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Arnhemseweg 55
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0316-524641
www.pvhnotarissen.nl

MEESTERS
inAdvies

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek

Na een hopelijk voor u gezonde (en voor de meesten binnenlandse) vakantie zijn we al dan niet gevaccineerd begonnen aan eindelijk een 
geheel sportief seizoen. De afgelopen twee seizoenen zonder uitgespeelde competitie heeft onze vereniging veerkracht getoond met de 
steeds veranderende RIVM overheidsmaatregelen, een hybride ALV en het vinden van voldoende coronatoezichthouders. 

Veel DCS1-spelers en onze hoofdtrainer zijn eind afgelopen seizoen vertrokken. Kevin Jeurissen is opgevolgd door Eric van Zutphen die 
veel nieuwe jeugdspelers in zijn selectie mocht verwelkomen. Steunpilaar Noud Croes is toch gebleven maar kon niet voorkomen dat de 
eerste competitiewedstrijd op 26 september jl. thuis  waarin  onze spelers rouwbanden droegen ter nagedachtenis aan het heengaan van 
Piet Jansen met 1-3 verloren ging. Hans Janssen doet verslag van de eerste twee competitiewedstrijden. Helaas maakt zijn Bosnische ont-
dekking Damir Rovcanin daar nog geen deel van uit.  
 
Aan het begin van dit seizoen vond er geen DCS-toernooi plaats terwijl de Spelinstuif  al op 3 juli jl. zijn beslag had. Voor het eerst in de 
historie treft u ook hiervan een in kleuren  gedrukte fotocollage aan omdat we gebruik maken van het aanbod van onze drukker Antop om 
in het vervolg full colour uit te komen.

In ‘van de Voorzitter’ legt Rene de link naar Klaas Jan Huntelaar die wel voor HC03 mag uitkomen. 
In de bestuursmededelingen lezen we hoe robotmaaiers verstrikt kunnen raken. 

Voetbalgrootvader Henk Uffing dicht over discriminatie. Rob Jansen heeft OSL-lid Kees van de Veer van Do-it bereid gevonden iets over 
zijn bedrijf te vertellen. Ondergetekende gaat terug in de tijd met Hans van Eijck. Oudere jeugdspeler Justin Willemsen heeft zijn vragen-
lijst ingevuld net als nieuwe DCS1-spelers Bram Roelofs, Nils Dijks, Tristan Stockman, Finn van Wessel, Jesse de Jager en Mark Lanmers.

‘In het spotlicht’ staan Nora Boss van de JO9-1, Fenna Schuurman en Evi Habraken van de JO9-3, 
Simon Neijenhuis van de JO12-3, Tijmen Jordens van de JO10-3.
 ‘Aan het woord’ zijn Theo Heijneman en Jeroen Krosse.

Veel leesplezier,  
Karel van Swaaij

deadline komende DCS-post: 21-11-2021
 

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 2021!

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. 
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beStuurSmededelingen  
Samenwerking Vitesse
De samenwerking als partnerclub met Vitesse wordt langzaam 
zichtbaar. Op 20 september jl. was er op ons hoofdveld een interes-
sante clinic voor jeugdtrainers van DCS en andere partnersclubs 
uit de regio. De JO12-1 fungeerde als demoteam en deden het bij-
zonder goed. Op 25 september konden DCS-leden en vrijwilligers 
voor €10 pp naar de eredivisiewedstrijd Vitesse tegen Fortuna Sit-
tard. Ongeveer 50 DCS’ers hebben van deze kortingsregeling 
gebruik. In het voorjaar 2022 volgt er weer zo’n partnerclubactie.

Aankondiging ALV 2021
De Algemene Ledenvergadering staat op dit jaar gepland op 
22 november 2021. Het bestuur is al begonnen deze jaarvergade-
ring voor te bereiden. Dit keer hopelijk geen alternatieve of hybride 
ALV zoals de uitgestelde ALV 2020 die in maart 2021 vanwege 
het coronavirus werd gehouden. Een belangrijke ALV, omdat dan 
waarschijnlijk de contouren/scenario’s van de toekomst van sport-
park Hengelder gepresenteerd worden. Via onze website en per 
mail wordt ieder lid op de hoogte gehouden over deze ALV.

Grote Clubactie 2021
Op zaterdag 18 september was de start van de Grote Clubactie 
2021, dus ook bij ons DCS Zevenaar! 
Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Club-
actie en in totaal halen zij zo’n 9 miljoen euro op voor het Neder-
landse verenigingsleven. Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten 
verenigingen kunnen extra geld ophalen door loten te verkopen. 
Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar 
de clubkas gaat.Inmiddels zijn aan alle jeugdspelers van JO07 t/m 
JO12 de verkoopboekjes met loten uitgereikt. We gaan er met en-
thousiasme voor en hopen ons doel - minstens dezelfde opbrengst 
als vorig jaar van €2450 - te b ehalen met behulp van de steun van 
familie, vrienden en mensen uit de omgeving van onze mooie club 
DCS! Juist nu kunnen de jeugdspelers die extra steun goed gebrui-
ken, want 80% van de opbrengst gaat naar DCS. De leden van onze 
vereniging zetten zich dit jaar in voor aanschaf van trainingsmate-
riaal en/of het organiseren en financieren van leuke jeugdactivitei-
ten.De lotenverkoop is nu ook per online QR-code mogelijk. 
Dit werkt ook zonder het verkoopboekje. 

Het verkoopboekje is voorzien van een gepersonaliseerd label incl. 
QR-code van de lotenverkoper. De koper selecteert vervolgens hoe-
veel loten hij/zij wil kopen en na het invullen van zijn/haar gege-
vens ontvangt men per mail het lotnummer. Ook zijn er persoon-
lijke verkooppagina’s aangemaakt voor alle verkopende leden. 
Zo maak je de verkoop nog persoonlijker én leuker. Want dit jaar 
kan je ook zelf inloggen op je eigen verkooppagina. Bekijk de in-
structie video op de website van de Grote Clubactie. De verkoop-
boekjes dienen uiterlijk op zaterdag 20 november 2021 worden 
gedeponeerd in de ‘Schatkist’
Als je geen verkoopboekje hebt ontvangen, kan je een email aan de 
coördinatoren naar mailadres groteclubactie@svdcs.nl sturen en de 
persoonlijke QR-code - link aanvragen.
DCS beloond de 5 beste lotenverkopers met een leuke verrassing!
Alvast bedankt. Jouw inzet is goud waard! Veel succes!
DCS verkoopt ook online loten Grote Clubactie via DCS QR-code
Voor de mensen die DCS ook willen ondersteunen en niet via een 
jeugdspeler loten kunnen kopen, is het mogelijk 
om dit via deze DCS-QR code te doen.
De trekking van de Grote Clubactie 2021 vindt 
plaats op woensdag 8 december 2021. 
Vanaf donderdag 9 december 2021 vind je de 
trekkingsuitslag op Groteclubactie.nl.

Robotmaaiers
De natuurgrasvelden worden sinds de medio dit jaar gemaaid door 
robotmaaiers en moet de kwaliteit van de grasvelden beter wor-
den. Voorwaarde is wel dat deze robotmaaiers regulier hun uren 
kunnen maaien. Van alle leiders/trainers is daarom discipline ge-
vraagd door telkens na training en wedstrijden de doelnetten om-
hoog te hangen en de kleine doeltjes op de juiste plek neer te zetten. 
Helaas gaat dit nog niet naar wens. Regelmatig lopen de robot-
maaiers vast in de netten en staan dan onnodig stil waardoor de 
kwaliteit van de grasvelden nog niet structureel wordt verbeterd. 
Nogmaals onze oproep aan alle leiders/trainers/spelers om mee te 
denken en te werken.

 
 
 

 
                                                                 

 
 
 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT 2021/2022 
 
 

DO 21-OKT-21  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 4-NOV-21  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 18-NOV-21  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 9-DEC-21  Klaverjas-/jokercompetitie   20.00 uur 
ZA 18-DEC-21  Kerstbingo    20.00 uur  
DO 13-JAN-22  Darten      21.00 uur 
DO 20-JAN-22   Darten     21.00 uur 
DO 27-JAN-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 10-FEB-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO  24-FEB-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 10-MRT-22  Klaverjas-/jokercompetitie   20.00 uur 
DO 24-MRT-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
DO 7-APR-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
VR 15-APR-22  DCS Quizavond    20.00 uur 
DO 28- APR -22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur  
VR 13-MEI-22  Afsluitavond kaartseizoen 2021-2022 19.30 uur 
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van de voorzitter – van abnormaal naar bijna normaal!

Een hectische periode ligt achter ons. In de voorbereiding op een nieuw seizoen geeft altijd wel opstartproblemen, maar dit keer 
waren er toch een paar extra aandachtspunten om goed te regelen en als dan ook nog Piet Jansen als een belangrijke steunpilaar door 
overlijden plots wegvalt dan heb je een uitdaging en moet je samen schakelen en overleggen wie doet wat en wanneer. Piet’s overlijden 
bewees ook weer eens hoe waardevol en goudwaard DCS-leden zoals Piet zijn, maar ook de kwetsbaarheid van de vereniging als er niet 
direct iemand taken kan overnemen. Gezamenlijk zijn de schouders er ondergezet en zijn de meeste zaken geregeld waar Piet nog zijn 
spreekwoordelijke stempel op had gezet. De uitvaart was Piet-waardig, emotioneel, troostend en met een vleugje humor. 
Veel respect voor José en de familie die het afscheid nemen natuurlijk heel moeilijk en zwaar vonden, maar een mooie manier hadden 
gevonden om afscheid te nemen. Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen sc Varsseveld werd door breur Harry een 
“In Memoriam” voorgelezen en 1 minuut stilte gehouden. Een laatste groet en gepast eerbetoon aan ons Lid van Verdienste 
Piet Jansen gegeven.

Life goes on! Het sportpark werd medio augustus langzaam wak-
ker. Sporters en bezoekers kwamen voor beker- en oefenwedstrij-
den als voorbereiding op het nieuwe seizoen naar DCS. Het coro-
navirus lag nog wel steeds op de loer. Hoelang gaat dit nog duren? 
Iedereen was al redelijk corona moe geworden. Onverwachts wer-
den er een aantal beperkende maatregelen opgeheven. Eind sep-
tember werd, de vervelende afstandsmaatregel 1,5mtr opgeheven 
en met QR-code mogen we weer gezellig met z’n allen verblijven 
in ons clubhuis. We hebben alweer kunnen genieten van een paar 
gezellige clubavonden en derde helften. Inmiddels kunnen we zeg-
gen dat het dagelijkse leven van abnormaal weer bijna normaal is 
geworden.

