
1

Terug 
in de tijd 

‘ you can’t 
always get 

what you want ’

Schoonmaak-
team in het 

spotlicht

seizoen  2020/2021 nr2

POST

DCS



2

COLOFON 
 
Algemeen (hoofd)bestuur 
René van Leeuwen Voorzitter voorzitter@svdcs.nl  
Mark Wassink Penningmeester penningmeester@svdcs.nl   
Wim Lendering Secretaris secretaris@svdcs.nl  
Martijn Donkers Jeugd jeugd@svdcs.nl  
Theo Ouwens Technische Zaken tz@svdcs.nl  
Haico Möller 
Vacature 

Lid / Vrouwen-Meiden 
Lid / Evenementen 

vrouwenvoetbal@svdcs.nl  
evenementen@svdcs.nl  

 
 

    
Jeugdbestuur  
Martijn Donkers Voorzitter jeugd@svdcs.nl  
Piet Jansen Penningmeester   
Anita Meijer Secretaresse   
Harry Jansen Hoofd Ondersteuning ondersteuning@svdcs.nl  
Vacature Hoofd Organisatie   
    
Jeugdcommissie Organisatie  
Sjoerd Denen Coördinator JO15/JO19   
Emil Haarsma Coördinator JO13-JO14   
Vacature 
Raymond Giezenaar 
Frank Bruns 

Coördinator JO11-JO12 
Coördinator JO09-JO10 
Coördinator JO07-JO08 

  

René van Leeuwen Coördinator JO06 (Ukken)   
    
Jeugdcommissie Ondersteuning  
Harry Jansen Wedstrijdsecretaris jeugd ondersteuning@svdcs.nl   
Albert Janssen Ondersteuning secretariaat   
Robbert Benen Planner trainingen/velden   
Boudewijn Jansen Hoofd Materialen   
    
Commissie Technische Zaken – tz@svdcs.nl Wedstrijdzaken 
Theo Ouwens Voorzitter Theo Riswick Senioren 1, 2 en 3 
Ronnie Beverwijk TC Senioren Presteren Albert Janssen Overige Senioren 
Vacature TC JO15 tm JO19 Harry Jansen Jeugd 
Tom Brouwer/Fred Bresser TC JO13 en JO14 Bennie te Kaat KNVB Consul 
  
Clubhuiscommissie – clubhuis@svdcs.nl  Sponsorcommissie – sponsoringsvdcs@gmail.com  
Danielle vd Poel Hfd commissie Hans Hendriksen Voorzitter 
Bianca Berens Coord Bardiensten Dirk Koekkoek Penningmeester 
Paul Weenink Coord Inkoop Anne van Buren Secretaris 
Yvonne Jansen 
Bart Vink 

Lid 
Planner bardiensten 

Jan Willemsen 
Wijnand Berendsen 
Wim Bless 
Youri Geurds 
David Uijttenbogaart 
Roy van Santen 

Accountmanager 
Accountmanager 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

    
G-voetbal – gvoetbal@svdcs.nl Societeit de Liemers – info@societeitdeliemers.nl  
Ronald den Heijer Coördinator Wim Bless Voorzitter 
  Gerrie Uffing Penningmeester 
DCS Post – dcspost@svdcs.nl Rob Janssen Secretaris 
Karel van Swaaij Redactie   
Ronnie Beverwijk Eindredactie / Lay -out Accommodatiezaken – accommodatie@svdcs.nl 
Hans Jansen Verslaggever DCS1 Vacature  
    
Supportersvereniging – supporters@svdcs.nl Website – website@svdcs.nl  
Johan Sluis Voorzitter Iris van Leeuwen Webbeheer 
Ledenadministratie ledenadministratie@svdcs.nl    
Gerard Rabelink ledenadministrateur Contributiebedragen per kwartaal (miv 010720) 
 Senioren (spelend incl kledingfonds)            € 60,40 
Telefoonnummers Algemeen mailadres Senioren (niet spelend)                              € 26,05 
Clubhuis 0316-524367 Info@svdcs.nl  Kaderleden                                                € 20,10  
De Spil   0316-528300 G-voetballers                                             € 25,00 
  35 plus (incl kledingfonds)                          € 31,70 
Correspondentieadres Bezoekadres Junioren (incl kledingfonds)                         € 39,50 
Sv DCS 
Postbus 334 

Sportpark Hengelder 
Hengelder 1 

Pupillen (incl kledingfonds)                          € 33,10 
Bijdrage kledingfonds spelende leden €2,00 

6900 AH Zevenaar 6902 PA Zevenaar Bankgegevens IBAN; NL31 RABO 0384827500  
tnv DCS Zevenaar    

Op- of aanmerking over bezorging, inhoud of wijziging colofon en kopij sturen naar dcspost@svdcs.nl 
DCS Post verschijnt 4 maal per seizoen in een oplage van ruim 860 exemplaren. 
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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

Vier jaar geleden schreef ik nog: ‘In dit tweede nummer luiden we een roerig jaar uit. Daags voor de door Trump (man van 2016) gewonnen 
presidentsverkiezingen hebben de DCS-leden zoals verwacht de voorgedragen kandidaat René van Leeuwen als opvolger van DCS held 
Richard Kemperman gekozen.’ Over een roerig jaar gesproken: wat was het nog rustig toen René aan zijn voorzitterschap begon. 

Sinds afgelopen voorjaar weten we wat een ‘coronatoezichthouder’ moet doen in een ‘anderhalve-meter-samenleving’ en wat een ‘gedeeltelijke 
lockdown’ inhoudt. Ook bidden we met Biden om het blazoen van de ooit Verenigde Staten in de wereld wat op te poetsen. Gelukkig is er 
licht in de vorm van meerdere werkende vaccins aan het eind van de CoVid-19tunnel. 

Sinds onze vorige uitgave zijn de sportieve ontwikkelingen met maar één door DCS1 gespeelde wedstrijd op één vinger te tellen. Hans Jansen 
gaat voornamelijk in op de blessures die in Didam zijn opgelopen door de weer eens zegenvierende mannen van Kevin Jeurissen. Op de 
binnenpagina treft u ze allemaal op hun positie in het veld aan. 

In de bestuursmededelingen leest u o.a. wanneer we voor het eerst in onze 95-jarige geschiedenis een digitale ALV zullen hebben. 
Activiteiten van Sinterklaas via Nieuwjaarsreceptie tot misschien wel de DCS-quiz zijn in winterslaap en OSL-lid Tian Herstel vertelt o.a. 
welke gevolgen de pandemie op zijn werk heeft. Terug in de tijd belicht deze Coronawinter welke DCS-ers behalve René 's voorganger nog 
meer als held in een eeuw TVV/DCS in aanmerking zouden komen. Wim Bless doet een oproep om eens mee te gaan helpen met onze 
gezellige schoonmaakploeg. Henk Uffing heeft twee passende gedichten voor de Kerst waarvan één in een schuin sfeertje. Uit de oude doos 
komt een D1 uit 2004-05 met Mark Berendsen en de nieuwe penningmeester van de supportersvereniging als speler in spotlicht. Uit de DCS-
post 2005-06 nr.2 nog een verhaal over Henk van Hummel (overleden 2010). Kleinzoon Dirk heeft opa Henk nauwelijks gekend en is als 
oudere jeugdspeler aan het woord. In de prijsvraag dit keer een teamfoto van DCS veteranen begin  jaren tachtig.  

Maar liefst vijf spelers staan nu  ‘In het Spotlicht’  Luca Peters JO8-1, Jack Koenders van JO8-2, Manuel Uffing van JO14-1, Joshua Hutubessy 
van JO13-1 en tenslotte Thierry Matser van de JO15-3. ‘Aan het woord’ zijn jeugdleiders  Erik Oosterbroek, Niels Peters en Brian Koster.

Veel leesplezier,

Karel van Swaaij

 Deadline komende DCS-post: 

21-2-2021
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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.

Voordracht voor Erelid of Lid van Verdienste
Het Bestuur heeft in 2019 de Adviescommissie Lintje ingesteld 
die het Bestuur adviseert over ingediende voordrachten voor het 
benoemen van een Erelid en/of Lid van Verdienste DCS. Deze 
Adviescommissie bestaat bij voorkeur uit 5 DCS leden die al Lid 
van Verdienste of Erelid zijn. Op dit moment zijn de commissie-
leden; Wim Jansen, Bart Vink, Gerard Rabelink, Wim Bless en 
Henk Janssen. Een voordracht voor een Erelid of Lid van Verdien-
ste kan door een DCS-lid met ondersteuning van minimaal twee 
andere DCS-leden schriftelijk of per mail lintje@svdcs.nl worden 
ingediend bij de Adviescommissie Lintje op een voordrachtfor-
mulier. Dit formulier is te downloaden van de DCS website via 
hoofdmenu in Downloads. Het voordrachtformulier moet tijdig, 
maar minimaal twee weken voor de geplande Algemene Leden-
vergadering met onderbouwing worden ingediend. Aangezien de 
Algemene Ledenvergadering 2020 pas eind januari/begin februari 
2021 (exacte datum volgt) wordt gehouden, moet een voordracht 
uiterlijk op 15 januari 2021 zijn ingediend. De Adviescommissie 
toetst of het voorgestelde lid voldoet aan de voorwaarden van 
Erelid of Lid van Verdienste, zoals die in het Reglement Erelid / Lid 

van Verdienste beschreven staan en adviseert daarna het Bestuur 
om de kandidaat al of niet voor te dragen als Erelid of Lid van 
Verdienste aan de Algemene Ledenvergadering. De Adviescom-
missie zorgt voor tijdige terugkoppeling naar degene die de per-
soon heeft voorgedragen. De Algemene Ledenvergadering neemt 
het definitieve besluit om akkoord te gaan met de benoeming van 
Erelid of Lid van Verdienste. Ken je een verdienstelijk DCS-lid die 
een waardering verdient? Schroom niet en dien een voordracht in!

Grote Clubactie
Op 30 november 2020 is de jaarlijkse loterij 
Grote Clubactie beëindigd. De verkoop van 
loten door de jeugd en de online verkoop is 
boven verwachting goed verlopen met een 
bruto-opbrengst van €2532. Een fantastisch 
bedrag waarmee we aanvullend/nieuw 
trainingsmateriaal kunnen aanschaffen en/of 
jeugdactiviteiten kunnen organiseren. Alle jeugdspelers worden 
hartelijk bedankt voor hun deelname en inzet. De 5 beste loten-
verkopers krijgen in 
januari 2021 een mooi cadeau voor hun prestatie. Dank aan alle 
lotenkopers voor het kopen van de loten en hopelijk vallen er 
mooie prijzen in Zevenaar. Ook dank aan Anita Meijer (jeugd-
commissie) voor haar ondersteuning aan het GCA-team!

