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Aanlevering kopij:
via internet: dcspost@svdcs.nl
Dit Nummer drie komt weliswaar weer normaal uit na de Kerst maar de Nieuwjaarsreceptie die vorig seizoen voor het eerst plaatsvond
op de eerste zaterdag na 1 januari is dit jaar helemaal niet doorgegaan. Wel zijn er negen jubilarissen op de derde zaterdag van het nieuwe
jaar op 16 januari jl. coronaproof gehuldigd. Op de middenpagina daarom de oudste van hen die maar liefst driekwart eeuw lid is van
onze vereniging.
Sinds het vorige nummer heeft alleen de jeugd tot 18 jaar getraind. Onze hoofdtrainer Kevin Jeurissen vertrekt aan het eind
van dit seizoen. Hans Jansen had een interview met zijn opvolger Eric van Zutphen.
In de bestuursmededelingen leest u o.a. dat zij graag ideeën /voorstellen ontvangt in welke vorm de loyaliteit van de seniorenleden
gecompenseerd/beloond kan worden en dat er een zgn. Regio Cup door de KNVB georganiseerd wordt als de coronamaatregelen
versoepeld worden zodat wedstrijden weer mogelijk zijn. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020 zal op 24 maart 2021
worden gehouden met maximaal dertig leden fysiek in het clubhuis. Aanmelden tot 16-3 as. via ALV@svdcs.nl
In ‘Van de Voorzitter’ kijkt Rene van Leeuwen terug op een jaar lang een buitengewoon rare tijd maar zet ook stippen op de horizon.
Op de valreep levert hij nog vier pagina's aan: over de eerste mooie zonnige en frisse zaterdagochtend in maart 2021; de ukken die hij leidt
en de prijsuitreiking van de beste DCS lotenverkopers van de Grote Clubactie 2020.
In de vaste rubrieken heeft ondergetekende weer iets ‘uut den olden deus’ en interviewt Rob Janssen OSL-lid Rick Joosten,
eigenaar van Joosten Makelaardij.
Ondergetekende ging voor zijn rubriek terug in de tijd met de verse gouden jubilarissen Paul Weenink en Hans van Dijk
alsmede vers robijnen jubilaris Douwe Zagema. In de prijsvraag dit keer een foto van een DCS5 team uit de tachtiger jaren
van de vorige eeuw. Henk Uffing heeft een gedicht dat menigeen van ons een spiegel voorhoudt.
Oudere jeugdspelers Bram Berndsen en Wesley Sloot van de JO19-3 hebben hun vragenlijst zo goed als mogelijk ingevuld.
Jeugdleiders ‘Aan het woord’ zijn Niels en Miranda Jansen van de MO13. ‘In het spotlicht’ staan Naomi Onstein van de MO13,
Kelvin Schreijenberg en Tim Schepers van de JO14-1
Veel leesplezier,
Karel van Swaaij

Zevenaar, Marktstraat 13-15, Tel. (0316) 34 59 36
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bestuursmededelingen
Nieuwe hoofdtrainer DCS1
Op woensdag 27 januari 2021 heeft het bestuur van DCS overeenstemming bereikt met Eric van Zutphen (55 jaar) als nieuwe
hoofdtrainer voor de hoofdmacht van DCS. Er is een 1-jarige
verbintenis met elkaar aangegaan en met ingang van 1 juli 2021
zal hij beginnen met de voorbereiding voor het seizoen 2021-2022.
Eric is een trainer/coach met bijna 20 jaar ervaring bij verschillende verenigingen zoals Avanti Wilskracht, WVC/FC Winterswijk,
Luctor et Emergo, Vroomshoopse Boys en zijn laatste club HVV
Tubantia (KNVB 1e klas). Als voetballer heeft hij als (jeugd)speler
gespeeld bij oa De Graafschap en FC Twente en bij amateurverenigingen LONGA’30, AZSV en FC Winterswijk. Het DCS-bestuur is
er van overtuigd dat met Eric een kwalitatief, ervaren en
ambitieuze trainer/coach is gecontracteerd en past bij de visie van
DCS. Het bestuur wenst Eric veel succes en plezier toe met deze
mooie uitdaging voor het nieuwe seizoen.