Bijna 3 weken geleden een mooie krantenkop ‘Toptransfer Damir 
Rovcanin met CL-ervaring naar DCS.’. Na enkele gesprekken tus-
sen speler, bestuur en trainers was de ‘transfer’ snel beklonken. 
De administratieve procedure leek eenvoudig en snel te gaan. 
Echter Damir moest als buitenlandse (prof)speler via het FIFA-
transfersysteem worden aangemeld en vrijgegeven door de Bosni-
sche voetbalbond op verzoek van de KNVB. Helaas Damir voldeed 
niet aan de FIFA-regels (transferwindow) en de KNVB wilde geen 
dispensatie op grond maatschappelijke en sociale redenen verle-
nen. In principe duidelijk voor iedereen totdat er een mooi en on-
schuldig sportbericht in de (social) media stond over de bijzondere 
rentree van Klaas Jan Huntelaar op de Nederlandse amateursport-
velden bij het 6e HC’03. Dat vond ik ook prachtig, maar even later 
met het dossier Damir nog in mijn hoofd heb ik gemeend de KNVB 
te vragen wat het nu verschil was tussen beide spelers. Beiden ex-
prof uit het buitenland. KJ van S04 naar HC’03 en Damir van NK 
Vitez naar DCS. KJ mocht wel spelen en onze Damir niet. 
Helaas kwam deze vraag via via zonder enige nuance bij de 
landelijke media terecht en ontstond er nogal wat reuring. 

Daar was ik niet op uit. Velen hebben de reacties in de media kun-
nen lezen. Ik vond dit überhaupt niet prettig en begreep dat de 
zaak-Huntelaar geen winnaars zou opleveren. Lang verhaal kort. 
De KNVB heeft de zaak onderzocht en kwam snel tot de conclusies 
dat KJ in eerste instantie door een ICT-fout bij de KNVB onterecht 
speelgerechtigd was verklaard, maar dat de procedure ‘internatio-
nale overschrijving’ niet was gevolgd. De KNVB gaat nu de DFB 
om vrijgave vragen, zodat KJ wel legaal bij HC’03 kan spelen. 
Foutje bedankt. Oprecht mooi voor KJ en HC’03. Kortom, mijn 
vraag was een terechte vraag en is met een landelijk persbericht 
door de KNVB beantwoord. De KNVB moet zich maar eens gaan 
beraden met de FIFA over deze procedure ‘internationale over-
schrijvingen’ die nu geldt voor alle buitenlandse voetballers van 
jong tot oud, amateur of prof. Damir moet nog even geduld hebben 
tot \januari 2022, intussen zal hij veel trainen en dan kunnen we 
hopelijk in de tweede helft van het seizoen zien van welke waarde 
hij voor de DCS-selectie is!

En nu is het belangrijk om goed en enthousiast met elkaar te 
beginnen aan het nieuwe seizoen. Er zijn personele problemen om 
op te lossen en de bekende puntjes moeten nog her en der op de i 
worden gezet. Ons velden waren in het eerste competitieweekend 
vol met jeugd en senioren die met plezier aan het voetballen waren. 
Er werd wonnen en verloren. ‘Some times you win, some times 
you loose. It’s all-in the game!’ In de ouverture van de competitie 
liep ons vlaggenschip DCS1 helaas tegen sc Varsseveld tegen een 
geheel verdiende nederlaag aan. Ik heb vertrouwen in onze talent-
volle spelersgroep en dat zij onder leiding van de ervaren trainers 
Eric van Zutphen en Patrick Rabelink een goed seizoen gaan 
spelen.

Ik wens alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren, 
donateurs en sympathisanten van DCS ik heel veel plezier 
en hoop op een mooi en succesvol seizoen 2021-2022!

K K

K K
Kapsalon
Kole Grietsestraat 29

6901 GR   Zevenaar

 

T 0316 524422
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toeSpraak vz dCS tijdenS uitvaart piet janSen (15 juli 2021)

Lieve José, kinderen en naaste familie, beste DCS vrienden,
Het is een voorrecht om namens DCS hier te staan om met respect en herinnering en een woord van troost afscheid te nemen 
van Piet. Een laatste DCS-groet en eerbetoon aan een alom gewaardeerd DCS-lid en bijzonder mens.

Toen ik dit weekend nadacht over wat ga ik over Piet vertel-
len, kwam als eerste in mijn herinnering op ….…….rooie Piet.  
‘Is dat die DCS’er met zijn krullende rossige haar en altijd guitige 
lach? Ja die ja, zoon van melkboer Jansen!”

Een familie Jansen die altijd sterk vertegenwoordigd was en nog 
steeds is in de prestatiegerichte familievereniging DCS. Piet en de 
familie doen deze clubslogan alle eer aan, want ondanks dat de 
vader van Piet de medeoprichter was van de Ooijs Blauw Witten 
uit Oud-Zevenaar, stroomt er geel/zwartbloed door de aderen van 
de familie Jansen. Piet voetbalde als jeugdspeler vanaf zijn 10de tot 
en met seniorenleeftijd vaak samen met zijn broers Jan, Willy en 
Harry in teams bij DCS en dat doet ook nog steeds de Nachwuchs 
in de familie Hugo, Sjors, Willem en Roan. Het is dan ook niet 
vreemd dat echtgenote Jose en schoonzus Yvonne ook actief zijn 
bij DCS. Een familie die veel betekent heeft voor DCS. Piet was 
daarin het leidend voorbeeld, maar op een bescheiden, rustige en 
bedeesde manier. Veelal regelde hij op de achtergrond belangrijke 
en onmisbare zaken rondom een activiteit of thuiswedstrijd van 
ons vlaggenschip zoals het elftal van de week of de coördinatie 
van de Kassagroep, zomaar een paar voorbeelden. Na afloop van 
de thuiswedstrijd nog even naborrelen en nölen over de wedstrijd 
met zijn kassagroep en DCS-vrienden was een standaard ritueel en 
daar genoot Piet van.

Piet heeft DCS veel gegeven. In veel kaderfuncties heeft Piet vrije 
tijd en energie gestoken in zijn cluppie DCS en samen met Harry 
hebben ze als een echte twee-eenheid de jeugdafdeling gerund. 
Te veel functies om hier te noemen, maar alles wat Piet heeft 
gedaan, deed hij met liefde, passie, overtuiging en plezier. 
Voor al het langdurige en uitstekende verenigingswerk is Piet 
in november 2015 zeer terecht gewaardeerd als Lid van Verdienste. 

DCS heeft Piet ook veel gebracht. Natuurlijk vanaf jonge leeftijd 
veel voetballen en plezier maken op de velden en in de kantine. 
Er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan en er zijn mooie 
feesten gevierd. Een mooi voorbeeld was het kampioens- en 
vriendenteam of beter gezegd het familieteam DCS7 eind jaren 
tachtig met Piet als elftalleider. Voor vrouwen en kinderen werd 
toentertijd van alles georganiseerd zoals sinterklaasfeesten en 
op versierde fietsen tijdens Koninginnedag door Zevenaar. 
Er was toen zelfs gekscherend sprake van een kindercrèche 
op Hengelder. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan met de vele mooie herinneringen 
van DCS’ers samen met Piet. Koester deze herinneringen en denk 
er met een glimlach aan terug!

Kenmerkend voor Piet was zijn rustige manier van optreden en 
zaken goed organiseren, nooit geen Piet Paniek spelen, altijd hulp-
vaardig en onbaatzuchtig, een doe maar gewoon dan doe je gek 
genoeg type. Piet was het prototype mens waar iedere club jaloers 
op zou zijn. Onbetaalbaar, onmisbaar en goudwaard. 
Een echte clubman in hart en nieren. 
We gaan je missen Piet.

Tot slot een woord van troost aan José, Tom en Klara, Hugo en 
Judith en jullie kinderen Roan, Milo, Twan en Luuk, ook aan Anke, 
Harry en Yvonne, Jan en Annie, Nelly en Herman. Jullie gaan je 
man, vader, opa, broer en zwager erg missen. 

Mogen jullie troost vinden in de warmte van de vriendschap, in de 
liefde van de familie, met de gedachten aan mooie herinneringen 
en het medeleven van iedereen die aan jullie denkt. 

Rust zacht, Piet!

 Lieve DCS'ers

Wij zijn als gezin erg onder de indruk geraakt  door al het medeleven dat we ondervonden gedurende de afgelopen maanden.
De lieve brieven en kaarten de fijne gesprekken, alle berichtjes en bloemen die we mochten ontvangen.
Had Piet Uw lieve lovende woorden maar zelf kunnen lezen en voelen.
Heel veel dank, het heeft ons goed gedaan.
           José Jansen

        Tom en Klara  Hugo en Judith
        Twan en Luuk  Roan en Milo
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#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! 

 

                                        
 

Discriminatie    

 
Ik reed in december 1962 's avonds laat, 
op mijn bromfiets in Nieuwdijk  over de Koningsstraat. 
Het was pikdonker, de gure sneeuwwind deed mij pijn, 
het was niet prettig in die jachtsneeuw buiten te zijn. 
 
Ik reed over de z.g. Diekse hei, langs 't woonwagenkamp, 
mijn brommer ging stuk, dat voelde als een ramp. 
Een woonwagenbewoner kwam naar buiten in dit barre weer, 
hij zei: ik zie het al, zet de brommer daar maar neer. 
 
Hij adviseerde mij naar binnen te gaan en zei tegen zijn vrouw: 
geef die man een warm glas melk, hij is verkleumd van de kou. 
Ik mocht plaats nemen bij de warme haard in 'n gezellige hoek, 
daar kreeg ik warme chocolademelk, met 'n lekkere koek. 
 
Na een half uur ging de deur weer open, 
de bewoner kwam, onder de sneeuw, rillend van de kou, binnen lopen. 
Hij zei: je bromfiets loopt weer als een trein, 
ik wist niet hoe dankbaar ik die man moest zijn. 
 
Ik bedankte hem hartelijk en vroeg: wat krijgt u van mij meneer, 
hij antwoordde: niets en kom gerust eens weer. 
Hij vervolgde: ik ben blij als ik iemand helpen kan, 
daar word ik altijd vrolijk van. 
 
Woonwagenbewoners worden als groep vaak gediscrimineerd, 
maar ook hier blijkt: een bepaalde groep mensen discrimineren is verkeerd. 
Ook na deze ervaring sluit ik af met de volgende wens, 
laten wij alstublieft uitgaan van het goede in ieder mens. 
 