Nieuwjaarsreceptie 2021
De geplande Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2021 zal helaas niet 
kunnen doorgaan. De verwachting en zeker de hoop is dat de 
huidige coronamaatregelen enigszins versoepeld zullen worden, 
maar dat er dan nog geen bijeenkomsten of feesten van ‘groepen’ 
worden toegestaan. Uitstel of afstel dus! De traditionele huldiging 
van DCS-jubilarissen tijdens de receptie zal coronaproof op een 
ander moment en manier gaan plaatsvinden. De jubilarissen ont-
vangen daarover binnenkort bericht.

Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020
Het bestuur heeft besloten om Algemene Ledenvergadering van 9 
november 2020 vanwege de coronamaatregelen uit te stellen. Deze 

jaarvergadering zal eind januari 2021/begin februari 
2021 (digitaal) plaatsvinden. De exacte datum is nog 

niet vastgesteld, maar via onze website wordt ieder 
lid daarvan op de hoogte gehouden.
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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
In de laatste DCS Post (okt 2020) eindigde ik in mijn bijdrage Van de Voorzitter met de zin; ‘We zitten weliswaar in een 
onzekere periode en gaan wellicht een chaotisch voetbalseizoen beleven, maar desondanks hoop ik dat er nog wel gewoon door 
gevoetbald kan worden. Ik wens daarom iedereen, leden en vrijwilligers, een mooi en succesvol seizoen toe!’

En potjandorie………helaas werd niets minder waar, want 
medio oktober werden alle competities stopgezet en sport-
kantines gesloten. De jeugdspelers mochten nog trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen, maar voor de senioren was 
dit niet toegestaan. In deze situatie zitten we nog steeds. 

Het is mooi om te zien dat onze jeugd volop gebruik maakt van 
de trainingsmogelijkheden en dat er iedere zaterdag onderlinge 
(training)wedstrijden worden gespeeld, maar het is een hardgelag 
dat de senioren niet als elftal/team mogen sporten met elkaar. 
Ik ben het dan ook roerend eens met de opmerking van KNVB-
baas Van der Zee. Hij vindt het belachelijk dat er geen amateur-
voetbal mogelijk is door corona. Er zitten 600.000 voetballers 
thuis. Gooi het trainingsveld voor iedereen weer open. Tja ik vrees 
dat de politiek hier waarschijnlijk geen oren voor zal hebben. 
De KNVB zal namens de amateurverenigingen veel vaker, nog 
duidelijker, luider en harder de politiek moeten benaderen, zodat 
deze onnodige coronamaatregel voor het amateurvoetbal zo spoe-
dig mogelijk wordt opgeheven. Anders kan ‘Plan B’ van de KNVB 
ook in de prullenbak. Realistisch bekeken denk ik, ondanks dat 
ik geen viroloog of epidemioloog of andere soort van oog ben, dat 
zoals het coronavirus zich nu ontwikkeld, we niet veel eerder dan 
begin maart aan de competities kunnen beginnen en misschien is 
dit nog wel te optimistisch. Weer een verloren seizoen? Over enige 
tijd zullen we het weten. Ik hoop wel dat de senioren binnenkort 
weer normaal kunnen trainen/voetballen, want de grootste zorg 
die ik heb is dat daardoor leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. 

Tot nu toe kan ik vaststellen dat we hondstrouwe leden en spon-
soren hebben. Voor hun allen meer dan een groot compliment, 
want het financiële fundament van de vereniging is de contributie 
en sponsor. Ook een groot dankjewel voor de vrijwilligers van de 
schoonmaakploeg, de onderhouds- en de klusgroep die nog weke-
lijks bezig zijn voor DCS. Natuurlijk ook een welgemeend chapeau 
voor de jeugdleiders/trainers die er voor zorgen dat de jeugdspe-
lers op trainingsavonden en op zaterdagen kunnen trainen en 
spelen. Al deze leden en vrijwilligers zijn goudwaard en onbetaal-
baar.Een bewogen jaar met memorabele herinneringen met een 
lach en een traan ligt achter ons. Terugkijken is prima, want daar 
leer je van, maar vooruitkijken is ook belangrijk. Het perspectief 
voor DCS voor het komende jaar is nog steeds goed. We zijn een 
(financieel) gezonde en levendige vereniging, maar moeten wel 
goed blijven samenwerken om dit zo te houden. 
We zijn Door Combinatie Sterk ik ben trots voorzitter te mogen 
zijn van deze fantastische vereniging!

De feestdagen staan straks voor de deur en is het tijd voor bezin-
ning. Waarschijnlijk moeten we deze feestdagen in kleine en/of 
familiaire kring vieren, maar ik hoop dat een ieder ondanks de 
coronamaatregelen toch kan genieten van leuke, gezellige en ont-
spannen feestdagen.

Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne feestdagen 
en een gezond 2021!

Voorzitter René van Leeuwen

We kennen het allemaal, we zeggen het allemaal, we willen het 
allemaal, het opvoeden van onze kinderen met de goede waarden 
en normen. We kennen ook allemaal onze ergernissen wanneer 
gedrag afwijkt van deze waarden en normen. Iedereen heeft wel 
voorbeelden van gedrag wat volgens jouzelf niet normaal is, wat 
irritatie opwekt of tot zorgen aanzet.

We hebben te maken met veel verschillende individuen, veel 
verschillende belangen en daarmee verschillende waarden en 
normen. Het stroomlijnen hiervan is soms een hele opgave. 
Het bestuur van DCS heeft hiervoor spel- en gedragsregels in 
De 10 geboden DCS opgesteld, waarmee we samen willen zorgen 
voor een veilige en plezierige omgeving voor alle leden 
en bezoekers van de club.

De Waarden en Normen commissie heeft als taak zich hiermee 
bezig te houden en richt zich primair op het welbevinden van alle 
leden en vrijwilligers van onze vereniging; iedereen moet met 
plezier naar ons sportpark kunnen komen en kunnen genieten 
van de activiteiten aldaar. Deze commissie bewaakt de vastgestel-
de waarden en normen en gedragsregels van DCS door actief met 
het bestuur hierover te spreken en te zorgen dat het een actueel 
agendapunt blijft. Hiertoe worden onder andere actualiteiten en 
adviezen van de KNVB gebruikt. Secundair hebben zij de taak om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur over 
afwijkingen op de opgestelde spel- en gedragsregels. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn het niet altijd schoonmaken van 
kleedkamers, het niet opruimen van trainingsmateriaal en doel-
tjes op het veld, maar ook meer precaire zaken als (digitaal)pesten 
en het (onbewust) verspreiden van elkaars foto’s.

Waarden en normen commissie dcs en het naleven van gedragsregels!

Het doel van de Waarden en Normen commissie is het bijdragen 
aan de ontwikkeling van DCS tot de beste vereniging van 
Zevenaar, waar iedereen zich veilig voelt en bij wilt horen.

De commissie bestaat momenteel uit Lidewij van Oostrum en 
Joris Nijhof en is met twee personen onderbezet om tot volle 
potentie te komen. Het bestuur roept dan ook leden, ouders 
of vrijwilligers op zich aan te melden als commissielid. 

Heeft u interesse en wilt u meer informatie, dan kunt u uw 
interesse kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur.

Bestuur sv DCS
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Kole Grietsestraat 29

6901 GR   Zevenaar
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de 10 geboden van dcs!
Onze vereniging heeft met de KNVB afspraken gemaakt om de volgende algemene gedragsregels toe te passen:

1) Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. 
 Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt absoluut niet geaccepteerd.

2) Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.

3) Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor 
 door haar/hem aangerichte schade.

4) Het clubgebouw is geen kroeg. Voor het gebruik van alcohol in het clubgebouw doen wij een beroep op ieders verantwoording.  
 Het barpersoneel kan eventueel weigeren om alcohol te verstrekken. Onder 18 wordt geen alcohol verkocht.

5) Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achtergelaten, tenzij gedeponeerd 
 in de daarvoor bestemde afvalbakken.

6) Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde   
 overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten 
 verhalen  op het betreffende verenigingslid, conform de bestaande verenigingsafspraken.

7) Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

8) Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan 
 één der bestuursleden.

9) Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wan  
 gedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te 
 verantwoorden aan het bestuur.

10) Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hun en de tegenstander gebruikte kleedkamer (ook  
 bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.

Waarden en normen dcs!
Net als veel andere voetbalclubs let DCS nauwgezet op waarden en normen.

Je zou kunnen zeggen: ‘de gedragsregels van DCS, de wijze waar-
op we met elkaar (horen) om te gaan en de manier waarop we 
ons (behoren) te gedragen’. Dit geldt voor de spelers, bestuurs-
leden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters 
en scheidsrechters. 

Waarden en normen hebben ook alles te maken met het nemen 
van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een 
vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden 
met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging.
Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereni-
ging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als 
thuis de kleedkamers netjes achter. 

Als we allemaal normaal blijven doen, is en blijft voetbal heel leuk. 
Sportiviteit is een belangrijke waarde. We voetballen vooral voor 
de lol en om lekker sportief in een team bezig te zijn. 
Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms uit 
onkunde, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. 
Moedwillige, grove overtredingen passen niet bij DCS. Ga je eens 
iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpel-
weg excuus de zaak weer rechtzetten. 

Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft zijn 
beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. En accepteer als 
de scheidsrechter een keer niet fluit voor een overtreding. 
Hij of zij is ook maar een mens en kan onmogelijk alles zien. 
Zonder scheidsrechter zou het al gauw een rommeltje worden. 

Ook hier geldt dat een onbedoelde emotionele reactie met een 
excuus zo weer is vergeten (‘Sorry scheids’).
Publiek is zeer belangrijk en een voorbeeld voor de spelers. 
Moedig dus je eigen team aan op een sportieve en opbouwende 
manier. Geef geen aanwijzingen aan de spelers en gedraag je spor-
tief ten opzichte van de tegenstander. Respecteer vooral ook de 
beslissingen van de scheidsrechter en heb respect voor de leiding 
van je team! 

Bij DCS staat Mascotte Appie symbool 
voor de waarden en normen!
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OSL-lid Tian Herstel

JPr advocaten: lid van sociëteit de liemers

Voorwoord
In deze DCS-post laten we Tian Herstel aan het woord. 
Een mooie gelegenheid om hem iets over zichzelf en zijn bedrijf 
te laten vertellen als sponsor van sv DCS. JPR Advocaten 
Coöperatief U.A. heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen, 
Deventer, Zutphen en Utrecht. Op vele juridische terreinen 
staan ze ondernemers, particulieren en bedrijfsjuristen bij.

Op welke rechtsgebieden zijn jullie gespecialiseerd?
De advocaten en juridisch medewerkers van JPR werken vanuit 
vijf verschillende teams, te weten Ondernemingsrecht, 
Verzekeringsrecht, Vastgoed, Arbeidsrecht en Intellectuele 
Eigendom/ICT/
Privacy. Binnen die teams wordt met ondernemers en particulie-
ren meegedacht, aangepakt en als het echt niet anders meer kan, 
opgelost.