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Alle categorie B teams zijn daarvoor nu al ingeschreven. Als een
team niet wil meedoen of kan doen met deze Regio Cup dan moet
dit bij het bestuur worden gemeld. De categorie A teams, DCS1,
DCS2 en DCS3 worden onder dezelfde voorwaarden ingedeeld in
een Regio Cup. Hierover zijn al voorstellen gedaan voor indeling
tegen clubs uit de regio De Liemers. Het is momenteel nog niet
concreet in/met welke Regio Cup deze teams worden ingedeeld
en gaan spelen. Het bestuur blijft hiervoor aan de bal en houdt
de gang van zaken serieus in de gaten. Zodra er duidelijkheid is,
wordt dat natuurlijk gecommuniceerd.

Lidmaatschap/contributie
De begrijpelijke vraag over betalen van contributie wordt af en toe
gesteld door leden. Het bestuur is zich zeer wel bewust dat deze
vraag leeft bij de leden. Het probleem is dat het opzeggen/niet
betalen van contributie betekent dat het vaste financiële
fundament van de vereniging dan erg onder druk komt te staan.
Het bestuur is wel van mening dat de loyaliteit van de seniorenleden er in enige vorm van compensatie/beloning moet komen.
Hoe en in welke vorm wordt de komende tijd over nagedacht.
Ieder idee/voorstel hiervoor is welkom en kan worden ingediend
bij het bestuur.

Algemene Ledenvergadering
De uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020 zal op 24 maart
2021 worden gehouden. De ALV begint om 19.00 uur en duurt tot
uiterlijk 20.30 uur. Ieder stemgerechtigd lid, jong of oud, krijgt
in deze moeilijke tijd met de beperkingen van de coronamaatregelen, de gelegenheid om deze ALV bij te wonen. Het bestuur
heeft daarom gekozen voor een ‘hybride ALV’. Dit betekent dat er
maximaal 30 leden fysiek in het clubhuis aanwezig kunnen zijn en
dat andere leden online aan deze ALV kunnen deelnemen.
Ieder lid dient zich voor 16 maart 2021 via mailadres ALV@svdcs.
nl aan te melden en aan te geven of men fysiek of online wil
deelnemen, zodat tijdig de juiste organisatorische maatregelen
kunnen worden getroffen. Leden die een (bepaald) onderwerp op
de agenda willen hebben, kunnen dit gemotiveerd bij het dagelijks bestuur via mailadres ALV@svdcs.nl indienen tot uiterlijk 10
maart 2021.

Regio Cup
Als de coronamaatregelen worden versoepeld en er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden dan wordt er een zgn Regio Cup
door de KNVB georganiseerd.

Vragen / opmerkingen dienen vooraf per mail te worden ingediend
bij het dagelijks bestuur via mailadres ALV@svdcs.nl en worden
bij agendapunt 11 ‘rondvraag’ beantwoord. De vergaderstukken
worden op verzoek uiterlijk 21 maart 2021 per mail toegestuurd.

Steun

in 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.
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 kalenderjaar 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.

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een
acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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van de voorzitter
Het is al een jaar lang een buitengewoon rare tijd en wordt ons
leven door het coronavirus met allerlei coronamaatregelen al een
jaar lang sterk beïnvloed en onze flexibiliteit en ons uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Terug naar normaal betekent
volhouden en elkaar steunen als het kan, ook binnen de vereniging. Het vervelende vind ik zelf dat er vrijwel geen fysiek sociaal
contact mogelijk is. De verbinding met elkaar is er niet. Ik vraag
mij dan ook regelmatig af hoe het met die of die gaat. Ik pak dan
de telefoon om haar of hem ffff te bellen en hoop een goed gesprek
te hebben en gelukkig lukt dat vaak. Dat geeft me weer energie om
positief vooruit te blijven kijken.
Wat mij trots maakt en ook veel energie geeft is de getoonde
loyaliteit van onze leden. Het geduld van allen wordt erg op de
proef is gesteld. Het trouw blijven aan DCS in deze moeilijke tijd
wordt dan ook zeer gewaardeerd. Geen enkel lid heeft vanwege
coronacrisis haar/zijn lidmaatschap opgezegd. Daarvoor mijn
welgemeende en meer dan hartelijk dank. De leden zijn de
vereniging en zonder leden geen vereniging. De leden zijn het
fundament van de vereniging en ik ben er trots op dat DCS zulke
trouwe leden heeft.
Ik was blij toen de aankondiging van het kabinet kwam dat jongvolwassenen (tot 27 jaar) nu weer in teamverband mogen sporten
en dat 80% van onze leden weer kunnen sporten, maar tegelijkertijd kwam ook de vraag ‘waarom een leeftijdsgrens tot 27 jaar’.
Uit de reacties om mij heen blijkt dat er weinig begrip is voor dit
leeftijdsonderscheid. ‘Het valt niet uit te leggen.’ En men vraagt
zich af hoelang dat dan gaat duren. Wat mij betreft wordt dat direct opgelost, omdat er met deze specifieke maatregel behoorlijk
wordt gediscrimineerd op leeftijd. De druk op het ledental van de
vereniging komt hiermee nog meer onder druk te staan.
Ik weet dat over iedere coronamaatregel steeds meer en meer
gediscussieerd wordt, maar dat is niet zo vreemd als de logica
daarvan ontbreekt. Het kabinet blijkt nu in daden helaas niet erg
sportminded te zijn!