                                                 Henk Uffing 



15DCS Post • Jaargang 66  Nummer 1

Na de oproep door Dennis Beekman in het artikel "Partijtje 
voetballen zoals in je jeugd" van Ab Hendriks in de Zevenaar 
Post van 25-8 jl. heeft Hans zich aangemeld bij de ZTC. 
De Zaterdag trimclub is opgericht door Ad Van Kuyk en Bart 
van Haren in 1970 en werd later voortgezet door Fons Ass-
mann. Vanaf 1993 neemt Peter Beekman de leiding over tot-
dat hij in april van het vorige jaar door het coronavirus geveld 
wordt. Op de vraag van ondergetekende aan de nieuwkomer 
of hij eerder gevoetbald had antwoordde Hans: "Ja, maar dat 
is wel 23 jaar geleden." Daarna vertelde hij zo enthousiast over 
zijn grandiose voetbalverleden bij onze vereniging dat een uit-
nodiging voor een interview in deze rubriek niet uit kon 
blijven. Sportief stemde hij in.

door Karel van Swaaij

Jeugd

Waar stond jouw wieg?
in Hengelo (ov).  
Wanneer ben je geboren? 
Op zondag 16-08-1964.
In welk gezin mocht je opgroeien? 
Met vader Cor van Eijck  (1933 - 2001) en moeder Miny (1936-
2020), twee broers Addy (1961) en Frank (1968) die ook bij DCS 
hebben gevoetbald. Zus Anjo (1963) is als driejarige  verongelukt 
in Hengelo. Een jaar later in 1967 werd nog een meisje geboren die 
daarom ook Anjo werd genoemd. Voor mijn ouders een moeilijke 
tijd!
Waar komen jouw  ouders  oorspronkelijk uit? 
Allebei zijn ze in Renkum geboren. 
Wat was het beroep van jouw ouders? 
Mijn vader Cor was vertegenwoordiger in gereedschap bij de 
Vihamij in Arnhem. Mijn moeder Miny  was huisvrouw.
Zijn jullie nog verhuisd?
Na acht jaar in Hengelo te hebben gewoond is ons gezin in 
december 1969 naar Zevenaar. verhuisd.
In welke wijk gingen jullie wonen?
In Zonnemaat aan de Gounodstraat 27.

Opleiding en werk 

Naar welke scholen ging je?
Naar basisschool De Tamboerijn en daarna de Ivo Mavo 
in Arnhem.
Welke bijbaantjes had je toen?
Als krantenbezorger (om voetbalschoenen te kunnen kopen), 
folders rondbrengen en in de weekenden werken in de 
afwaskeuken van het ziekenhuis Zevenaar. 
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen 
na de middelbare school?
KMBO administratie te Arnhem.
Werd je nog opgeroepen voor de militaire dienstplicht? 
Ja, In 1985 kreeg ik mijn oproep.
Welke opleiding volgde je in dienst? 
Die voor schrijver op de Majoor Palm kazerne in Bussum. 
En daarna?
Heb ik 12 maanden op de interdependence in Garderen gezeten 
en was veel in Duitsland op oefening.
Vond je na jouw diensttijd gelijk een baan? 
Begin jaren tachtig lagen de banen niet voor het oprapen en ben ik 
gaan werken bij de Turmac. 
Ben je nog van werkgever veranderd? 
Ja, eerst kwam ik bij Pelikaan (administratie) en vanaf 1987 ben ik 
werkzaam in de logistiek bij Cito Benelux nu Phoenix Contact b.v. 
in Zevenaar. 

Voetbal

Speelde je straatvoetbal? 
Ik heb in mijn jeugd na schooltijd altijd gevoetbald. 
Waar en tegen wie speelden je? 
Op straat of op het veldje in onze buurt, met mijn broers ( Addy 
en Frank), buurjongen Frank Habraken en ook met de vijf broers 
van de familie Westhof ( Harald, Hans, Edwin, Bertram en Jürgen). 
Wie bracht je in contact met DCS? 
Mijn vader heeft mij lid gemaakt bij DCS omdat mijn oudste broer 
er ook al speelde. Mijn vader ging altijd mee naar de wedstrijden. 
Hij heeft altijd geholpen in de kantine en op zondag de scheids-
rechters ontvangen. Hij was een echte clubman. Ik heb een hele 
mooie tijd bij DCS gehad, met name in de 
jeugd.
In welke teams speelde je en op welke 
positie? 
In de F-pupillen begonnen en alle hogere 
elftallen doorlopen tot aan de jeugdselec-
tie. Ik speelde altijd op het middenveld en 
was altijd aanvallend ingesteld, zodat ik 
mijn goaltjes kon mee pikken.

Nog kampioen geworden? 
Vijfmaal kampioen in de jeugd en eenmaal in de senioren  met het 
3e elftal, seizoen 1984-1985. Trainer was Fred de Jager, René van 
Leeuwen (nu DCS-voorzitter) speelde daar ook in. (zie foto pag 17)
Andere hoogte punten naast kampioenschappen waren de inter-
nationale toernooien. Het Hanze toernooi in Deventer  hebben we 
tweemaal gewonnen. 
Als jeugdspeler bezocht je Engeland? 
Ja, met de C1 een week naar Lutterworth in Engeland samen met 
Meneer de Wit en Henk Dinnissen. 
Jullie gingen in oktober 1978 met de nachtboot? 
Ja, van Vlissingen bereikten we in in de ochtend Sheerness.  Per 
bus reden we naar Londen om vandaar per underground Stanford 
Bridge te bezoeken.Hadden jullie goede plaatsen?

Het stadion was niet uitverkocht en we zaten midden aan de lange 
zijde onderaan de sintelbaan.  
Tegen wie speelde de favoriete club van Theo de Wit?
Chelsea ontving Bolton Wanderers.
The greatest come back in history?
Ja, tot elf minuten voor het einde stonden de blauwen met 0-3 
achter totdat een roodharige spits in het veld kwam en driemaal 
scoorde. In de laatste minuut scoorde Chelsea de 4-3.
Hoe zou je het randgebeuren, zoals uitjes e.d. omschrijven?
Een geweldige ervaring.
Wie waren jouw teamgenoten? 
Zie foto boven
DCS had in die tijd een goede lichting voetballers. Nadeel was dat 
er veel spelers weggingen naar andere clubs in de omgeving.
Bijvoorbeeld naar Babberich vertrokken Ronnie Paar, Frank vd 
Schepop en Gerrie Vermeulen. 
Teveel goede voetballers voor een 1e elftal. Zelf  heb  Ik van 1987 tot 

1990 nog bij OBW gespeeld. Met het 2e van OBW ben ik 
kampioen geworden en heb af en toe ingevallen bij het 1e elftal.

Waarom gestopt? 
I.v.m. blessures gestopt op mijn 25e. Nog wel negen jaar in de zaal 
gevoetbald bij ZVL.

Wie waren jouw trainers? 
O.a Rein Meijer en Fred de Jager.
Rein was een trainer met een geweldige traptechniek en veel 
humor. Fred had heel veel passie en kon je heel goed motiveren.

lees verder op pagina 17

terug in de tijd met HanS van eijCk

Jeugd selectie 81/82 Boven van links naar rechts: Theo Wienholts, Erik Driessen, Paul Morsch, Marcel Driessen, Stephan Geurds, 
Sieg Tillman (coach) Onder van links naar rechts:  Peter de Keyzer, Andro Jansen, Roel Schepers, Edwin van Zimmeren, Hans van Eijck 
Op de foto ontbreken: Erik de Lorijn en Vinus Verhoeven.
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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

15

Gezin

Je kreeg een nieuwe relatie?
Ja, met Manuela  ben ik  eerst in 2000 verhuisd naar Tolkamer en 
hebben daar een huis gekocht, vlakbij vrienden van ons.

Was Tolkamer een verademing?
Ja, lekker rustig in een mooie natuur.
In 2006 zijn we daarna de grens overgestoken naar Huthum.

Waarom naar Duitsland verhuisd?
Groter wonen voor weinig geld. Grote tuin met uitzicht over lan-
derijen. Fijn gewoond, maar i.v.m. de gezondheid van onze beide 
moeders  wilden we toch dichterbij wonen.
We hoorden van het nieuwbouwplan woonpark BAT en hebben 
ons ingeschreven. We zijn toen ingeloot, hebben ons huis verkocht 
en hebben nog een jaar op de camping ‘De Byvank’ in Beek 
gewoond.

Sinds wanneer terug in Zevenaar?
In september 2020 werd het huis opgeleverd.
Is er veel veranderd sinds jouw vertrek?
Ben altijd in Zevenaar blijven werken en onze moeders 
blijven bezoeken. We wonen hier fantastisch, alles dichtbij.
Onze moeders zijn in die periode allebei overleden helaas. 
Beiden 83 jaar geworden.

Getrouwd? 
Sinds 2015 getrouwd met Manuela Roordink (Groessen)  
We zijn nu 22 jaar samen.
Hoeveel (klein)kinderen? 
Samen geen kinderen.
Ik heb wel een dochter (Marit, zij is nu 23 jaar) uit een vorige huwe-
lijk. Zij woont bij haar moeder in Loenen.
Buiten voetbal nog hobby’s? 
Fietsen, wandelen, lezen, zwemmen en verre reizen maken.

Toekomst

Wat zijn je plannen? 
Doel is om na mijn pensioen een lange fietstocht te maken naar 
Spanje of de Noordkaap.

Wanneer ga je met pensioen? 
Ik wil graag met 65 jaar met pensioen.
Zodat ik ook tijd krijg voor vrijwilligerswerk zoals mensen met een 
beperking of ouderen helpen. Ik heb al eens een jaar gewerkt bij het 
Hospice in Doetinchem. Dat was een paar uur in de week, kort na 
het overlijden van mijn vader in 2001, heel leerzaam.

Wie zijn voor jou echte DCS ers?
Dat waren in mijn tijd natuurlijk leden als meneer de Wit die 
ademde voetbal. Maar ook Joop Berens en Henk Dinnissen waren 
voor mij echte clubmensen.
Wat is jouw levensmotto?  
Blijf in beweging en wees altijd jezelf.

Covid-19

Welk effect hebben de overheidsmaatregelen op jouw 
dagelijks leven gehad?
Door de COVID heb ik een jaar lang in ploegendienst gewerkt, nu 
is dat niet meer, omdat iedereen gevaccineerd is. Wij werken nog 
wel met mondkapjes. Ik ben blij dat alles nu weer genormaliseerd 
wordt. Het afstand houden vind ik niet verkeerd. 
Nu de crisis bijna voorbij is wat hebben we geleerd? 
Nederigheid, nu je kunt zien hoe kwetsbaar we zijn als mens.

3e elftal, seizoen 1984-1985.

Op de foto oa: trainer Fred de Jager (geheel links), Hans van Eijck (4e van rechts) George Elshof (2e van rechts)
Leider Gerrit Habraken (geheel rechts) Jan van de Wouw (gehurkt 2e van rechts) 
en Rene van Leeuwen (gehurkt geheel rechts)
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keeS van der veer van do it online lid van SoCiËteit de liemerS

SO
C
IË
TE

IT

Ook deel uitmaken van dit 
informele en laagdrempelige 
netwerk?