Wat zijn je werkzaamheden als curator?
Mijn focus ligt op het ondernemingsrecht, met de nadruk op 
faillissementsrecht. Een belangrijk onderdeel van dat werk 
bestaat uit het afwikkelen van faillissementen als curator. 
Als curator word je door de Rechtbank aangesteld om 
(de activa van) een onderneming zo goed mogelijk te liquideren 
en te vereffenen met een zo hoog mogelijke opbrengst voor de 
gezamenlijke crediteuren. Het boeiende daaraan is dat alle 
rechten van betrokkenen in een faillissementssituatie met elkaar 
botsen. Het is aan de curator om daar volgens de wettelijke maat-
staven een rechtvaardige lijn in aan te brengen.

Wat is de uitwerking van de Coronapandemie daarop?
Mede vanwege de overheidsmaatregelen en de ruime uitstel-
mogelijkheden voor bijvoorbeeld fiscale verplichtingen is op dit 
moment het aantal faillissementen historisch laag. Algemeen 
wordt gesproken over een stilte voor de storm. Het kan haast niet 
anders dan dat er ergens in de loop van het volgende jaar een stort-
vloed aan faillissementen over ons heen komt, met alle gevolgen 
van dien. Ik verwacht dat er veel werk op ons af komt.

Wat is de historie van jullie bedrijf?
De roots van JPR liggen in 1899 in Zutphen. Van een klein kantoor 
is JPR uitgegroeid tot een middelgroot kantoor met twee vestig-
ingen in Oost-Nederland (Doetinchem en Deventer) en bezoek-
locaties in Zutphen, Nijmegen en Utrecht. In die ruime eeuw is de 
JPR advocaat ook  flink veranderd. 
Van de ‘alles kunnende advocaat’ tot een gespecialiseerde 
sparringpartner voor de ondernemende cliënt.

Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Het geheim zit in de veerkracht van de mensen die JPR samen 
sterk maken. Iedere medewerker vanuit hun eigen specialisme en 
functie denkt mee, pakt aan en lost op! En dat met oprechte 
interesse in de klant.

Welke 7 doelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde 
Naties zijn gekozen waar jullie vanaf 2020 hard aan werken?
Deze SDG’s zijn benoemd op onze website jpr.nl. Ze passen goed 
bij de activiteiten die onze medewerkers ook eerder al en nu nog 
steeds veel tijd en energie in steken, variërend van het bijdragen 
aan armoedebestrijding, het delen van kennis en het bevorderen 

van Gendergelijkheid en Duurzaamheid. Door actief de door de 
Verenigde Naties omschreven SDG’s te benoemen en omarmen, 
wordt aan die activiteiten meer inhoud gegeven.

Hoe ben je bij de Sociëteit gekomen?
Eigenlijk is dit via een voormalig kantoorgenote gegaan. Zij was 
via een ander kantoor al lid van de Sociëteit. Na haar vertrek heb 
ik het lidmaatschap over genomen. Helaas heeft corona er aan in 
de weg gestaan om daadwerkelijk kennis te maken met andere 
leden, hoewel een aantal daarvan al wel bekend zijn.

Heb je ook iets met sport?
Ik tennis graag, eerst bij TVZ en sinds anderhalf jaar bij 
Columbae in Duiven.

Lees je de DCS-post?
DCS-post wordt bij mij niet bezorgd.

Wil je tot besluit nog iets kwijt?
Ik hoop dat het ergens in de eerste helft van 2021 weer mogelijk zal 
zijn om elkaar fysiek te treffen zodat ik daadwerkelijk kennis kan 
maken met de Sociëteit. Verder sta ik altijd open voor een 
oriënterend gesprek met ondernemers, om zodoende elkaar te 
leren kennen en op die manier van elkaar te kunnen leren.
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K e r s t b e l e v i n g K e r s t b e l e v i n g 

Een herbergier wil 's avonds zijn zaak gaan sluiten,
hij kijkt nog even door het raam naar buiten.
Het is guur weer, het sneeuwt, het is erg laat,
hij ziet een oud echtpaar in de sneeuwstorm op straat.

Deze mensen kloppen aan, ze vragen wat te eten en 'n warm bed,
zij zijn arm, ze zijn wegens huurschuld op straat gezet.
En nu staat deze oude man met zijn vrouw,
hier op de stoep, verkleumd van de kou.

De herbergier zegt: beste mensen ik vind het heel erg,
maar voor u is er geen plaats in deze herberg.
Bovendien is het kerstmis, ik wil naar de nachtmis gaan,
hij doet de deur dicht en laat de oudjes buiten staan.

De herbergier kijkt nog even door het raam, hij ziet
hoe deze oudjes wegstrompelen, rillend van de kou, snikkend van verdriet.
Hij krijgt medelijden, opent de deur en zegt:
kom maar gauw binnen, want het weer is te slecht.

De oudjes strompelen naar binnen, hun kleren zijn kletsnat,
de herbergier geeft hen 'n slaapkamer met wc, douche en bad.
Na een lekker warm bad, ligt voor dit echtpaar,
droge warme kleding op hun slaapkamer klaar.

Zodra ze de droge kleren hebben aangedaan,
worden ze uitgenodigd naar de zitkamer te gaan.
Daar haalt de herbergier voor elk
wat te eten en een glas warme chocolademelk.

De waardin zegt: we vinden het fijn,
als jullie met deze kerstdagen onze gasten willen zijn.
Nadat het echtpaar de uitnodiging dankbaar aanvaardt,
drinken ze samen gezellig een glas wijn bij de open haard.

De volgende morgen wekt de herbergier de gasten op de afgesproken tijd,
met z'n vieren genieten ze gezellig van het ontbijt.
Wanner ze van tafel gaan, dankbaar en voldaan,
besluiten ze deze kerstmorgen samen naar de dagmis te gaan.

De pastoor vertelt dat voor Josef en zijn zwangere vrouw,
geen plaats was in de herberg, ze moesten de nacht doorbrengen in de kou.
Een beestenstal beschermt hen tegen jachtsneeuw en gure wind,
in deze stal vindt de geboorte plaats van het kerstkind.

De herbergier, zijn vrouw en gasten kijken elkaar dankbaar aan,
hier zijn geen woorden nodig, om elkaar te verstaan.
Na de dienst knielen zij samen met tranen in hun ogen voor de kribbe neer,
om voor deze mooie kerstbeleving dank te brengen aan God, De Heer.

                                                                                     

                                                                                               Henk Uffing
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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! 

 

Zo zorgt DCS voor een goede hygiënische omstandigheden 
voor leden en bezoekers.

Zeker in de huidige coronatijd mag je verwachten, dat er veel 
aandacht is voor een goede hygiëne in het clubhuis en de kleed-
kamers. En ook bij DCS staan de mensen die daarvoor zorgen zel-
den in de spotlight. Want het schoonmaken gebeurt nu eenmaal 
niet als het druk is, maar na de drukte.
Daarom gaan we in dit artikel in op de maatregelen die DCS treft 
om te zorgen dat onze leden maar ook onze bezoekers een 
hygiënische accommodatie aantreffen. 
Op dit moment wordt er natuurlijk minder of anders schoon-
gemaakt omdat een groot deel van onze mooie accommodatie niet 
of nauwelijks wordt gebruikt. Maar als alles weer ‘normaal’ draait 
gebeurt er bijvoorbeeld het volgende:     

De kleedkamers.
Op maandag worden alle kleedkamers bij de Spil (achter) onder 
handen genomen. Eerst geveegd en dan met water nagespoeld. 
Waar nodig worden de wanden gesopt en gaat de douchekraan 
open om legionella te voorkomen. Nadat de vuilnisemmers zijn 
leeggemaakt kan de deur weer dicht. 
Natuurlijk krijgen ook beide kleedruimtes voor de scheidrechters 
en de toiletten een zelfde beurt.
Op dinsdag  worden alle kleedkamers (voor) door de vrijwilligers 
van ‘Team Schoon’ onder handen genomen. Ook daar ongeveer 
hetzelfde werk. Alles wordt geveegd, de tegelwanden gewassen en 
de gang nat geboend.
Oh ja, het vergeten jackjes of voetbalschoenen ed worden in de 
Spil of in het ballenhok verzameld. Want het is toch opvallend hoe 
weinig sommige mensen aan hun spullen gehecht zijn.
4 x per jaar wordt de doucheruimtes van alle kleedkamers, voor 
en achter,  door de mensen van BK SchoonmaakPlus professioneel 
‘gefantomeerd’ ofwel diep gereinigd. In de nieuwe kleedkamers 
worden de douches automatisch doorgespoeld om legionella-
besmetting te voorkomen.

De toiletruimtes.
De toiletten voor – bij de klapdeuren en bij de kleedkamers 
worden het meest gebruikt en vragen het meeste onderhoud. 
En een schoon toilet is toch een basisvoorwaarde voor een hygië-
nische omgeving.   Daarom heeft DCS ervoor gekozen om in het 
seizoen 2 x per week BK SchoonmaakPlus  hiervoor in te schake-
len. Dat gebeurt op vrijdag na de clubavond en op zaterdagavond. 
En twee keer per jaar krijgen de vloeren bij de toiletten een profes-
sionele schoonmaakbeurt.

Het clubhuis.
De leden van de clubhuiscommissie laten de bar en de keuken 
na hun werk uiteraard schoon achter. En 2 x per jaar wordt BK 
ingeschakeld voor een uitgebreide reiniging.
In het clubhuis wordt er 2 x per week t schoongemaakt. 
Op dinsdag zorgen de vrijwilligers voor schone vloeren, meubi-
lair, ramen en op vrijdag nemen 2 mensen van BK Plus die taak 
op zich. En alleen daarmee kom je er natuurlijk niet. Ook bij DCS 
moeten af en toe de keukenkastjes worden uitgesopt, de spinnen 
verjaagd en gebeuren er tussendoor ongelukjes (soms met een grote 
hoop). En ook de Spil moet zo 1 x in de paar weken eens flink 
worden gepoetst. 

De rest.
En dan hebben we het nog maar niet over het wekelijks vegen van 
het terras en de tribune, het bladblazen, het schoonhouden van de 
looppaden en het legen van de vele vuilnisbakken. Want ook die 
dingen gaan niet vanzelf en komen elke week weer terug.   

Kom d’r bij!
Zoals je kunt lezen gebeurt er het nodige aan de hygiëne. 
En dat DCS ervoor gekozen heeft om voor de schoonmaak ook 
professionele hulp in te schakelen. Dat kost (ondanks de sponso-
ring van BK Plus) best het nodige geld, maar dan is er toch een 
zekerheid, dat het goed schoon is en een extra garantie dat het ook 
hygiënisch verantwoord schoon is. 
Maar gelukkig hebben we nog een stel vrijwilligers die er aardig-
heid aan hebben om – vaak zonder dat ze zelf of via de kinderen 
belang hebben – samen te zorgen voor een schone accommodatie. 
En zoals je aan de foto’s kunt zien, als er even minder werk te doen 
is in de kleedkamers zetten die zich –zonder omscholing! – ook in 
voor andere klussen. 
En ook hier geldt; met een paar uurtjes per week maken vele 
handen het werk voor iedereen lichter. 

Dus mocht je (m/v) wat tijd over hebben kom dan gewoon 
op dinsdagmorgen eens langs in het clubhuis. 

