo vroeg op moest. 
Kennelijk houdt hij er wel van om beloftes 
vroeg na te komen: zo beantwoordde hij 
de vragenlijst die hem was opgestuurd in 
een recordtijd van dertig minuten. Bij deze 
een oproep aan andere geinterviewden die 
een kopij deadline niet zo nauw nemen: het 
kan dus wel.

Lucas Meuleman leider van JO13-1 had zijn pink al gebroken toen hij 
met zijn zoon Mathijs een balletje speelde. Omdat de breuk niet goed 
heelde werd in het ziekenhuis in de pink gezaagd om een mooiere 
breuk te krijgen zodat zowel zoon als vader weer bij de pinken zijn.

Over het opstapje is door Jan Elffrink bij het ontwerpen 
van de ontsmettingspaal wel degelijk nagedacht 

Carolien Bos stuurde ons deze foto van onze 
keeperstrainer. Remco weet nu waar Abraham 
de mosterd haalt maar waar staan Polski en 
Sonja Bakker voor?
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Telefoon (0316) 52 43 75

www.antop.nl
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at 37, 6901 GH Zevenaar
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