Kijk op 
www.societeitdeliemers.nl

Deze leden zijn dé supporters van alle vrijwilligers binnen DCS.

GEZONDHEIDSCENTRUM
Style & Quality

a c c o u n t a n t s
a d v i s e u r s

TOLSMIT

Zevenaar

Hendriks
Coffee

De historie van ons bedrijf
Het is 2007 wanneer ik als 21-jarig broekie besluit om mijn eigen 
bedrijf te starten. Met een technische opleiding op zak, een sterke 
drive om ondernemer te worden én een voorliefde voor het internet 
is de keuze snel gemaakt. Het bouwen van websites en applicaties 
moet het worden. Na korte tijd sluit Jaap Peerenboom zich bij mij 
aan: Doit Online Media is geboren. Samen hebben we maar één 
doel: het internet mooier maken.  
Dat doen we inmiddels al lang niet meer met z’n tweeën. Met een 
team van meer dan 25 gedreven vakidioten – developers, marke-
teers, designers en projectmanagers - werken we voor de meest 
toffe klanten, aan uiteenlopende projecten en de nieuwste applica-
ties. We bouwen nog steeds websites, maar werken tegenwoordig 
óók aan de online zichtbaarheid van klanten middels online- en 
contentmarketing. 
 
Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Wij geloven dat niet álles al een keer is bedacht. We geloven in de 
kracht van techniek, maar nog net iets meer in onze eigen kracht. 
Door altijd een stap vooruit te denken, helpen we onze klanten ver-
der. We doen wat we leuk vinden, dáár zit ons succes. Want als je 
plezier hebt in je werk, en de juiste mensen op de juiste plek hebt 
zitten, dan plukt de klant hier ook de vruchten van. 

Hoe zijn jullie bij de Sociëteit gekomen?
Via oud-voorzitter Richard Kemperman zijn we in contact geko-
men met DCS. Richard is ook een zakelijke klant van ons bedrijf. 

Hebben jullie iets met sport en vooral met voetbal?
Met collega’s die tennissen, voetballen, mountainbiken, squashen 
en hardlopen kunnen we zeggen dat we bést een sportief team 
hebben. Dat stimuleren we ook, daarom zit een abonnement bij 
Aerofitt standaard in het arbeidscontract inbegrepen. In de pauze 
spelen we tafeltennis of trappen we buiten een balletje. Ons record 
hooghouden? 172 keer! 

Wat vind je van de DCS-post?
De DCS-post is een blad voor én door leden en sponsoren van de 
club, en dat zie je. Het blad leest lekker weg en geeft een inkijkje in 
de club en iedereen die erbij betrokken is. Vooral de persoonlijke 
verhalen spreken me erg aan, waardoor je nóg meer te weten komt 
over de achtergrond van de leden. 

Heeft de coronapandemie gevolgen voor je bedrijf?
Hoewel ons hart uitgaat naar de sectoren die hard getroffen zijn 
door de coronapandemie, hebben wij – gelukkig – weinig negatieve 
gevolgen ervaren. Sterker nog: online zichtbaarheid is voor veel be-
drijven nóg belangrijker geworden tijdens de coronacrisis, omdat 
‘offline’ contact een hele periode niet of minder mogelijk was. 

Wil je tot besluit nog iets kwijt?
Ik wil graag nog even meegeven dat we een voetballer uit de hoofd-
klasse in ons team hebben, die openstaat voor een transfer. 
Een keer van gedachten wisselen kan natuurlijk altijd. 
Zonder gekheid; we wensen DCS een mooi 
en sportief voetbalseizoen toe!
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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

nieuw in dCS1
Naam: Jesse de Jager. 
Leeftijd: 20 Jaar.
Geboorteplaats: Dieren 
Basisschool: De Akker / T’ Kofschip.
Middelbare school: Liemers College.
Beroepsopleiding: CIOS Sport 
en bewegen, Bewegingsagogie.
Wanneer ben je met voetballen 
begonnen ? Op vier jarige leeftijd
Bij welke vereniging? vv Erica 
Welke andere sporten heb je beoefend? 
Judo 
Hobby's: voetballen, afspreken met 
vrienden 
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Door mijn klasgenoten die daar al speelde. 
Hoe was je ontvangst bij 
de selectiegroep? Goed, erg gezellig! 
Waren er al veel randactiviteiten 
(uitstapjes ed.)? 
Door de Corona nog weinig gebeurd  
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
Vaker een activiteit met het hele team 
organiseren.
Wie is jouw favoriete speler? 
Jan-Simon Sluis 

Wat is jouw favoriete club? 
Ajax Amsterdam
Wat is jouw favoriete muziek? 
Hollandse Hitjessss 
Wat is jouw favoriete eten? 
Boerenkool 
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegen-
heid? Nijmegen 3G en Café BAAS 
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten?  
Passing en duelkracht. 
Wat zijn jouw verbeterpunten? 
Met ruimte in de rug verdedigen. 
Op welke positie speel je in het veld? 
Links Centraal achterin 
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? 
Op dit moment niet. 
Welke ambities heb je op maatschappe-
lijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? 
Leraar worden op het speciaal onderwijs. 
Wat zijn je verwachtingen voor komend 
seizoen? 
Een gezellig en sportief succesvol seizoen. 
Wat is jouw levensmotto? 
Een dag niet gelachen is een dag 
niet geleefd!

Naam: Mark Lammers
Leeftijd:19 
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: Lindenhage
Middelbare school: Liemers college 
Beroepsopleiding: ik studeer op dit 
moment Ondernemerschap & Retail 
management op de HAN in Nijmegen 
Wanneer ben je met voetballen begon-
nen? Toen ik ongeveer 6 jaar oud was ben 
ik begonnen met voetballen 
Bij welke vereniging? DCS Zevenaar
Welke andere sporten heb je beoefend? 
Ik heb alleen gevoetbald 
Hobby's: beetje gamen
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Door mijn ouders en mijn broer
Hoe was je ontvangst bij de selectie-
groep? Erg goed ik ken al veel jongens 
omdat er ook veel jongens uit de jeugd van 
DCS komen dus voelde het goed toen ik bij 
de selectie kwam.
Waren er al veel randactiviteiten 
(uitstapjes ed.)? Ja we zijn met z’n alle al 
vaak uit geweest in de stad
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
niks
Wie is jouw favoriete speler? Mijn favo-
riete speler op het moment is Daan Bresser 

Wat is jouw favoriete club? 
Ajax Amsterdam
Wat is jouw favoriete muziek? Hiphop/ 
Rap 
Wat is jouw favoriete eten? Pasta
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegen-
heid? Heb geen favoriete plek als er maar 
gezelligheid is 
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Ben goed in duels, ben balvast en heb een 
goeie controle over de bal
Wat zijn jouw verbeterpunten? Ik speel 
sinds kort achterin dus verdedigende posi-
tionering kan ik in verbeteren en koppen 
Op welke positie speel je in het veld? 
Ik kan overal achterin spelen maar ook in 
de verdedigende rol op het middenveld. 
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? nee, op dit 
moment geen ambities in
Welke ambities heb je op maatschap-
pelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? 
Een goeie carrière voor mezelf maken. 
Wat zijn je verwachtingen voor komend 
seizoen? Zo hard mogelijk blijven werken 
op trainingen en dan hopelijk zoveel mo-
gelijk speelminuten maken. 
Wat is jouw levensmotto? Gewoon lekker 
plezier hebben

20
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Naam: Bram Roelofs
Leeftijd: 18 jaar
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: Fonkelsteen
Middelbare school: Liemers College
Beroepsopleiding: 
HBO hotelmanagement
Wanneer ben je met voetballen 
begonnen ? 
Toen ik 8 jaar was
Bij welke vereniging? DCS natuurlijk
Welke andere sporten heb je beoefend? 
Geen
Hobby's: voetballen, terras met vrienden
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Mijn vader voetbalde bij dcs.
Hoe was je ontvangst bij de selectie-
groep? Werd heel goed 
ontvangen bij de selectiegroep, het is een 
heel leuk team.
Waren er al veel randactiviteiten 
(uitstapjes ed.)? Dingen als een bbq of na 
de training/wedstrijd biertje doen met z‘n 
alle, altijd leuk!
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
Meer feestjes in de kantine.

nieuw in dCS1
Naam:  Nils Dijks
Leeftijd: 18, geboren op 02-01-2003
Geboorteplaats:  Zevenaar 
Basisschool: De Tamboerijn
Middelbare school: Liemers College 
Zonegge
Beroepsopleiding: CIOS Arnhem
Wanneer ben je met voetballen begonnen 
?  Toen ik 8 jaar was
Bij welke vereniging? OBW
Welke andere sporten heb je beoefend? 
Geen, alleen zwemdiploma gehaald.
Hobby's: Uitgaan, Netflix kijken, voetbal-
len uiteraard
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Er zaten een aantal vrienden van mij bij 
DCS, en zo ging het balletje rollen.
Hoe was je ontvangst bij de selectie-
groep? Erg goed, iedereen is erg relaxed.
Waren er al veel randactiviteiten (uitstap-
jes ed.)? Na de wedstrijd naar de stad gaan.
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
Alles is zo wel prima.
Wie is jouw favoriete speler? Luis Suarez
Wat is jouw favoriete club? Ajax

Naam: Tristan Stokman
Leeftijd: 18 jaar
Geboorteplaats: Groessen
Basisschool: Joannesschool
Middelbare school: Liemers college
Beroepsopleiding: HBO Comerciele 
economie
Wanneer ben je met voetballen 
begonnen? Toen ik 4 jaar was
Bij welke vereniging? Sc Groessen 
Hobby's: Voetbal en een biertje doen met 
vrienden.
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Via vrienden die hier al deden voetballen.
Hoe was je ontvangst bij de selectie-
groep? Een heel goed ontvangst we werden 
met de jonkies meteen leuk in de groep 
opgenomen.
Waren er al veel randactiviteiten 
(uitstapjes ed.)? Een bbq en altijd wel 
na de wedstrijd een biertje in de kantine.
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
De regel schrappen dat alles om 12 uur 
dicht moet. 
Wie is jouw favoriete speler? 
Gernot Trauner 

Wat is jouw favoriete club? Feyenoord
Wat is jouw favoriete muziek? 
Nederlandse hiphop
Wat is jouw favoriete eten? Een grote 
kapsalon met extra knoflooksaus
Wat is jouw favoriete uitgaans-
gelegenheid? Cafe Baas
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Beweeglijk en goede trap
Wat zijn jouw verbeterpunten? 
Minder domme meters maken.
Op welke positie speel je in het veld? 
Op 10 of ergens voorin.
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? Zo lang 
mogelijk fit blijven.
Welke ambities heb je op maatschap-
pelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? 
Later een baan vinden waar ik plezier 
in heb. 
Wat zijn je verwachtingen voor komend 
seizoen? Een leuk gezellig seizoen maar 
vooral leerbaar.
Wat is jouw levensmotto? 
Heb ik niet.