Voor koffie en gezelligheid wordt gezorgd.  

Op de 2 volgende pagina's een fotocollage
van deze harde werkers.
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Mark van kansrijk deLiemers tofzuigt

Peter Derksen boent

Ton Rensen sopt

BartVink veegt Bennie teKaat blaast blad

Joop Berens poetst

Theo van de Lugt schuift

Theo van Vliet harkt

vervolg
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“You can’t alWaYs get What You Want”
De cliche’s vliegen ons om de oren. ‘We moeten het er mee doen’ , we zitten allemaal in het zelfde schuitje, het is niet anders, 
nood breekt wetten. Maar we doen het allemaal voor onze gezondheid’.

door Hans Jansen

Het is een vervelende tijd waar we allemaal last van hebben. 
Op welke manier dan ook. Ook op Hengelder is het doodstil. 
Geen spelers die aan het trainen zijn of een wedstrijd spelen. 
Geen kantinepersoneel dat drankjes schenkt. Geen mopperende 
supporters over een verkeerde  opstelling of een foute wissel.
Het prachtige nummer van de Rolling Stones vat het prima samen. 
Je krijgt niet altijd wat je graag wilt. Iedereen heeft een mening en 
niemand doet het goed.

De hoofdmacht begon prima aan de competitie met vier punten 
uit twee wedstrijden. En maar liefst zes keer gescoord.
En toen kwam het slechte nieuws: afgelastingen tegen Quick 1888 
en VIOD. En daarna alles stil.

Voor Mark Berendsen de centrale verdediger en aanvoerder van 
DCS begon het seizoen zeer onfortuinlijk. Eerst kreeg hij de 
kritiek van de trainer in de regionale krant voor zijn matige 
optreden tegen Concordia en een week later , in de uitwedstrijd bij 
DVC, moest hij met een brancard van het veld worden gedragen. 
,,Ik vond die kritiek niet leuk, het regende reacties die maandag. 
Nu kan ik wel wat hebben, ik ben gepokt en gemazeld. Als dat bij 
een jonge speler was gebeurd had ik veel erger gevonden. Ik heb er 
met Kevin (hoofdtrainer HJ) over gesproken en daarmee was de 
kous af. Kevin is een beginnend trainer en moet die dingen ook 
nog leren.”
,,Ik weet zelf ook wel dat het niet mijn beste wedstrijd was. 
Maar als verdediger kun je je bijna geen fouten permitteren. 
Een aanvaller mist ook wel eens een opgelegde kans. 
Maar dat wordt toch minder zwaar aangerekend.”.
Op de Nevelhorst in Didam ging het voor Mark al snel mis. 
,,Ik kwam in botsing met onze doelman Desley en Wesley Mortier 
(spits DVC HJ). Er werd gevreesd voor een hersenschudding, maar 
dat viel achteraf mee. Ik had wel een scheurtje in mijn oogkas. 
Inmiddels ben ik weer op de goede weg en train ik volop. Ik doe 
er alles aan om fit te blijven. Ik spreek met Jan Simon Sluis en Jan 
van Zimmeren af. We bezoeken o.a. de sportschool en gaan hard-
lopen.” Ik werk ook weer volledig al is het dan thuis. 
Mark vertelt dat hij enorm is gesteund door zijn omgeving. 
,,Mijn vriendin Emma en mijn ouders waren een grote steun voor 
me. Maar ook uit andere hoeken heb ik veel aandacht gekregen.” 
Voor Mark hoeft de competitie in januari of februari niet weer te 
beginnen. ,,Je krijgt in die periode weer veel afgelastingen met als 
gevolg: een scheef programma. Gewoon in maart beginnen en dan 
een halve competitie, lijkt mij het beste.” 
Trainer Kevin Jeurissen kan dan in ieder geval weer een beroep op 
zijn aanvoerder. Hij zal Mark hard nodig hebben en hopelijk kan 
hij ook op de andere spelers een beroep doen. Na DVC zag het er 
niet al te rooskleurig uit. Jeurissen hoopt dat zijn spelers er alles 
aan doen om fit te blijven. ,,Het is een kwestie van discipline en 
daar reken ik op.”

,,Ik ben wel klaar met Hornbach en Intratuin. Het is prettig om 
aandacht aan je gezin te schenken. Maar die uitstapjes heb ik wel 
gehad. Ik ben geen type om vloertjes te leggen en het huis te schil-
deren. Daar laat ik graag een vakmannetje voor komen. Ik ben een 
voetbaldier en wil graag op het veld staan”, zegt de hoofdtrainer 
van DCS. Jeurissen heeft veel contact met zijn assistent Patrick 
Rabelink. Maar ook bij zijn spelers informeert hij regelmatig naar 
de stand van zaken. ,,Ik weet dat ze aan het hardlopen zijn en naar 
de sportschool gaan en dat vind ik fijn om te horen en te lezen. 
Het is belangrijk dat ze fit blijven, er kan een bepaalde gemak-
zucht in sluipen. Het is ook niet goed voor de mentale weerbaar-
heid.” Wat de blessures betreft ziet het er een stuk beter uit. 
Jeurissen kan in ieder geval weer een beroep doen op Mark 
Berendsen en Jeff Lammers. ,,Mootje is ook weer fit aan het wor-
den, Serge de Vries zal ik nog wel een poosje kwijt zijn. Hij heeft 
een flinke enkelblessure.”  Wat het hervatten van de competitie 
betreft is Jeurissen duidelijk: ,,Gewoon op 17 januari beginnen en 
een hele competitie. De meeste clubs in onze klasse hebben kunst-
gras. Als we geen extreem slechte winter krijgen dan moet het 
kunnen. In maart beginnen lijkt me niets,een halve competitie, 
dan speel je nog maar tien wedstrijden. We moeten de maatrege-
len maar afwachten. De mensen doen het niet om ons te plagen. 
De gezondheid is het allerbelangrijkste.” En daar heeft de trainer 
van DCS gelijk in. Het belangrijkste is: dat we elkaar in 2021 in 
een goede gezondheid aantreffen en er een mooi jaar van maken. 

,,Het is nooit zo donker of het wordt weer licht” 

Voor Mark Berendsen de centrale verdediger 
en aanvoerder van DCS begon het seizoen 
zeer onfortuinlijk,,

 

 

 

 

 

 

 

 
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 20



Noud Croes,  21 jaar
 

dcs 1

seizoen 
2020 - 2021 Mark Berendsen, 26 jaar 

 
Jesse de Jager, 19 jaar Tim Lendering, 23 jaar 

Thijs Boerboom, 18 jaar 

Serge de Vries, 28 jaarFabian Veldhuis,19 jaar

Muhammed Elarslan,21 jaar

Alex Scheffer, 23 jaar 

Desley ten Westenend, 22 jaar 

Lars Besselink, 18 jaar 

Kelvin Lenselink, 33 jaar

Moeniale Sopacua, 20 jaar

Levi Renjaan, 23 jaar Jeff Lammers, 24 jaar

Jan Simon Sluis, 27 jaar  Jasper Jansen, 22 jaar Sven Jansen, 25 jaar

Jarno Geurds, 23 jaar Onur Ilbay, 35 jaar
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terug in de tiJd over helden en liJstJes
Nu onze 95e verjaardag op 15-11 jl. in een oorverdovende stilte is gepasseerd (hopelijk heeft ons erelid Theo Gijsberts net als andere 
DCS-ers die op die dag jarig zijn hun blokjesverjaardag wel enigszins kunnen vieren) zijn we nu in ons laatste lustrum voor ons 
eeuwfeest aanbeland. In deze laatste lockdown voordat verschillende vaccins ons gaan bevrijden hebben we tijd ons goed te bezin-
nen aan het eind van mijlpunt jaar 2020. De overgang naar het nieuwe jaar zal men door het algemene vuurwerkverbod ervaren 
als een stilte voor de storm wanneer we elkaar weer (volgens Jaap van Dissel op 26-11 jl. in Nieuwsuur tegen het begin van de zomer) 
zonder risico op besmetting elkaar mogen omhelzen. Tot die tijd hoeven we ons niet te vervelen. Voor ons honderdjarig bestaan 
kunnen we lijstjes maken voor welke activiteiten we willen organiseren of wie onze DCS-helden zijn. Het liefst niet alleen een 
naam maar ook met de daden. Dan zijn we goed voorbereid om een keus te maken uit de stralendste ster aan het honderd jarige 
DCS/TVV firmament.

De geschiedenis van de DCS-post

Periode 1937 - 1945
Toen DCS nog T.V.V. heette, ontstond voor het eerst de behoefte 
aan een clubblad. In december 1937 resulteerde dit in de geboorte 
van de T.V.V.-post. Althans dit schreef de redactie van de DCS-
post in de editie van 23 december 1955. Helaas is dit exemplaar in 
de loop der tijd verloren gegaan.
De oudste bewaarde TVV-post dateert van mei 1938. Die maand 
verscheen volgnummer 3 en was speciaal aangekleed in verband 
met het 12,5-jarig bestaan.  Waarschijnlijk zijn de volgende jaren 
nog wel enige edities van de TVV-post verschenen, maar ook hier-
van zijn geen tastbare bewijzen bewaard gebleven. Uiterlijk gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog zal de verschijning zijn gestaakt.

Periode 1946 - 1962
In april 1946 volgde een herstart. Vanaf dat moment behield het 
clubblad jarenlang een vaste plek binnen het verenigingsleven. 
Nadat T.V.V. in 1948 werd omgevormd tot D.C.S. ging het clubblad 
verder onder de naam D.C.S.-post. Op de drempel van de jaren 
zestig ontstonden problemen. Van een regelmatige verschijning 
was niet langer sprake. Slechts een beperkt aantal edities zag in de 
jaren 1960 t/m 1962 het licht. In december 1962 verscheen nog een 
uitgeklede versie met uitsluitend jeugdnieuws, waarna een 
radiostilte volgde.

Periode 1967 - heden
Gedurende de jaren zestig werd tijdens diverse jaarvergaderingen 
gesproken over de herrijzenis van het clubblad. Het bleef lange tijd 
bij plannen. Maar eind 1967 werd de doorstart een feit. Na twee 
proefnummers werd in februari 1968 de wedergeboorte wereld-
kundig gemaakt. Vanaf dat moment is de DCS-post een blijvend 
onderdeel van het verenigingsleven geworden. De eerste jaren na 
de herstart verscheen de Post in A5-formaat (klein boekje). In het 
najaar van 1976 werd overgeschakeld op A4-formaat. Dit is nadien 
zo gebleven. Wat wel wijzigde was de frequentie waarmee het blad 
verscheen. Begonnen als ‘maandblad’ is in de loop der jaren de 
verschijningsfrequentie langzaam naar beneden bijgesteld. 
Tot zover aldus Robbert.