Wie is jouw favoriete speler? 
Daan Bresser
Wat is jouw favoriete club? Ajax
Wat is jouw favoriete muziek? Luister 
eigenlijk alles wel, 
maar als ik dan iets moet kiezen neder-
landse hip hop.
Wat is jouw favoriete eten? Kapsalon
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegen-
heid? Cafe Baas
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Snel, behendig
Wat zijn jouw verbeterpunten? 
Luchtduels
Op welke positie speel je in het veld? 
Rechtsback
Welke ambities heb je op 
maatschappelijk gebied 
(carrière, vrijwilligerswerk)? 
In februari ga ik 5 maanden stage lopen 
op curacao.
Wat zijn je verwachtingen voor komend 
seizoen? 
Heel veel plezier maken en presteren met 
het team.

Wat is jouw favoriete muziek? Rap/
Hip Hop
Wat is jouw favoriete eten? Frietjes
Wat is jouw favoriete uitgaansgele-
genheid? Cafe Baas
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten?  
Afmaken, balbeheersing.
Wat zijn jouw verbeterpunten? Snel-
ler handelen, meer betrokken zijn bij 
het spel.
Op welke positie speel je in het veld? 
Spits
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? Nee, wie 
weet in de toekomst
Welke ambities heb je op maat-
schappelijk gebied 
(carrière, vrijwilligerswerk)?  Wil 
graag werken op festivals
Wat zijn je verwachtingen voor 
komend seizoen? 
Een leuk seizoen, waarin ik veel ga 
leren.
Wat is jouw levensmotto? 
Look in the mirror, 
wthat’s your competition.

Naam: Finn van Wessel
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Duiven
Basisschool: De Wissel
Middelbare school: Liemers College
Beroepsopleiding: Hoge school Arnhem 
& Nijmegen
Eventueel partner: Helaas voor alle andere 
dames, maar ik heb een vriendin
Wanneer ben je met voetballen begonnen 
Ik ben begonnen in de F7. 
Bij welke vereniging? DCS
Welke andere sporten heb 
je beoefend? Judo
Hobby's: Uitgaan met vrienden
Hoe ben je in contact gekomen 
met DCS? Via een spelinstuif van DCS
Hoe was je ontvangst bij de selectie-
groep? Ik kende al een groot gedeelte van 
de jongens dus het klikte gelijk goed
Waren er al veel randactiviteiten (uitstap-
jes ed.)? Nee door de corona regels waren 
er moeilijk activiteiten te plannen voor 
grote groepen
Wie is jouw favoriete speler? Noa Lang, 
Serge de Vries en Jelle Smalbraak

Wat is jouw favoriete club? Feyenoord
Wat is jouw favoriete muziek? 
The weeknd en Drake
Wat is jouw favoriete eten? 
Een goede biefstuk van Loetje
Wat is jouw favoriete uitgaans-
gelegenheid? Cafe baas in Zevenaar
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Sterk en balvast en mijn snelheid
Wat zijn jouw verbeterpunten? Koppen is 
wel iets wat verbeterd kan worden
Op welke positie speel je in het veld? Spits
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? Misschien 
over een paar jaar trainer maar dat zie ik 
t.z.t wel
Welke ambities heb je op maatschap-
pelijk gebied (carrière, vrijwilligers-
werk)?  Tot nu toe niks maar misschien 
komt er ooit wat op mijn pad
Wat zijn je verwachtingen voor komend 
seizoen? We hebben een jonge spelers-
groep, dus we kunnen ons goed ontwik-
kelen en ik verwacht dat we in de top 5 
kunnen eindigen
Wat is jouw levensmotto? Meten is weten



 

DCS1, seizoen 20-21
Achter vlnr.: Remco Bos (keeperstrainer), Nils Dijks, Finn van Wessel, Jesse de Jager, Tim Lendering, Onur Ilbay, 
Levi Renjaan, Jeff Lammers, Jarno Geurds, Wilfried Kersten (grensrechter)  Midden: Marcel Roelofs (leider), 
Jelle Smalbraak, Jan Simon Sluis, Mark Lammers, Lars Besselink (keeper), Desley ten Westenend (keeper), 
Joris Sletterink (keeper), Jasper Jansen, Muhammed Elarslan,, Serge de Vries, Hans Siers (verzorger) 
Zittend: Thijs Boerboom, Sven Willems, Fabian Veldhuis, Eric van Zutphen (hoofdtrainer), 
Patrick Rabelink (assistent trainer), Noud Croes, Tristan Stockman, Bram Roelofs
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eriC van zutpHen maakt ziCH geen zorgen
Ondanks twee nederlagen maakt trainer Eric van Zuthpen zich geen zorgen over het verdere verloop van de competitie. 
,, Als we zo blijven spelen komen de punten vanzelf “, aldus de trainer van DCS na afloop van de verloren wedstrijd (3-1) 
bij Union.     

Door Hans Jansen
De inwoner van Winterswijk had toch op drie, misschien wel vier 
punten gerekend bij de start van de competitie. 
Maar na twee wedstrijden staat DCS nog met lege handen.
Tegen Varsseveld was het na twee minuten al raak  door een 
doelpunt van Jelle Smalbraak en rekende iedereen op een mooi 
middagje Hengelder. 
De supporters van DCS kwamen bedrogen uit en zagen hun team 
steeds moeizamer spelen. Ze lieten Varsseveld in de wedstrijd ko-
men en nog voor rust stond de gelijkmaker op het scorebord. Met 
Jan Simon Sluis voor de licht geblesseerde Thijs Boerboom hoopte 
Van Zutphen na rust zijn team weer aan het voetballen te krijgen. 
Ondanks een veldoverwicht werden er geen kansen gecreëerd en 
was Varsseveld dodelijk effectief in de omschakeling en gingen de 
punten mee naar de Achterhoek(1-3). Van Zutphen was duidelijk 
na afloop: ,, Zij hebben het maximale uit de wedstrijd gehaald, wij 
het minimale.” 
Op bezoek bij Union hoopte DCS op een beter resultaat. 
Zonder de geblesseerde Jelle Smalbraak en de zieke Noud Croes. 
Ondanks een veel beter DCS bleven de punten toch in Malden. 
Jarno Geurds had de Zevenaarders op een 0-1 voorsprong kunnen 
zetten, maar hij faalde vanaf elf meter. Ook na rust waren de geel-
zwarten het betere team en na 85 minuten zette Sven Willems 
de verdiende 0-1 op het scorebord. Kansen op 0-2 werden volop 
gemist en na twee persoonlijke fouten en een 
counter scoorde de thuisclub drie keer. 
,,Doodzonde, we waren zo goed aan het 
voetballen dan krijg je toch het deksel op de 
neus”, aldus van Zutphen. 
Voor de inwoner van Winterswijk is er geen 
enkele reden tot paniek. Hij ziet zijn team bij 
vlagen uitstekend spelen en is er van overtuigd 
dat de punten niet uit kunnen blijven.
De TC van DCS heeft uitstekend werk verricht door van Zutphen 
binnen te halen als opvolger van Kevin Jeurissen. Al in de 
kennismakingsweken in juni werd duidelijk dat het een trainer is 
met een duidelijke visie. Hij staat boven, maar ook in de groep. 
Deelt complimenten uit, maar kan ook kritisch zijn als het niet 
loopt zoals hij het uitlegt.
En niet onbelangrijk: hij heeft veel humor en zorgt dat zijn spelers 
het naar de zin hebben. ,, Ik doe oefeningen die ik als speler 
prettig vond. Zoveel mogelijk met de bal dat vinden spelers fijn. 
Plezier is prestatie.”

Ook ervaren spelers als Onur Ilbay en Serge de Vries zijn zeer 
te spreken over de aanpak van Van Zutphen. ,,Het is een goede 
trainer en een prettige man.”
De trainer voelt zich ook op zijn gemak bij DCS. ,,Ik heb het reuze 
naar mijn zin bij deze club. Er hangt een prima sfeer, ik heb een 
goede selectie. 
Ik kan kiezen uit 20 man en we hebben elkaar allemaal nodig. 

Straks komen er blessures en schorsingen en dan is het belangrijk 
dat iedereen aan het teambelang denkt. De trainingsopkomst is 
geweldig.”
Wel is er voor de trainer van DCS een mee en een tegenvaller. 
Via via is de 33 jarige Damir Rovcanin bij DCS terecht gekomen. 
Een Serviër met een prachtige CV. Na een proeftraining was van 
Zutphen overtuigd van zijn kwaliteiten en wilde hem graag inlij-
ven. Na wat trainingen en gesprekken gaf Rovcanin zijn ja-woord 
aan DCS. Ook omdat voorzitter Renè van Leeuwen hem maat-
schappelijk wil helpen. Helaas is hij nog niet speelgerechtigd en 
mag hij pas op 4 januari 2022 uitkomen voor de Zevenaarse club. 
Het voordeel is: dat hij nu drie maanden heeft om fit en wedstijd 
fit te worden. Hopelijk kan DCS na de winterstop profiteren van 
de kwaliteiten van Damir en hij het doelpunten maken nog niet is 
verleerd.

Assistent trainer Patrick Rabelink is ook tevreden over de samen-
werking met Eric van Zutphen. ,,Het is een prettige man om mee 
te werken. Een goede trainer met goede oefenstof en veel humor. 
Hij zorgt voor sfeer en dat maakt de groep hecht. Er is een groot 
verschil met vorig jaar. Toen waren er toch groepjes in de groep. 
En nu zie je dat het gehele team aan èèn tafel zit. 
Eric is dag en nacht met voetbal bezig. Maar ik heb ook een baan 

en heb niet altijd tijd om de appjes van Eric te beant-
woorden. We hebben altijd leuke discussies en dat 
maakt het samen werken met Eric zo leuk. 
,,Rabelink denkt dat DCS in staat moet worden 
geacht om bij de eerste vijf te eindigen.
,,We zijn er niet slechter op geworden na het vertrek 
van enkele spelers. Sterker nog; misschien zijn we wel 
beter. We hebben Jelle en Sven weer terug en we 
hebben een paar talentvolle jongens uit de jeugd.”

In de komende wedstrijden zal blijken of de geel-zwarten het 
goede spel een vervolg kunnen geven. 
VIOD thuis en dan op bezoek bij DVC in Didam. Kevin Jeurissen 
zal DCS alles gunnen. Maar thuis tegen zijn oude club zal hij toch 
graag de punten op de Nevelhorst willen houden. 
Als de selectie fit blijft en er niet teveel blessures en schorsingen 
komen dan kunnen de punten niet uit blijven.
Voor van Zutphen en Rabelink is er veel werk aan de winkel. 
Maar de groep is gretig en hecht en bereid om voor elkaar door 
het vuur te gaan.
Ondanks een slechte start( 0 uit twee) kan het voor DCS een mooi 
seizoen worden. En zijn er nog wedstrijden genoeg om het tij te 
keren.