Gravend in ons digitale archief vond ik inderdaad dat we in het 
seizoen 1998-1999 van tien naar acht uitgaves teruggingen. 
Vanaf seizoen 2004-2005 naar zes en vanaf 2015-2016 komen we 
nog maar vier keer per seizoen uit.  Onze helden onderscheiden 
zich het meest in tijden van crisis. Het heeft er alle schijn van dat 
we daar nu ook in zitten hoewel verschillende vaccins een uitweg 
bieden. Richard Kemperman is net als Obama in 2008 gekozen 
toen de bankencrisis uitbrak. Beiden hielden hun hoofd koel. 
Doordat Richard onze vereniging organisatorisch en materieel 
toekomstproof heeft gemaakt werd hij terecht als held uitgeroepen 
om vervolgens tot erelid te worden benoemd. Terwijl Trump acht 
jaar later de nieuwe president werd in de VS hadden we meer geluk 
met Rene van Leeuwen. Hij liet zich niet verrassen door het genie-
pige SARS-CoV-2 en mobiliseerde de benodigde vrijwilligers om 
als coronatoezichthouder mee te draaien in een wekelijks rooster.
Voor ex-penningmeester Leo Gardien is Theo de Wit DCS-er van 
de eeuw maar ook Henk Dinnissen, Wim Kroezen hebben veel 
gedaan voor met name de jeugd. Philip Cocu komt uiteraard in 
aanmerking maar sluit ook Jan Kelderman, Ab Veldhuis naar wie 
onze mascotte Appie is genoemd niet uit. 

Het zou mooi zijn als we onze archieven digitaal beschikbaar 
konden maken. Via Robbert heb ik DCS-posten gekregen van 
de tachtiger jaren die bij zijn schoonmoeder op zolder stonden. 
Het doorzoekbaar scannen is nog niet gelukt dus bij deze een 
oproep aan vrijwilligers die mij daarbij kunnen helpen. 

Karel van Swaaij

Sinds 1925 is er veel gebeurd. De industriële revolutie had Zevenaar pas bereikt met nieuw gevestigde 
fabrieken van de Gimborn en de Turmac. Voor het eentonige werk werd als ontspanning o.a. voetbal 
aangeboden aan de toegestroomde arbeiders. De belangstelling voor deze tak van sport groeide maar 
betaald voetbal werd in Nederland tot aan de watersnoodramp van 1953 nog uitgesloten door de verschil-
lende voetbalbonden. Nadat Feyenoord in 1970 (geboortejaar Philip Cocu) als eerste Nederlandse club de 
Europacup veroverde en Ajax dat aan de hand van Cruijff het de drie opeenvolgende jaren nogmaals deed 
gingen steeds meer spelers van een semi- naar een fullprof contract. Voor o.a. Frits Hoeben en Peter Cocu 
kwam het te laat maar Peter̀ s zoon heeft deze mogelijkheid met beide voeten aangepakt.  
Voor de historie van onze vereniging speelt het clubblad een centrale rol. Robbert Benen heeft voor zijn 
boek ‘voor de eeuwigheid. Honderd jaar clubvoetbal in de Gemeente Zevenaar’, 2008.  (over alle voet-
balclubs in de vanaf 1 januari 2005 met Giesbeek, Angerlo en Lathum vergrote gemeente Zevenaar, dus 
zonder het op 1 januari 2018 toegevoegde Rijnwaarden (Lobith, Tolkamer, Herwen, Aerdt, Spijk en Panner-
den) ) daar ook voornamelijk uit geput. Na zijn boekonderzoek schrijft hij over ons clubblad het volgende. 

 
 

 

                                     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 
 

26
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henK van hummel last goaltJes voor dcs
 (Uit de oude doos in DCS-post 2005-06 nr.2). Door: Marc Gardien

Mei 2005
Op de vooravond van het Pinkstertoernooi sta ik in de kantine 
naast Henk van Hummel. Ik vraag Henk of er ook ergens een 
groot toernooibord is met wedstrijdschema etc. Henk: ‘Je let weer 
niet op, Marc hè. Kijk daar eens!’ Henk wijst naar de wand waar 
normaliter ook de scoreborden van het eerste hangen en waar nu 
een wedstrijdprogramma op de muur is geplakt. ‘Oké Henk, 
bedankt’,zeg ik. We komen later nog te praten over de fantastische 
metaalwerkplaats die Henk thuis heeft. Daar heeft Henk de vorige 
zomer 6 nieuwe goaltjes gelast voor DCS. Vier daarvan zijn er in-
middels in gebruik, 2 liggen er te wachten op een schilderbeurt en 
als het aan mij ligt gaat Henk er nog 6 fabriceren. Want zoals de 
meeste trainers en voetballers inmiddels wel hebben gezien zijn de 
goaltjes oerdegelijk en zien er prachtig geelzwart uit. Daarnaast 
zijn ze redelijk goed verplaatsbaar. Met de juiste techniek kan één 
trainer zo’n goaltje gemakkelijk op zijn rug verplaatsen. Ik zeg te-
gen Henk dat het mij wel leuk en gepast lijkt om een foto van zijn 
werkplaats in de DCS-post te zetten. ‘Dat is van mien helemoal 
niet nodig’, zegt Henk. ‘Maar het mag wel, Henk?’ vraag ik. 
Hierop knikt Henk bevestigend.

Augustus 2005. 
In de zomerperiode heeft Henk voor DCS nog 4 nieuwe doeltjes 
gelast. Zo ver bekend hebben in ieder geval Richard Loesink, Theo 
Lendering, Theo Riswick en Joop Berens (in zijn vakantie) zich 
ingespannen om de goaltjes te schuren en te verven. De laatste 
goaltjes zijn in het zilvergrijs geschilderd.  Heren bedankt! 
Met de 4 aluminium goaltjes erbij hebben we nu 14 kleine doeltjes.

September 2005
Op maandag 5 september ben ik bij Henk om de foto’s te maken. 
Henk heeft ‘toevallig’ vandaag weer de nodige uren gespendeerd 
om de vakken in het ballenhok met steviger metaal te lassen. 
Dit is om te voorkomen dat de ballen tussen de spijlen van het 
ballenhok verdwijnen. We praten ook nog even over de pinnen 
waarmee je de goaltjes kunt vastzetten. Eerder had Henk deze ge-
maakt van roestvrij staal. Best kostbaar. Ze zijn allemaal verdwe-
nen. Henk uit zijn onvrede over de omgang van mensen met de 
materialen. Nu heeft Henk opnieuw een aantal pinnen gemaakt 
van betonijzer. ‘Hopelijk gaan ze er nu wat beter mee om. 

Trainingsfaciliteiten
Als Technisch Coördinator vind ik het zeer belangrijk dat de 
faciliteiten waarmee onze trainers kunnen werken op orde zijn. 
Het liefst voldoende ruimte, wat soms zeer moeilijk is wanneer 
iedereen tegelijk wil trainen; voldoende kleine goaltjes, 
voldoende hoedjes en pilonnen, 2 kleuren hesjes en vooral goede 
ballen. Het goede gebruik van deze materialen kan een training 
leuker,efficiënter en duidelijker maken. Ook heb je meer moge-
lijkheden. Heren trainers: zorg ervoor dat je de materialen goed 
gaat gebruiken. Wanneer je je organisatie voor een training slim 
klaarzet en je zorgt ervoor dat je tijdens de training daar niet meer 
mee bezig hoeft te zijn, kunnen de jongens de trainingstijd volop 
gebruiken. Wanneer het blijkt dat er op bepaalde momenten te 
weinig materialen zijn worden jullie verzocht dat z.s.m. door te 
geven. Vooralsnog heb ik de indruk dat we het met de materialen 
momenteel bij DCS erg goed voor elkaar hebben. Alleen wanneer 
je op het rugbyveld moet trainen is het wat lastiger. 
Daar staan geen goaltjes of grote goals. Hopelijk wordenhiervoor 
nog oplossingen gevonden. Nieuwe ballen en hesjes, nieuwe 
tenues, nieuwe goaltjes en meer: er is goed geïnvesteerd. 
Zaak is nu dat we ook erg zuinig met de materialen omgaan en dat 
we dat onze spelers ook bijbrengen.

De goaltjes in geel/zwart en zilvergrijs. 
Een mooi formaat: 1, 85 m breed en 1 m hoog.

De pinnen die Henk gebogen, gezaagd 
en gefreesd heeft voor DCS.

Henk in zijn werkplaatswerplaats

Met een op te richten jeugdraad wil het bestuur peilen bij de oudere jeugd wat hun behoeften zijn op het gebied van activiteiten 
en het realiseren ervan. Ze hebben meestal lang genoeg meegedraaid en sommigen geven zelfs training aan jongere teams. 
Om daarop in te spelen is deze rubriek gestart waarin Dirk (kleinkind Henk) van Hummel als oudere spelers uit de jeugd 
onderstaande vragenlijst invult. I.v.m. de vanaf 12-3 jl. ingegane landelijke maatregelen  ter bestrijding van de coronacrisis zijn 
nog wat vragen toegevoegd. 

Naam: Dirk van Hummel
Leeftijd: 17
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: Lindehage
Middelbare school: Liemers College
Beroepsopleiding: Journalistiek, ik zit nu in het eerste jaar! 
Eventueel partner: Nog single 
Wanneer ben je met voetballen begonnen? Heel erg lang geleden. 
Zou niet precies meer weten wanneer
Bij welke vereniging? D.C.S Zevenaar
Welke andere sporten heb je beoefend? Geen een. Alleen voetbal. 
Hobby's: Naar Feyenoord kijken, met vrienden afspreken 
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Het actief en samen bezig zijn 
met je teamgenoten
Wie is jouw favoriete speler? Lewandowski 
Wat is jouw favoriete club? Feyenoord 
Wat is jouw favoriete muziek? Ik vind veel leuk. Als het maar gezellig is, 
maar luister ook wel Nederlandse hits
Wat is jouw favoriete eten? Lekker pizzatje gaat er wel in
Wat is jouw favoriete game? FIFA
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Leuk café 
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Ik ben wel redelijk sterk. Prima pass
Wat zijn jouw verbeterpunten? Eigenlijk alles. Ik ben niet de snelste, 
en meer doelpunten maken
In welke teams heb je gespeeld? Pfoehhh. Dat weet. 
Ik niet meer precies. Ik zou zeggen F4, E4, D2, C3, B4
In welk team speel je nu? JO19-3
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? E-kamp vond ik mooi, 
toen met Valencia was tof
Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? 
E-kamp was fantastisch. Dus dat blijven doen
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? 
Post, uitslagen via voetbal.nl
Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Marcel van Hummel, 
Paul Lueb, Marc ter Heide, Fred en Casper nu voor de wedstrijden. Roel als 
oefenmeester op de maandag. Marcel Timmerman heeft vorig jaar ook veel 
bijdrage geleverd. Ik zou er vast nog wel een paar vergeten
Wat heb je vooral geleerd van hen? Van alles. Van de basis tot tactiek 
Op welke positie speel je in het veld? Multi-inzetbaar. Vooral centrale verdediger of spits
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.)? Trainer worden lijkt me opzich wel leuk
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? Ik wil graag fluore maken in de sportjournalistiek 

Extra vragen i.v.m. Covid-19

Welk effect hebben de overheidsmaatregelen op jouw studie-, werk- en bewegingsactiviteiten?
Ik ga nu minder naar school en ben in principe werkeloos aangezien de horeca dichtzit
Zou je dit jaar het Centraal schriftelijk eindexamen hebben gedaan? Eerlijk gezegd denk ik niet haha. 
Maar heb het nu mooi wel
Zo ja, vond je het jammer dat niet doorging en ben je geslaagd? Zeker weten geslaagd, kantje boord. 
Maar dat maakt geen verschil toch
Wat zijn je studie- of werkplannen voor het volgende jaar doen? Ik wil mijn propedeuse halen op school 
Ga je nog met vakantie? Nee
Hoe probeer je jouw conditie op peil te houden? Veel naar buiten wandelen. Soms met vrienden voetballen, en met de trainingen
Vind je het moeilijk om je aan de 1,5 meter‘social distancing’ te houden? Soms wel, maar ging over het algemeen wel goed
Hoe hou je contact met je teamgenoten? Via de trainingen
Lees je nu meer dan anders of heb je andere liefhebberijen ontdekt? Nee, ik ga minder naar school en werk niet meer. 
Maar heb niks nieuws ontdekt waar ik mee graag mee bezig hou

oudere Jeugd aan het Woord
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seizoen dcs d1 eindigt mooi!
(Uit de oude doos in DCS-post 2006-07 nr.6) . 
Door: Henk Dinnissen

Met Pinksteren deed de D 1 ook mee aan het internationale-
toernooi op Hengelder. Slapen in een oplegger of tent is toch wel 
iets anders dan in een school, zoals met Pasen in Breda. Het werd 
een mooie happening op Hengelder met vrij goede resultaten. 
Na het zwemmen op vrijdagavond in het Lentebad en natuurlijk 
weinig slapen die vrij-dagnacht, moest er zaterdagmorgen gestart 
worden met de poule wedstrijden. Er werd 4 keer gespeeld en wel 
2x gewonnen tegen Sportclub Irene uit Tegelenmet 3-1 en tegen 
AJC’96 uit Losser met 3-0. Daarna werd er 2 keer
gelijkge-speeld tegen de Belgische club Westhoek V. met 0-0 en 
tegen DVC’26 met 1-1. Zaterdagavond trad de D 1 op om live op 
het podium het DCS clublied te zingen. Ze wonnen niet, maar ze 
deden wel wat. Ook de nachtrust was weer niet ideaal, maar dat 
hoort bij zo’n evenement. Op zondagmorgen moest nog 1 keer 
gespeeld worden en wel tegen onze Duitse vrienden uit Gesmold, 
waar wij in augustus vorig jaar ook aan een tournooi hebben deel-
genomen. Het werd alweer een gelijkspel, want dat hadden we 
nodig om door te kunnen gaan naar de finalepoule voor de 1e t/m 
4e plaats. De kruisfinale was weer tegen een Duits team en wel FV 
Löchgau. Het werd een spannende wedstrijd met kansen aan beide 
kanten, maar gescoord werd er niet. Dus moest het beslist worden 
met penalty’s. Dat werd geen succes, want wij scoorden maar 
1 keer en de Duitsers 3 keer. Dus de kleine finale om de 3e/4e
plaats. Wel een teleurstelling, maar ook dat hoort erbij.
Die kleine finale speelden we tegen Flevo Boys. Dat team had het 
enigste meisje in de gelederen en die speelde niet slecht. Onze snel-
ste speler Kaj kon haar niet uitspelen! Zij speelden wat sterker en 
wisten 3 keer te scoren en wij maar 1 keer, dus de uitslag was 1-3.
De vierde plaats voor DCS D 1 en dat is zeker geen slecht resul-
taat, want volgens mij is dat de hoogste plaats dat een DCS team 
behaald heeft op dit internationale tournooi van DCS.
Na de mooie prijsuitreiking ging iedereen weer voldaan naar 
huis en zal met plezier terugdenken aan dit Pinkster weekend op 
de DCS velden. De laatste activiteit met het DCS D 1 team vond 
plaats in Ulft bij het tournooi van Ulftse Boys op zondag 3 juni. 
We moesten al om 08.30 uur vertrekken, want we moesten 5 wed-
strijdjes spelen van 14 minuten. Het resultaat was dat we daar 2 
keer gelijk speelden en wel tegen RKPSC D 1 en Sprinkhanen D 1. 
Beide keren met 0 – 0. Daarnaast wonnen we 3 keer en wel tegen 
Ulftse Boys D 1 (2 – 0), tegen WVC D 2 met 3 – 0 en tegen de 
Duitse ploeg van FC Rees met 2 – 0. Dit alles zorgde voor een ge-
deelde 1e plaats met RKPSC en dus moesten wij voor de derde 
keer dit seizoen aan een penalty serie mee doen om te kijken wie 
1e of 2e wordt. En wat denk je……. Juist ook deze 3e keer wist de 
D 1 niet te winnen. Maar 1 gescoorde penalty is echt te weinig. 
Niet geoefend?? Dat zal steeds de vraag blijven als we terug kijken 
op dit toch wel schitterende seizoen van de D 1 van DCS.

Jongens en leiding bedankt voor alles, namens alle ouders denk 
ik te mogen zeggen, die zo trouw de D 1 gevolgd hebben tijdens 
39 activiteiten!!

In de vorige DCS Post stond al dat de D 1 kampioen was gewor-
den, terwijl ik zelf dat niet had ingestuurd. Maar een oplettende 
redacteur (Karel van Swaaij) was op 21 april aanwezig toen de 
D 1 kampioen werd. Hij paste mijn stuk aan en maakte ook enkele 
mooie foto’s, die in de Post stonden. Zelfs de voorkant was
gesierd met 3 DCS D 1 spelers en wel Kaj Wieggers, Boyan Kohi-
nor en aanvoerder Mark Berendsen. Klasse was dat. Maar mijn 
verslag moet verder gaan op zaterdag 14 april toen de D 1 moest
spelen in Lobith tegen Rijnland. Het werd een eentonige wedstrijd 
met een duidelijke overwinning voor ons (5 – 0). Alleen viel mij 
op dat de trainer en scheidsrechter van Rijnland erg nadrukkelijk 
hun spelers probeerden te motiveren met een averechtse uitwer-
king. Hun ‘aanmoedigingen’ werden door de spelers opgevat als 
kritiek en dus liepen spelers kwaad rond in het veld en waren dus 
niet bezig met een positieve benadering. Zo hoort het dus niet, 
vind ik, en dat hoor je gelukkig niet door onze begeleiding en ook 
de ouders onthou-den zich bijna allemaal aan het niet coachen, 
behalve Henk en Carlo roepen nog wel eens wat.
De kampioenswedstrijd tegen DVC eindigde ook in een overwin-
ning en wel met 6 – 1. Het was niet de beste wedstrijd, maar de 
ruststand gaf vertrouwen, dat de rozen en kinder ‘champagne’ 
gepakt konden worden. Na de wedstrijd stond vooral de hond van 
Wieggers als mascotte (bijlage!) in het mid-delpunt van de belang-
stelling. Zijn gele uitmonstering sprak velen aan. De jongens heb-
ben nog gezellige uurtjes bij elkaar gezeten met versnaperingen 
van o.a. de supportersvereniging. Een week later moesten we weer 
naar Arnhem voor de wedstrijd tegen de hek-kesluiter in onze 
competitie ESA D 4. Zij hadden nog niets gewonnen of gelijk ge-
speeld, dus maar 0 punten. Wij dachten daar wel even dik te gaan 
winnen, maar kwamen bedrogen uit. Na ons openingsdoelpunt 
scoorden zij tegen en straften zo een grote verdedigingsfout af. 
Tot rust scoorden we nog 2 keer en na rust maar 3 keer, dus het 
werd maar 6 – 1 en dat viel best wat tegen. Toch een compliment 
voor de D 4 van ESA. Zij bleven het hele seizoen proberen om ook 
eens te winnen of gelijk te spelen en dat is niet gelukt. Knap hoor, 
dat zij elke wedstrijd weer klaar stonden om een onmogelijke taak 
te bereiken!
Op 5 mei, bevrijdingsdag, moesten we tegen DVV D 2 de 21ste
competitiewed-strijd en dat werd wel een grote overwinning. 
We speelden nu eens wel vrij-uit en dat leverde in totaal 12 doel-
punten op. DVV speelde echt niet slecht, maar bij ons lukte alles 
en bij hun niets. Dat kwam mede door goed verdedigen van ons, 
vooral Jesse was sterk op dreef, maar ook eigen falen van de voor-
waartsen van DVV. De laatste wedstrijd was thuis tegen OBW 
D 2 en dat was best een leuke afslui-ting, omdat veel spelers elkaar 
kenden van school of spelen met elkaar. Vooral de aanvoerster 
van OBW speelde een sterke wedstrijd en wist menig aanval te 
onderbreken. Toen ze gewisseld werd kregen we meer grip op de 
wedstrijd en werd er 4 keer gescoord. Na rust was ze er weer bij en 
werd het scoren van ons weer wat meer aan banden gelegd. 
Gevolg was dat er nog maar 3 keer werd ge-scoord en de eindstand 
dus 7 – 0 werd. Dit had meer kunnen en moeten zijn, maar ja het 
kan niet altijd feest zijn.

Staand vlnr: grensrechter Henk Donkers,Fuuk Mathkiao, Kevin 
Tolhuisen,Timo den Hartog, leider  Wijnand Berendsen, Mark 
Berendsen, Kaj Wieggers, Kevin Zwartscholten, trainer Joop 
Koenders  
Zittend: Koen Beekman, Hermann Sosnovski, Denny, Laki 
Renjaan,  Jesse Zapp, Boyan Kohinor, Joey ter Bogt, Jorn van der 
Landen.

sPeler van de c 1 in het sPotlicht!
(Uit de oude doos in DCS-post 2007-08 nr.2)