Eric van Zutphen kent de kwaliteiten van zijn team en zal er alles 
aan doen om te verbeteren wat er mis is gegaan in de eerste twee 
wedstrijden.Met al zijn kennis en ervaring weet hij dat een keer 
moet gaan lopen. En de intensieve trainingen zijn vruchten af gaat 
werken. Wij wensen de staf en de spelers veel succes in dit seizoen.

Ook ervaren spelers als 
Onur Ilbay en Serge de 
Vries zijn zeer te spreken 
over de aanpak van Van 
Zutphen.

Jasper Jansen komt net tekort in 
deze gevaarlijke DCS aanval maar 
gelukkig bleven in de tweede thuis-
wedstrijd tegen Viod op 10-10 jl de 
punten wel op Hengelder



DCS Post • Jaargang 66 Nummer 1 29

prijSvraag lXXiii

Wilt u eveneens in het bezit komen van deze fraaie geel/zwarte shawl stuur dan de namen  in van onderstaand  A1  jeugdteam uit 2003 
naar dcspost@svdcs.nl 

Club topscorer Onur Ilbay nog immer spelend in DCS1 staat ook op deze foto.

Samengesteld team tijdens Piet van Zevenbergentoernooi 31-5- 1982:
Staand vlnr: Henk van Hummel-Joop Berens- ...?????- Leo Geurds-Cor Wouters- ...??????
Gehurkt: Fred Jansen - Tonnie Geurds- Bert Smalbraak- Ruud  Peperkamp- ...??????  Peter van de Pol.
 
Joop Berens was de enige inzender en daarmee  ook  winnaar van de charmante shawl.
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Iedereen verdient 
een club

Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. 
Ongeacht afkomst, kleur, geaardheid, geloof, beperking of leeftijd. Clubs en verenigingen zijn zulke 
plekken. Van sport, hobby tot kunst en cultuur. En dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport 
lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving.
Doe je mee?

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

Stem op
ons in de 

Rabo App of op
rabo.nl/clubsupport

RABO ClubSupport_Voetbal club FCW-A4-PORTRAIT.indd   1 9/2/21   11:34 AM

Iedereen verdient een club 
Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. 
Waar je jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. 
Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby 
tot kunst en cultuur. En dat moet zo blijven. Daarom helpt
Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, 
netwerk en geld. 

Doe je ook mee?
Jouw club kan ook meedoen! Vanaf 6 september 
kunnen clubs met een maatschappelijk bestedingsdoel 
zich weer inschrijven. Wil je meer weten? 
Kijk dan alvast op rabobank.nl/clubsupport.

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

Stem op
ons in de 

Rabo App of op
rabo.nl/clubsupport

RABO ClubSupport_Voetbal club FCW-A5-LANDSCAPE.indd   1 9/2/21   11:34 AM
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Steun DCS met       Clubsupport. 
 
Al Rabobanklid? 
Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober stemmen via de Rabo-app of via 
de website van de Rabobank. 
Als je daar naar het overzicht van de deelnemende clubs in de regio “Arnhem en Omstreken” gaat 
kun je zowel DCS-voetbal als Supportersvereniging DCS vinden.   
Elk lid van de Rabobank kan drie stemmen uitbrengen. Dus als je je stem op DCS én op de 
Supportersvereniging uitbrengt steun je onze club dubbel! 
 
Nog geen lid? 
Ben je nog geen lid van de Rabobank maar heb je wel een rekening bij de Rabo?  
Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Het is gratis en daarna mag je meteen stemmen. 
 
Waarom stemmen? 
Het is een kleine moeite maar kan echt veel opleveren.  
Vorig jaar brachten landelijk 500.000 leden hun stem uit. Dat leverde ongeveer 30.000 clubs in 
totaliteit € 15.000.000 (15 miljoen euro) op.  
Ofwel elke stem telt en kan DCS wel € 10 per stem opleveren.  
En als je zowel je stem op DCS als de Supportersvereniging uitbrengt wordt dat 2 x € 10!!!      
 
Dus:  

1. Wel een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? Wordt (gratis) lid! 
2. Lid van de Rabobank? Breng je stem vóór 25 oktober uit op zowel DCS als de 

Supportersvereniging.  
 
DCS kan dit steuntje in de rug zeker nu gebruiken. 
  

Steun DCS met       Clubsupport. 
 

En doe dat vóór 25 oktober!! 

 

 

DCS Doet mee met Rabo ClubSuppoRt
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf 
kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. 
Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven. 

Doe mee
DCS doet dit jaar mee met Rabo ClubSupport! Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport 

Stemmen
Als RABObankrekeninghouder kun je van 4 tot 25 oktober je stem uitbrengen op DCS. Ben je DCS’ers en rekeninghouder bij de RABO? 
Breng dan je stem uit op DCS! Stemmen kan vanaf 4 oktober direct  online https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/
clubdetail?id=183297

Uitslag
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen. 
Wij rekenen op jullie stem!  

Steun DCS met       Clubsupport. 
 
Al Rabobanklid? 
Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober stemmen via de Rabo-app of via 
de website van de Rabobank. 
Als je daar naar het overzicht van de deelnemende clubs in de regio “Arnhem en Omstreken” gaat 
kun je zowel DCS-voetbal als Supportersvereniging DCS vinden.   
Elk lid van de Rabobank kan drie stemmen uitbrengen. Dus als je je stem op DCS én op de 
Supportersvereniging uitbrengt steun je onze club dubbel! 
 
Nog geen lid? 
Ben je nog geen lid van de Rabobank maar heb je wel een rekening bij de Rabo?  
Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Het is gratis en daarna mag je meteen stemmen. 
 
Waarom stemmen? 
Het is een kleine moeite maar kan echt veel opleveren.  
Vorig jaar brachten landelijk 500.000 leden hun stem uit. Dat leverde ongeveer 30.000 clubs in 
totaliteit € 15.000.000 (15 miljoen euro) op.  
Ofwel elke stem telt en kan DCS wel € 10 per stem opleveren.  
En als je zowel je stem op DCS als de Supportersvereniging uitbrengt wordt dat 2 x € 10!!!      
 
Dus:  

1. Wel een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? Wordt (gratis) lid! 
2. Lid van de Rabobank? Breng je stem vóór 25 oktober uit op zowel DCS als de 

Supportersvereniging.  
 
DCS kan dit steuntje in de rug zeker nu gebruiken. 
  

Steun DCS met       Clubsupport. 
 

En doe dat vóór 25 oktober!! 

 

 

 

Steun DCS met       Clubsupport. 
 
Al Rabobanklid? 
Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober stemmen via de Rabo-app of via 
de website van de Rabobank. 
Als je daar naar het overzicht van de deelnemende clubs in de regio “Arnhem en Omstreken” gaat 
kun je zowel DCS-voetbal als Supportersvereniging DCS vinden.   
Elk lid van de Rabobank kan drie stemmen uitbrengen. Dus als je je stem op DCS én op de 
Supportersvereniging uitbrengt steun je onze club dubbel! 
 
Nog geen lid? 
Ben je nog geen lid van de Rabobank maar heb je wel een rekening bij de Rabo?  
Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Het is gratis en daarna mag je meteen stemmen. 
 
Waarom stemmen? 
Het is een kleine moeite maar kan echt veel opleveren.  
Vorig jaar brachten landelijk 500.000 leden hun stem uit. Dat leverde ongeveer 30.000 clubs in 
totaliteit € 15.000.000 (15 miljoen euro) op.  
Ofwel elke stem telt en kan DCS wel € 10 per stem opleveren.  
En als je zowel je stem op DCS als de Supportersvereniging uitbrengt wordt dat 2 x € 10!!!      
 
Dus:  

1. Wel een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? Wordt (gratis) lid! 
2. Lid van de Rabobank? Breng je stem vóór 25 oktober uit op zowel DCS als de 

Supportersvereniging.  
 
DCS kan dit steuntje in de rug zeker nu gebruiken. 
  

Steun DCS met       Clubsupport. 
 

En doe dat vóór 25 oktober!! 

 

 

Leeftijd? 37 jaar.

Studie of beroep? Netwerk architect/engineer bij een Nederlandse telecom/service provider.   

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Al heel lang samenwonend met Riske.

Eventueel kinderen? 
We hebben samen twee kinderen. Sophie (2012) en Fedde(2014). Fedde voetbalt met veel plezier bij 
DCS in JO8.

Andere hobby’s?
Ik zit graag op mijn wielrenfiets bij mooi weer en als het weer slecht is dan ben ik graag aan het 
programmeren om de computer.

Zelf ook gevoetbald?
De hele jeugd heb ik gevoetbald bij Concordia in Wehl en om mijn 18e ben ik naar de selectie van 
SV Loil gegaan waar ik een paar jaar in het 1e en 2e elftal heb gekeept. Nadat ik buiten gestopt ben 
heb ik nog een tijdje in de zaal gevoetbald bij J.U. Wehl als veldspeler.

Muziek? 
Vanalles en ligt een beetje aan het tijdstip van de dag. De Top-40 en Top-1000 allertijden kunnen op 
ieder tijdstip!

Waarom coach/leider/trainer geworden?
Fedde voetbalt in JO8 en daar zochten ze nog een leider voor de wedstijden. Aangezien ik bijna elke 
wedstrijd ga kijken ging dat mooi samen. Ondanks dat ik al jaren zelf niet actief meer voetbal vind ik 
het nog steeds een leuk spelletje.   

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?
We hebben een leuke gezellige groep en de kinderen kunnen het goed met elkaar vinden. 
Elke wedstrijd en training zie je dat ze een beetje vooruit gaan.

Instelling van de jeugd?    
Prima, ze zijn goed met het spelletje bezig en proberen echt hun best te doen. 
Ook de omgang met elkaar is goed. Helaas hebben we de eerste wedstrijden ruim verloren, 
maar ze blijven zich toch steeds weer inzetten.

Mening DCS Post?  
Handig! Zo blijf je goed op de hoogte.

Randgebeuren bij DCS?
Er is goed contact tussen de leiders, trainers, coördinators om het succesvol te laten 
zijn. De sfeer is heel relax en ontspannen.

Vertel over jouw team?
JO8-1 is een top team en JO8-2 ook! Leuk dat er zowel meisjes als jongens in het team 
zit.

Wat wil je nog kwijt aan het eind?  
Ik hoop dat vanaf nu de kantine weer een centraal punt wordt waar je even lekker 
kan zitten en andere mensen ontmoeten.

jeugdleider jeroen kroSSe jo8-1 aan Het woord
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De Supportersvereniging DCS 

zoekt een nieuw 
                           Bestuurslid 

 
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 vrijwillig(st)er die het leuk vindt om te helpen met de organisatie van 
de eerdergenoemde activiteiten en daarbij plaats te nemen als lid in het bestuur. 