Naam: Ik heet Jan Simon Sluis.
Adres: Ik woon Spinellistraat 5 in Zevenaar.
Leeftijd: Ik ben 14 jaar.
Broer(s) en/of zus(sen)? Ja, ik heb één zusje en ze heet Alineke 
en is 11 jaar. Zij speelt korfbal bij De Zwaluwen in Zevenaar
School en groep/klas? Ik zit op het Liemers College locatie 
Heerenmäten en wel in klas 3 van het VWO.
Hobby’s naast het voetballen? Ik kijk heel graag televisie en dan 
vooral voetbal, maar ook TMF en MTV. Nog een andere en 
belangrijke hobby is eten. Vooral het bezoek aan een snackbar vind 
ik heerlijk. Ook ga ik graag met mijn vrienden zwemmen.
Hoe lang al bij DCS + in welke teams? Ik begin nu aan mijn derde 
seizoen bij DCS. Ik heb 1 jaar in de D pupillen gespeeld en 1 jaar in 
de C jeugd. Daar-voor heb ik 6 jaar bij SDZZ gespeeld. Ik speelde 
daar in een leuk team, maar toen ging iedereen over naar de C en 
ik bleef met o.a. ook Mark Berendsen over. De spelers die toen in de 
D kwamen vonden wij wat minder spelen en daarom zijn we toen 
overgestapt naar DCS.
Wat vind je zo leuk aan voetbal? In een team zijn veel posities en 
die vind ik allemaal leuk. Ook dat je met je team helemaal voor de 
winst gaat en dat je relatief veel mag in het spel. 
Ook kun je voetbal eigenlijk overal wel doen, als je maar een bal tot 
je beschikking hebt.
Favoriete voetbalclub + waarom? Dat is natuurlijk feijenoord. 
Ik ben aangestoken door mijn beste vriend Sander, die nu in 
Barneveld woont.
Favoriete voetballer + waarom? Dat is Dirk Kuyt, omdat hij altijd 
op de bal jaagt en met zijn vechtlust door gaat tot het einde van de 
wedstrijd.
Moet DCS nog meer organiseren? Ik vind dat DCS al veel 
organiseert, zoals uitstapjes naar Gesmold en het Pinkstertoernooi. 
Maar misschien is het wel eens leuk om wat onderlinge toernooitjes 
te organiseren.
Wat vind je van de DCS Post? Eigenlijk lees ik het blad nooit, 
omdat er maar weinig dingen in staan voor of over de jeugd. 
Daar komt ook nog bij, dat ik absoluut niet van lezen houd.
Wat vind je van jouw 
C 1 elftal? 
Ik vind mijn elftal dit 
seizoen erg aardig en 
ook erg goed. En wat 
ik ook heel leuk vind 
is, dat er niemand 
gepest wordt en er ook 
‘gezeken’ wordt.
Wil je nog iets kwijt? 
Nee, eigenlijk niet. 
Nog wel een advies 
voor alle teams: 
Ga altijd voor de winst 
en bereik dat door veel 
samenspel. 
(Red.: DCS betekent 
Door Combinaties 
Sterk)

Bedankt voor dit 
verslag Jan Simon 
en nog veel succes 
en plezier in de C 1.
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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

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

Jeugdleider eriK oosterbroeK Jo9-1 aan het Woord
Leeftijd? 41 jaar
Studie of beroep? Ik werk als projectleider bij adviesbureau Vgib. Onze klanten zijn zorgorganisaties, 
woningcorporaties en grotere commerciële partijen. Wij zorgen met advies en uitvoeringsbegeleiding 
voor goed onderhouden en brandveilige gebouwen. Daarnaast ondersteunen wij bij grotere 
en complexere verhuistrajecten. Een leuke baan met veel afwisseling.
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?  In 2016 getrouwd met Marije. Wij zijn samen sinds 2005. 

Eventueel kinderen? Wij hebben samen drie jongens, die ook alle drie voetballen bij DCS. 
Jens (12) Stan (9) Fedde (8).
Andere hobby's? Ik ben vrijwilliger bij de brandweer in Zevenaar. Met mijn zwagers doe ik regelmatig 
mee aan een hardloop evenement en ik voetbal nog bij het 2e team van 35+ 
Zelf ook gevoetbald? Vanaf de F-jes t/m het 1e elftal in Velp bij DVOV. Vanaf 2012 bij DCS-4, 
wat nu 35+2 is geworden. Geweldig team!!

Muziek? Ik heb een brede smaak, maar geen uitgesproken voorkeur.
Waarom coach/leider/trainer geworden? 
Omdat mijn jongens zelf voetballen en ik het leuk vind om daar bij betrokken te zijn.
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? Bij JO9-1 vind ik het op dit moment 
heel leuk, omdat je de ploeg zich ziet ontwikkelen. Ze krijgen steeds meer oog voor elkaar 
en leggen soms mooie combinaties op de mat. Daarnaast kunnen we de trainingen en het 
coachen met een mooi aantal ouders, in een goede sfeer gezamenlijk verzorgen. 

Instelling van de jeugd? 
Over het algemeen vind ik hier helemaal niets mis mee. Ze staan nooit met tegenzin op het 
veld en willen allemaal winnen!
Mening DCS Post? 
Leuk blad. Zeker voor mij als import DCS’er krijg je een beter beeld van de betrokken men-
sen bij de vereniging.
Randgebeuren bij DCS? Ik ken DCS als een gezellige vereniging, met veel activiteiten
Vertel over jouw team? Een leuke mix van verschillende types en karakters. Je ziet er al echte 
verdedigers tussen zitten, harde werkers maar ook stylisten. Toch blijft de manier van juichen 
nog het meest hilarisch. We hebben er een die was nog niet klaar met juichen, 
maar de tegenstander had alvast weer afgetrapt hahaha.
Wat wil je nog kwijt aan het eind? 
Blijf gezond en let een beetje op elkaar. 
Hopelijk voor iedereen een gezond en sportief 2021!

Jeugdleider brian Koster Jo15-3 aan het Woord

Leeftijd? 26
Studie of beroep? Zoekende
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? Vrijgezel

Andere hobby's? 
Voetbal, gamen
Zelf ook gevoetbald? 
Ja, bij vv Doetinchem
Muziek? 
Nederlandstalig

Waarom coach/leider/trainer geworden? 
Omdat ik het leuk vind te doen
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? 
Leuk om het team te helpen
Instelling van de jeugd? 
Goede instelling

Mening DCS Post? 
Leuk boek
Vertel over jouw team? 
Leuk team ze groeien per wedstrijd en vechten voor elkaar
Wat wil je nog kwijt aan het eind? 
Niets.
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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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PriJsvraag lXXi

DCS1 seizoen 1988-89
Achter: Harry van Krevel (Technische Zaken), Jan van de Wouw (verzorger), Henk van Hummel, Bert Smalbraak, Dennis Goudart, 
William van Uum, Edwin van Groningen, Rene Lammers, Wim van Setten (trainer), Joop Berens (leider)
Midden: Rob Lendering, Guido Boerboom, Vinus Verhoeven, Marcel Quint, Jurgen van Krevel, Hans Bremer, John Peters
Voor: Johnny Nibaele, Andro Jansen, Mark Wassink, Marcel Willems

Deze keer hebben Joop Berens en Harrie Meijer hun antwoorden ingezonden met laatstgenoemde als winnaar van de felbegeerde shawl.
 

Wilt u ook zo’n fraaie geelzwarte shawl stuur dan de namen van het DCS6 Veteranen team in het seizoen 1982-83 naar dcspost@svdcs.nl 
Ook op deze foto staat Henk van Hummel, deze keer niet als grensrechter maar als leider van o.a. zijn zwagers Henk Pes 
en Geert Rabelink
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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

Jeugdleider niels Peters van de Jo8-1 aan het Woord
Leeftijd? 32 jaar
Studie of beroep? Beroep: Plaatsvervangend Hoofd Detentie & Re-integratie 
PI Arnhem (leidinggevende). 
Studie: Laatste jaar HBO Social Work (deeltijd) aan de HAN in Nijmegen.
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? Vrijgezel
Eventueel kinderen? 3 geweldige kinderen; Luca van 7, Mirre van 5 en Liv van 1 jaar.
Andere hobby's? Helaas is er nu niet veel mogelijk, maar ik ga graag naar 
sportwedstrijden, de film of ergens een hapje eten.
Zelf ook gevoetbald? Tot mijn 26ste bij DVC‘26. 
In 2019 weer begonnen met voetballen bij DCS 3.
Muziek? Top 40 en oldies.
Waarom coach/leider/trainer geworden? Vroeger altijd trainer/leider geweest. 
Tegen mijn zoon Luca heb ik altijd gezegd dat ik hem ga trainen als hij gaat/blijft 
voetballen.
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? Vind het leuk om voor de groep te 
staan en de jongens allemaal individueel te zien groeien. Ze hebben veel plezier met 
elkaar en pakken het spelletje serieus op.
Instelling van de jeugd? We moeten niet teveel van de jeugd vragen, in de huidige 
maatschappij wordt er al teveel van ze gevraagd. Het is belangrijk dat ze plezier hebben 
in het spelletje en dat ze allemaal op hun eigen niveau kunnen meedoen.
Mening DCS Post? Ik ben pas een paar jaar bekend met DCS, de geschiedenis ken ik 
dus niet. Het is leuk om interviews van leden te lezen.
Randgebeuren bij DCS? Persoonlijk vind ik dat DCS het goed doen door de kinderen 
zoveel mogelijk trainingsmogelijkheden te bieden in deze tijden. Helaas moet ik ook 
zeggen dat de randvoorwaarden beter georganiseerd dienen te worden, denk hierbij met 
name aan materialen.
Vertel over jouw team? De JO8-1 is een leuk team met 8 jongens en 1 meisje. 
Veel kinderen zitten bij elkaar in de klas en voetballen dan ook nog eens samen in de 
pauze. De kinderen trekken zich aan elkaar op en worden met de week een beter team. 
Dit jaar zijn er 4 nieuwe kinderen bij gekomen, maar ze worden direct opgenomen 
in het team. Iedere training is de opkomst weer goed en gaan ze er allemaal vol voor. 
Helaas kunnen ze allemaal nog niet zo goed tegen hun verlies, maar dat moeten ze nog 
leren. Gelukkig voor de kinderen, verliezen ze (nog) niet zo vaak met wedstrijdjes op 
zaterdag. Ze zijn nog jong en leren snel.
Wat wil je nog kwijt aan het eind? Alles is gezegd!

luca Peters van de Jo8-1 in het sPotlicht

Adres? Tasstraat 3 in Zevenaar
Leeftijd? 7 jaar
Broer(s) en/of zus(sen)? 2 zusjes, Mirre 5 jaar & Liv 1 jaar

School/klas/groep? Groep 4
Naar welke school ga jij? De Bem
Leukste en saaiste vakken? Leukste is buiten spelen & saaiste is taal

Wat wil je later worden? Profvoetballer of hetzelfde als papa 
Welke muziek is favoriet? Tiesto  Boom & Shaggy - Banana
Hoe lang voetbal je al bij DCS? 4 jaar, toen ik 3,5 jaar was ging ik voor het eerst trainen.

Wat is zo leuk aan voetballen? Schieten & bewegen
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Ajax
Wie is je favoriete voetballer? Matthijs de Ligt

Wat moet DCS nog meer organiseren? Tegen de ouders voetballen.
Wat vind je van de DCS Post? Mooi, maar die lees ik eigenlijk nooit.