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

Uiteraard wordt je als nieuw bestuurslid ingewerkt. Dit hopen we te bereiken door een snuffelstage. 
Dat houdt in dat je aanwezig bent bij de bestuursvergaderingen, waarin je al ideeën naar voren kunt 
brengen.  Als het je bevalt dan word je in de Algemene Ledenvergadering vervolgens voorgedragen 
om benoemd te worden in het bestuur.  

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

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 oudpapier, de contributiegelden 
en de loterij aan de hoofdpoort bij thuiswedstrijden van het eerste elftalvan 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 vrijwillig(st)er die het leuk vindt om te helpen met de organisatie van
de eerdergenoemde activiteiten en daarbij plaats te nemen als lid in het bestuur.
Kandidaten moeten overweg kunnen met de computer en daarbij zijn enige kennis van de software
pakketten Word en Excel een vereiste.

Uiteraard wordt je als nieuw bestuurslid ingewerkt. Dit hopen we te bereiken door een snuffelstage.
Dat houdt in dat je aanwezig bent bij de bestuursvergaderingen, waarin je al ideeën naar voren kunt brengen. Als het je bevalt dan 
word je in de Algemene Ledenvergadering vervolgens voorgedragen om benoemd te worden in het bestuur.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink,
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.n
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jeugdleider van de jo19-1 tHeo Heijneman aan Het woord
Leeftijd?  53, geboren in Zevenaar
Studie of beroep?   
Ik werk al 17 jaar met veel plezier op Hengelder bij Rittal en Cito Benelux als afdelingshoofd 
Voorraadmanagement

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? Getrouwd met Annemarie Hof. 
We hebben elkaar in 1989 bij de Paljas ontmoet.

Eventueel kinderen?   
Julia (22) heeft jaren gekorfbald, maar voetbalt nu bij DVC.  Jorn (17) voetbalt in de JO19-1

Andere hobby’s?  
Ik tennis elke week met vrienden in Duiven, muziek luisteren, kamperen, 
een biertje drinken op het terras of bij het Schuttersfeest in Duiven  

Zelf ook gevoetbald?   
In de jeugd bij DCS, daarna een paar jaar met studenten bij voetbalvereniging Drie-
nerlo in Enschede, en 4 jaar op zaterdagmiddag met vrienden bij DVV.
Muziek? 
Bruce Springsteen, Van Morrison, Pink Floyd, Pink Pop, Phil Collins.

Waarom coach/leider/trainer geworden? 
Ik heb DCS en voetbal in mijn hart. Daarnaast is het leuk om bij mijn zoon Jorn 
betrokken te zijn bij deze mooie voetbaljaren in de jeugd.

Wat vind je van het 
coach-/leider-/trainerschap ?    
Het is bovenal mooi om er dit jaar samen met John Freriks en Noud Croes wat 
van te maken. Laat mij om het voetballen heen maar wat zaken regelen. Ik kan 
er van genieten dat het echt lukt om er voor de jongens iets leuks van te maken. 
Zowel op voetbalgebied, maar nog veel belangrijker vind ik de sfeer in het team 
en het groepsgevoel dat je samen sterker bent. De voetbalresultaten komen dan 
vanzelf is mijn overtuiging.

Instelling van de jeugd?    
Waar het om gaat is dat de jeugd de kans en de vrijheid krijgt om zich te 
ontwikkelen binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Als ik dan naar de corona periode 
kijk, dan is de huidige jeugd echt wel geremd in deze ontwikkeling. Het heeft ook bij 
mij thuis wel wat discussies gegeven, maar uiteindelijk in de lockdown was  iedereen 
altijd netjes keurig om 1 minuut voor 9 thuis.

Mening DCS Post?    
Lees ik al jaren altijd helemaal door. Mijn complimenten aan de makers.

Randgebeuren bij DCS?    
Jammer dat er geen toernooien meer zijn.

Vertel over jouw team?     
Dit jaar hebben we een lastige start gehad door een aantal zeer late afmeldingen, zodat we 
maar met 11 en een 1/2  speler overbleven. En dat voor een JO19-1 van DCS! Op eigen ver-
zoek overplaatsing naar de 1e klasse, maar toch nog hoofdklasse bekervoetbal gespeeld. 
We zijn 2e geworden in een poule van 4!  De eerste 2 competitie wedstrijden ruim gewonnen, 
met gewoon goed voetbal. Daar kunnen de jongens zelf trots op zijn. Onderschat ons niet.

Wat wil je nog kwijt aan het eind? Ik ben namens de Zwaluwen penningmeester van de 
Stichting Sportaccommodatie Zevenaar, en we beheren daarmee ondermeer het onder-
houd van de kunstgrasvelden. Daarnaast halen we  juist door samenwerking met de andere 
verenigingen echt veel geld aan subsidie binnen. Juist deze samenwerking geeft mij al jaren 
veel plezier. Ik ben van mening dat je in gesprek moet blijven met elkaar, en dan kijken wat 
voor de toekomst belangrijk is. Hoe kun je voetballers binden? Hoe kun je de accommodatie 
toekomst bestendig maken? En hoe kun je de organisatie zo goed mogelijk in stand houden? 
Verder heb ik afgelopen jaren gezien hoe lastig het is om de jeugd en begeleiding erbij te hou-
den. Dat we bij de JO19-1 amper nog maar 1 team hebben is versterkt door de corona periode, 
maar onderweg is er echt teveel jeugd afgehaakt. Ik vind juist dat je het voor lagere elftallen 
goed moet organiseren, dan presteren de hogere elftallen vanzelf beter.
 



a c c o u n t a n t s
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Oude Doesburgseweg 9

NL-6901 HG Zevenaar

Telefoon: 088-7362222
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www.rena-accountants.nl
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Mercurion 26C
6903PZ 
Zevenaar
088.-7362222

Naam: Justin Willemsen
Leeftijd: 18
Geboorteplaats: Doetinchem
Basisschool: Dichterbij (Doetinchem)
Middelbare school: Metzo College
Beroepsopleiding: Bakkersopleiding
Wanneer ben je met voetballen begonnen: Toen ik 6 was.
Bij welke vereniging: SV Kilder
Hobby's: Voetbal, werken en gamen.
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal: Dat het een teamsport is.
Wie is jouw favoriete speler: Van Dijk
Wat is jouw favoriete club: De Graafschap
Wat is jouw favoriete muziek: Rock
Wat is jouw favoriete eten: Pizza
Wat is jouw favoriete game: FIFA
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten: Trap en Conditie.
Wat zijn jouw verbeterpunten: Tactisch inzicht.
In welke teams heb je gespeeld: Bij DCS JO17-2, JO19-2 en JO19-1
In welk team speel je nu: JO19-1
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant): Website
Wie waren jouw trainers en leiders: Boyd Lucassen bij SV Kilder (Prof Go Ahead Eagles)
Wat heb je vooral geleerd van hen: Samenwerken als team
Op welke positie speel je in het veld: Centrale Verdediger.
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.): Op dit moment niet.

Extra vragen i.v.m. Covid-19

Welk effect hadden de strenge overheidsmaatregelen die vorig najaar weer ingingen 
en negen maanden geduurd hebben op jouw studie-, werk- en bewegingsactiviteiten:
Geen wedstrijden kunnen spelen en veel beperkingen.
Heb je dit jaar het Centraal schriftelijk eindexamen gedaan: Nee
Wat zijn je studie- of werkplannen voor het volgende jaar: Niveau 4 Ondernemend Bakkerij.
Ben je nog met vakantie geweest: Nee
Hoe probeerde je jouw conditie op peil te houden: Met een ander team mee trainen die wel 
doortrainde.
Vond je het moeilijk om je aan de 1,5 meter “social distancing” te houden: Nee
Hoe hield je contact met je teamgenoten: Op trainingen en anders via app.
Lees je nu meer dan anders of heb je andere liefhebberijen ontdekt: Lees nauwelijks.

Adres? Churchillstraat 1
Leeftijd? 10 jaar
Broer(s) en/of zus(sen)? 
Ik heb een broer Julian.
School/klas/groep? 
Ik zit op de Tamboerijn in groep 7
Leukste en saaiste vakken? 
Leukste vak techniek en saaiste vak studie-
vaardigheden (Blitz)
Wat wil je later worden? 
Architect 
Hobby’s? 
Voetbal, gamen en ik spaar Pokémon 
kaarten.
Welke muziek is favoriet? 
Avicii 
Hoe lang voetbal je al bij DCS? 
Ik voetbal al bijna 4 jaar bij DCS, vanaf 
mijn 6de.

Wat is zo leuk aan voetballen? 
Lekker samen actief bezig zijn.

Wat is jouw favoriete voetbalclub? 
FC Barcalona 
Wie is je favoriete voetballer? 
Messi

Wat moet DCS nog meer organiseren? 
Zaalvoetbaltoernooi 

Wat vind je van de DCS Post? 
Leuk

Wat vind je van jouw team? 
Leuk en gezellig team.

Wil je nog iets kwijt aan het eind? 
Eigenlijk niet.

oudere jeugd juStin willemSen aan Het woord

Simon neijenHuiS Speler jo12-3 in Het SpotliCHt
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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
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nora boSS van de jo9-1 in Het SpotliCHt
Adres?
Heesackers in Zevenaar.

Leeftijd?
8 jaar

Broer(s) en/of zus(sen)?
Ja 1 broer (Luca).

School/klas/groep?
Groep 5 

Naar welke school ga jij?
IKC de Wissel

Leukste en saaiste vakken?
Het saaiste vak is rekenen, het leukste vak 
is spelling.

Wat wil je later worden?
Ski juf

Hobby’s?
Voetbal

Welke muziek is favoriet?
Pink

Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Een half jaar.

Wat is zo leuk aan voetballen?
Het is gezellig om samen met een team te 
voetballen.
En natuurlijk om doelpunten te scoren.

Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Vraag maar aan trainer Fred (Ajax).

Wie is je favoriete voetballer?
Lieke Martens en Davy Klaassen.

Wat moet DCS nog meer organiseren?
Meer meiden op voetbal.

Wat vind je van de DCS Post?
Leuk om de interviews te lezen.

Wat vind je van jouw team?
Leuk en gezellig.

Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Was een leuk interview.

Fenna SCHuurman jo9-3 in Het SpotliCHt

Naam: Fenna Schuurman 

Adres: Babberichseweg 36 Zevenaar 

Leeftijd: 8 jaar 

Broers/ zussen: Een zusje Floor 

School/klas/groep: Groep 5b bij meester 
Jesse 

Welke School: Basisschool de Bem 

Leukse en saaiste vak: Crea is leuk, taal is 
een beetje saai 

Wat wil je later worden? Profvoetballer, 
kok of dierendokter 

Hobby's: Voetballen en Donald Ducks 
lezen 

Welke muziek? Kinderen voor kinderen 

Hoelang al bij DCS: Sinds deze zomer 

Zo leuk aan voetballen? Met vriendjes en 
vriendinnen samen spelen 

Favoriete voetbalclub? Nederlands elftal 

Favoriete voetballer? Memphis Depay 

DCS nog meer organiseren? Niks, vind 
het zo wel leuk 

Vind je van de DCS post: Interessant 

Vind je van jouw team? Super leuk, we 
zijn goed en altijd gezellig. 

Nog iets kwijt? Nee, hoor. 
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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 
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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 
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Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink, 
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.nl 

tijmen jordenSSpeler jo10-3 in Het SpotliCHt

Adres:
Kanselierscamp 68 in Zevenaar
Leeftijd:
8 jaar

Broer(s) en/of zus(sen):
Twee broertjes, Noud en Julan

School/klas/groep:
Lindenhage groep 6b

Naar welke school ga jij:
Naar de basisschool

Leukste en saaiste vakken:
Mijn leukste vakken zijn gym en tekenen.
Mijn saaiste vak is lezen.

Wat wil je later worden:
Voetballer of autocoureur

Hobby’s:
Voetbal

Welke muziek is favoriet:
Top 40 muziek en vooral het liedje Believer 
van Imagine Dragons.

Hoe lang voetbal je al bij DCS:
2 jaar

Wat is zo leuk aan voetballen:
Dat je in een team speelt.

Wat is jouw favoriete voetbalclub:
Paris Saint Germain

Wie is je favoriete voetballer:
Kylian Mbappe

Wat moet DCS nog meer organiseren:
Gezellige activiteiten

Wat vind je van de DCS Post:
Een topblad!

Wat vind je van jouw team:
Een super gezellig en goed team

Wil je nog iets kwijt aan het eind:
Ik hoop dat ik nog lang lid blijf van DCS!

evi Habraken jo9-3 in Het SpotliCHt

Naam? Evi Habraken

Adres? Van Munsterstraat 13

Leeftijd? 8 jaar 

Broer(s) en/of zus(sen)? Jan-Douwe is 24, 
Wouter 22 en Gea 19

School/klas/groep? Klas 5b

Naar welke school ga jij? De Bem

Leukste en saaiste vakken? Taal, gym, 
buiten spelen de leukste, spelling 
en rekenen het saaist

Wat wil je later worden? Politie of juf
Hobbyâ€™s? Voetbal, turnen bij huis, 
dansen en zingen

Welke muziek is favoriet? Girlys Blog 
single 'Landen Op Ibizaâ€™

Hoe lang voetbal je al bij DCS? 1 jaar en 
6 maanden

Wat is zo leuk aan voetballen? Training 
en trainers zijn super leuk

Wat is jouw favoriete voetbalclub? PSV
Wie is je favoriete voetballer? Memphis 
Depay

Wat moet DCS nog meer organiseren? 
Weet ik even niet

Wat vind je van de DCS Post? Leuk om 
te lezen. 

Wat vind je van jouw team? 
Lief, gezellig, grappig

Wil je nog iets kwijt aan het eind? 
Dat ik nog lang bij DCS mag blijven 
voetballen.
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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: 

Hendriks
Coffee

SuCCeSvolle dCS SpelinStuiF

Op zaterdag 3 juli was het weer zover; DCS Spelinstuif 2021!  
Alle 4-10 jarigen jongens en meisjes uit Zevenaar mochten meedoen. Er waren 115 kinderen en 
hadden hun vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes meegenomen op deze ochtend. 
Iedereen was dus van harte welkom. De Spelinstuif begon om 10.00 uur en eindigde rond 12.00 uur 
met iets lekkers te eten en drinken en een kleine verrassing om thuis mee te spelen. 
 
Het was een zeer geslaagde Spelinstuif mede door het prachtig mooie weer en de geweldige combi-
natie van veel leuke voetbalspellen beleefden de kinderen samen lol en plezier aan het voetbalspel. 
Dit alles vond plaats in een prettige en ongedwongen sfeer en was een hele leuke belevenis voor de 
kinderen en ouders. 
 
Dank aan iedereen die dit mooie event hebben mogelijk gemaakt en ondersteunt!
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 "Het voetbalFeeSt in zevenaar voor de jeugd!
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Goed in het zichtbaar maken van uw onderneming. Van het ontwerp tot aan
de ontwikkeling en de montage van uw reclame bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook het periodieke onderhoud kunnen wij aanbieden. Kortom, u heeft alle
reclamezaken onder één dak. 

Maak kennis
met onze
ontwerpservice

Alles onder één dak!

Gedreven door
kennis, passie en
liefde voor het vak

Wij bieden ook
montage, service
en onderhoud

CD-Reclame
In- & Outdoor signing

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. 

FotoCollage SpelinStuiF
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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 betaalt 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. 
 

 

                               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 
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Voor een zij-ingang van de Andreaskerk bekeek 
uw verslaggever het latijn op de grafsteen van Patri 
Baron Carel Herman van Nispen de Pannerden 
terwijl Theo van de Lugt er zijn e-bike stalde. Onze 
ex-penningmeester vertelde ik dat de baron mijn 
ex-overbuurman was die ruim twee eeuwen geleden 
huize de Hoek heeft laten bouwen op de plek waar nu 
het monument de vier tamboers staat.  
‘Nou nou’,  zuchtte Theo voordat hij de zondagsmis 
bezocht, ‘dan woon je wel op stand.’  

In  tegenstelling  tot onze baron Koen 
van Heeckeren tot Brantsenburg mocht 
mijn ex-overbuurman de titel niet voeren. 
Op familieverenigingvannispen.com 
staat: ‘Jonkheer of baron. Carel Herman, 
stamvader van de takken Pannerden en 
Sevenaer, noemde zichzelf Baron de Nispen 
de Pannerden, zoals te zien is op zijn 
grafsteen naast de ingang van de Katholieke 
kerk in Zevenaar. Wellicht noemde Carel 
Herman zich niet alleen baron vanwege 
de invloed vanuit Duitsland, maar ook 
omdat zijn oom Jacques Henri in 1762 als 
baron de Nispen in de Franse adel was 
opgenomen.’  En verder: ‘De Hoge raad van 
Adel bepaalde voor alle ridderschapsleden 
zonder riddermatige afkomst dat zij konden 
volstaan met het lichten van een acte van 
bewijs. De acte van bewijs diende voor 
1 mei 1817 bij de secretarie van de Hoge 
raad van Adel ingeleverd te zijn. Waarom 
de Van Nispens geen acte van bewijs wilden 
lichten is gissen. Sommigen beweren dat 
Carel Herman het recht op de jonkheer 
titel verkoos boven het gunstbewijs van de 
baronnentitel.” 

Frank Bosma speelde net voor de Millenniumwisseling 
als jonge senior in het legendarische team van 
Appie cs. om twintig jaar later zijn zoontje Mats te 
trainen. De inmiddels vijftiger is nu net als ons erelid 
ex-voorzitter Richard Kemperman de gelukkige 
bewoner van een eindwoning aan de Hydrofoor. 
De elf jaar jongere Frank is Batman-fan en de trotse 
bezitter van een van de twee hoekwoningen met de 
bakstenen letters BAT in de gevel.  

De wijk waar het project Bouwen aan de 
Toekomst is gelegen heet Enghuizen naar de 
havesathe die na de laatste oorlogsschade  door 
de Turmac is gesloopt om plaats te maken 
voor fabrieks uitbreiding. Enghuizen is ook de 
naam van het landgoed te Hummelo.  Jacob 
van Heeckeren tot Enghuizen, diplomaat uit 
Koninkrijk der Nederlanden (1792-1884), leerde 
in St.Petersburg de Russische legerofficier 
d’Anthes kennen die in 1837 Pushkin in een 
duel dodelijk verwondde. Een jaar daarvoor 
had zijn vader Georges landeigenaar in de 
Franse Elzas toestemming gegeven voor 
adoptie zodat zoonlief het landgoed van Jacob 
kon erven. Na het duel is Jacob door koning 
Willem I teruggeroepen uit St.Petersburg. 
Schrijvers hebben gesuggereerd dat de relatie 
tussen Jacob en Georges meer was dan die van 
adoptief vader-zoon.

Op de zonnige ochtend van 8 september jl. waren 
in onze stad veel groepjes volwassenen op de been 
met een speurtocht bezig. Aan Karin van het 
Vondeltje vroeg uw verslaggever of tegenwoordig 
ook ouderen hierin geïnteresseerd waren. ‘Ja, voor 
Nederlandse las’. Op de vraag welk dialect ze sprak 
zei de fritesbakster: ‘Herwens’. De reactie van 
uw verslaggever lag voor de hand: zou ze zelf niet 
Nederlands willen leren? Een groepje passerend zag 
Karel een begeleider naar een terrastafel wijzen en zei 
dat deze van hout was. Daarop wees uw verslaggever 
de anderstaligen naar zijn fiets en zei: ‘en dit is een 
damesfiets’. De leider zag dat de eigenaar geen dame 
was en reageerde: ‘dat maakt niet uit als die maar 
lekker rijdt’.

Zijn eerste vergadering als nieuwe voorzitter heeft Johan Sluis efficiënt geleid. Na afloop bood de supportersvereniging zoals vanouds 
twee consumpties aan die door inmiddels afgetreden penningmeester Gerard Rabelink keurig bij bardienstmedewerker Arend werd 
afgerekend. Op de vraag aan ex-voorzitter van de supportersvereniging Theo Gijsberts of hij er ook zo over dacht zei hij over de kortere 
duur van de ALV: ‘Ja, maar er was ook  minder stof.’  Na vertrek van de andere bezoekers van de ALV vertelde barvrijwilliger en ex-
vakbond medewerker Arend Timmermans die als vrijwilliger rondleidingen verzorgd op de hotelboot SS Rotterdam dat hij  ook heeft 
geholpen bij het realiseren van het Braamhuis. Op de vraag hoeveel kleinkinderen hij had antwoordde hij:‘elf, maar mijn oma die 99 is 
geworden had meer dan honderd nazaten tot zelfs de vijfde generatie die rond haar graf stonden’. Fitness, groepslessen en racketsport

Kom sporten bij 
dé sportschool van 
Zevenaar en omstreken!

GEZONDHEIDSCENTRUM ZEVENAAR

t: 0316-331782
www.bentsports.nl



NATUURLIJK

KLEURRIJK
DRUKWERK

Telefoon (0316) 52 43 75

www.antop.nl

antop

Schievestra
at 37, 6901 GH Zevenaar
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