Wat vind je van jouw team? Goed aan de bal en heel gezellig.
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Ik vind het leuk om te voetballen met mijn vriendjes.
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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: 

DCS Post • Jaargang 65 Nummer 2

Hendriks
Coffee

manuel uffing van de Jo14-1 in het sPotlicht

Adres? Beyenstraat 19
Leeftijd? 13
Broer(s) en/of zus(sen)? 2 broers

School/klas/groep? Liemerscollege zonnege zm2c
Naar welke school ga jij? Ik zit al op Liemers Zonnege
Leukste en saaiste vakken? Leukste vak is gym en saaiste wiskunde

Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet zo goed maar 
waarschijnlijk iets in de sport
Hobby's? Voetballen en gamen
Welke muziek is favoriet? Engelse rap

Hoe lang voetbal je al bij DCS? 9 jaar
Wat is zo leuk aan voetballen? Je kan je energie kwijt 
en het is een teamsport dat vind ik leuk
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Feyenoord
Wie is je favoriete voetballer? Zlatan Ibrahimovic 

Wat moet DCS nog meer organiseren? Meer leuke dingen zoals een 
dart toernooi
Wat vind je van de DCS Post? Ik vind het wel leuk 
Wat vind je van jouw team? Ik vind dat ik een leuk team heb en we goed 
met elkaar omgaan

Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Nee dit was het

thierrY matser van de Jo15-3 in het sPotlicht
Adres?
Tortonaplein 9
Leeftijd?
14
Broer(s) en/of zus(sen)?
Nee
School/klas/groep?
L1C

Naar welke school ga jij?
Landeweer
Leukste en saaiste vakken?
Gym/ wiskunde
Wat wil je later worden?
Voetballer bij profclub

Hobby's?
Voetbal, skateboarden
Welke muziek is favoriet?
Hardstyle
Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Anderhalf jaar

Wat is zo leuk aan voetballen?
Het spel
Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Ajax
Wie is je favoriete voetballer?
Messi

Wat moet DCS nog meer organiseren?
Feest voor de jeugd
Wat vind je van de DCS Post?
Leuk
Wat vind je van jouw team?
Een goed team

Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Nee
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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

Joshua hutubessY Jo13-1 in het sPotlicht

Adres? PC Hooftstraat 22 
Leeftijd?12 
Broer(s) en/of zus(sen)? 2 broertjes en een zus
 
School/klas/groep? brugklas 
Naar welke school ga jij? Landeweer 
Leukste en saaiste vakken? Leukste Gym en saaiste tekenen
 
Wat wil je later worden? Profvoetballer 
Hobby’s? voetbal 
Welke muziek is favoriet? Van alles wat 
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Twee jaar
 
Wat is zo leuk aan voetballen? Scoren 
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Feyenoord 
Wie is je favoriete voetballer? Messi
 
Wat moet DCS nog meer organiseren? Weet ik niet. 
Wat vind je van de DCS Post? Goed 
Wat vind je van jouw team? Wel aardig
 
Wil je nog iets kwijt aan het eind?
nee

JacK Koenders Jo8-2 in het sPotlicht
Adres?
Hamalandstraat 11 in zevenaar
Leeftijd?
7 jaar
Broer(s) en/of zus(sen)?
1 broer , Stef ( 9 jaar )

School/klas/groep?
Kofschip, groep 4
Leukste en saaiste vakken?
Leukste vak vind ik gym en het saaiste vak 
vind ik rekenen
Wat wil je later worden?
Profvoetballer of politieman

Hobby's?
Voetbal, gamen en buitenspelen.
Welke muziek is favoriet?
Michael Jackson, DJ Tiesto
Hoe lang voetbal je al bij DCS?
1,5 jaar

Wat is zo leuk aan voetballen?
Samen winnen en plezier maken met elkaar.
Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Feyenoord en het Nederlands elftal
Wie is je favoriete voetballer?
Memphis Depay

Wat moet DCS nog meer organiseren?
Weet ik niet.
Wat vind je van de DCS Post?
Heel leuk, vooral deze editie......
Wat vind je van jouw team?
Ik vind mijn team goed en ik vind het heel 
leuk om in de jo8-2 te voetballen.

Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Lekker voetballen en vooral blijven lachen 
met elkaar.
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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 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. 
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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. 
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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. 

stichting leergeld de liemers laat alle Kinderen meedoen!

suPPortersvereniging dcs
Ledenvergadering supportersvereniging

Op woensdag 23 september 2020 vond de algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging plaats. 
De opkomst hiervoor was erg laag; totaal waren 13  leden aanwezig.
 
Bestuurslid Cindy Kossink is gestopt per 1 juli 2020.
Voorzitter Theo Gijsberts en penningmeester Gerard Rabelink waren aftredend en niet herkiesbaar. 
Secretaris Bart Vink was aftredend, maar blijft het secretariaat nog ad-interim vervullen tot zijn opvolger bekend en ingewerkt is. 
Tot voorzitter werd gekozen Johan Sluis. Zijn zoon Jan Simon Sluis werd gekozen tot penningmeester.

Wim Jansen trad af als lid van de kascommissie en Gerard Rabelink werd toegevoegd als reservelid.

Door de vergadering werd voorts een nieuw Huishoudelijk Reglement van de Supportersvereniging  goedgekeurd. 
Dit regelement is voor een ieder in te zien op de DCS website onder Supportersvereniging/Huishoudelijk reglement.

Kaarten

De kaartcompetitie 2020 – 2021 is i.v.m. het Corona virus niet opgestart. 
We gaan pas weer kaarten als het voor iedereen veilig is en we verlost zijn van het Corona-juk.

Kerstbingo en Darten

Ook hier speelt het Corona virus ons parten en hebben we moeten besluiten om deze 
te annuleren. Voor het Darten zal het bestuur bekijken of dit later in het seizoen alsnog georga-
niseerd kan worden.

Quizavond

Op vrijdag 2 april 2021 organiseert de Supportersvereniging wederom de Quizavond. 
Dit natuurlijk onder voorbehoud of we dan het Corona virus de baas zijn geworden.

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. 

contact



- 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
I.v.m. met de gevoeligheid was onderstaan-
de gekuiste kopij niet opgenomen in num-
mer vijf van het seizoen 2004-2005: onge-
veer vijftig jaar geleden echt gebeurd in het 
kleine plaatsje Zevenaar. Bankdirecteur en 
caféhouder hebben onenigheid. In zijn café 
trof de caféhouder de directeur aan achter 
de toog met de kassalade open ‘om zijn 
rekening te betalen’ ,aldus de bankman. 
Ondanks het feit dat er geen barpersoneel 
aanwezig was om de directeur zijn drank-
rekeningvan de kegelbaan te laten betalen 
was de uitbater van het café hier niet van 
gediend en verbood hem ooit nog een voet 
over de drempel van zijn etablissement te 
zetten. Toen de bankman later iets te vieren 
had op de kegelbaan achter het café werd 
hij door zijn medewerkers demonstratief in 
een zetel over het terrein van de caféhou-
der gedragen zodat hij toch nog zijn feestje 
kon bouwen zonder de caféhouder voor 
zijn hoofd te stoten. Ook was er nog de vol-
gende ongekuiste kopij uit 2005: 
De Groen in Zevenaar.
De Grolsch brouwerij vindt eigenlijk zijn 
oorsprong in Zevenaar. Piet de Groen, 
bekend van lijst De Groen waarvan hij 
jarenlang fractievoorzitter was, had twee 
broers met wie hij in de Marktstraat (waar 
nu Bakker Bart zit) een brouwerij opstartte. 
Omdat het water te hard was gingen ze 
naar een schuurtje van schilder Arends op 
de hoek Arnhemseweg/Molenstraat
(waar tegenwoordig Meeus zit). Ook daar 
voldeed de kwaliteit niet helemaal en trok-
ken twee broers naar Groenlo, terwijl Piet 
depothouder werd in hun ouderlijk huis 
(waar nu het moderne kantoor van de 
ASWZ staat) aan de Arnhemseweg. 
Hans, de zoon van Piet ging jenever en 
andere sterke dranken bottelen in ‘de Seven 
Aere’ in de Schoolstraat waar later het café 
in kwam en thans appartementencomplex 
Hof Nijstadt binnenkort wordt opgeleverd.

Thans is het gebouw de Bleekse Poort 
gerenoveerd met op de verdiepingen appar-
tementen en heeft Meeus plaats gemaakt 
voor Gaba. Piet de Groen (geb. rond 1900) 
zei vaak omdat hij naast zoon Hans ook 
veel dochters had: ‘hou god voor ogen en 
de box dicht’.Bij de verkoop van zijn huis 
aan de Arnhemseweg heeft hij bedongen 

Het Juvenaatplan Zevenaar was eind 2007 
net gestart toen door de bankencrisis vanaf 
2008 de bouw stil kwam te liggen. Toen 
deze in de loop van 2011 was bezworen 
werd de draad mondjesmaat weer opge-
pakt. Daardoor heeft het terrein op de hoek 
Vondellaan Babberichseweg ook wel een 
dozijn jaar braak gelegen. Eenmaal begon-
nen ging het snel. Geert Rabelink kon al 
vanaf 3 november, ruim een maand eerder
dan de planning zijn appartement bewo-
nen. Het bevindt zich op de eerste verdie-
ping op de platte hoek van het complex 
‘blik in de bongerd’. Aan de kant van de 
Vondellaan woont ‘legend’ Peter van Lon-
den met zijn vrouw in de eindwoning ter-
wijl Annie Verfuurden rechtsboven onze 
ledensecretaris woont. 

Nu Geert weer aan de Babberichseweg woont is voor 
hem de Zevenaarse cirkel rond. Toen hij begin jaren 
zeventig hier kwam wonen met Greet (overleden in 
2008) was dat op kamers bij Visser tegenover schutters-
gebouw St. Anna aan dezelfde Babberichseweg. 
Foto midden: 1897, cafe Wielerust op hoek 
Babberichseweg Vondellaan

dat in het complex niet meer appartemen-
ten mochten komen dan dat hij kinderen
had. Ad (vader van naar Canada geëmi-
greerde Hans) van der Schoot bewoont 
sinds 1997 in Groensteate een van de toen 
veertien nieuwe appartementen. ASWZ is 
opgegaan in Baston Wonen en verhuisd 
naar Mercurion 20 aan de A12. Voor hen in 
de plaats kwam Diafaan en nu heeft Phila-
delfia het kantoor verbouwd tot een ruimte 
voor begeleid wonen. Hof Nijstadt bestaat 
alweer vijftien jaar en daarna is in het cen-
trum weinig gebouwd. Het penthouse wordt bewoond door Wim 

Rebers die een drukkerij had naast de 
Gimborn voordat hij in 1970 zijn boekhan-
del begon eerst op Marktstraat 27 om een 
paar jaar later te verhuizen naar het grotere 
nr. 29 ernaast. 
Vanaf 2000 is ook de winkel van Spaan op 
nr.31 erbij getrokken. In 1998 heeft Wim de 
zaak overgedragen aan zijn zoon Jan-Wil-
lem. Ook Wim heeft connecties met onze 
vereniging via zijn vader Hans. Van 1929 
tot 1939 was H.L. Rebers de tweede voor-
zitter van TVV. (linksachter op foto boven) 
Hij was ook drukker en had maar liefst 
dertien kinderen. Je kunt je dus met
recht afvragen waar hij het drukst mee
was: besturen van gezin, TVV of toch
drukken.

De medewerkers 
van de DCS post 

wensen U 
Prettige Kerstdagen
en een gezond en 
sportief 2021

1897, cafe Wielerust op de hoek 
Babberichseweg Vondellaan
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