- Samen houden we het vol! -

Als we nu kijken naar onze activiteitenkalender dan is het verschil
met vorig jaar dat er vrijwel (nog) niets is gepland. Toch moeten
we onze eigen stipjes op de horizon blijven houden. Ons eigen perspectief maken. Dat betekent kijken en plannen naar wat er wel
mogelijk is of binnenkort wordt. Centraal daarin staat natuurlijk
het voetbalspel, maar ook belangrijk is enige vorm van sociaal
contact met elkaar hebben. Een belangrijke activiteit die in 2020
moest worden uitgesteld, maar nu wel wordt gehouden, is op 24
maart 2021 de Algemene Ledenvergadering. Het hoogste ‘orgaan’
van onze verenigingsstructuur. De jaarlijkse ledenvergadering
waarin het bestuur haar verantwoording over het uitgevoerde
beleid toelicht en waar de leden hun stem formeel kunnen laten
gelden over de gang van zaken. Het wordt voor het eerst in de historie van de club een ‘online/hybride-ALV’. Ik ben benieuwd hoe
dit experiment zal gaan. Het bestuur is bezig om deze manier van
vergaderen goed te organiseren.
Wat we in 2021 graag nog willen doen is niet moeilijk om te bedenken. Het liefst willen we natuurlijk terug naar normaal, terug naar
vroeger, maar helaas is dat nu nog niet realistisch en is het nog erg
veel koffieprut kijken. De druk op de gezondheidszorg moet nog
sterk afnemen en het coronavirus moet worden bedwongen.
Hopelijk helpt ons daarbij het vaccin en het voorjaarsweer.
Het allerbelangrijkste voor onze vereniging is dat we nog enig
geduld hebben en vertrouwen hebben in de toekomst, zodat we
elkaar over enig tijd op sportpark Hengelder weer kunnen
ontmoeten en volop kunnen sporten. Door Combinatie Sterk
en samen houden we het vol!
Blijf allen gezond en hopelijk gauw tot ziens,
Voorzitter René van Leeuwen

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
Ampèrestraat 4, 6902 PG Zevenaar
(0575) 46 81 81
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in memoriam Henk Heijneman

Trouw DCS supporter Henk Heijneman overleden

Op 12 januari 2021 is onze voormalige vrijwilliger en trouw DCS supporter
Henk Heijneman op 86-jarige leeftijd overleden. Henk is geboren en opgegroeid
in Oud-Zevenaar.
Hij was een vriendelijke, rustige, aimabele man met een open persoonlijkheid.
Hij hield van sport en maakte altijd graag een praatje.
Vanaf begin jaren zeventig kwam Henk regelmatig bij DCS om zijn drie voetballende zonen
te zien spelen en zoals het toendertijd vaak ging, werd hem gevraagd om vrijwilligerswerk
te verrichten. Henk heeft daardoor jarenlang met veel plezier verschillende vrijwilligersfuncties vervuld.
Zo was hij weekcoördinator voor de inzet van het kantinepersoneel, was hij regelmatig actief
als medewerker van De Spil en ondersteunde hij de kassagroep. Eenmaal in de VUT regelde Henk enige tijd de inkoop van de
kantinevoorraad. Henk was van beroep timmerman en heeft met zijn vakmanschap ook vaak geklust aan onze accommodatie.
DCS dankt Henk voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan en betekend. Onbaatzuchtig en altijd bereidt iets te doen.
Een vrijwilliger zoals iedere club zich dat wenst.
Als supporter van de kleinkinderen en achterkleinkinderen was Henk, ondanks zijn afnemende gezondheid,
ook de afgelopen jaren nog vaak op sportpark Hengelder te vinden en was hij op zondag trouw supporter van het eerste elftal.
Wij wensen echtgenote Dinie, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en bij het verwerken
van het grote verlies van een lieve man, vader en (over)grootvader.
Rust zacht, Henk!
Het bestuur sv DCS

Kole
Kapsalon

K
10

K

Grietsestraat 29
6901 GR Zevenaar



K

K

T 0316 524422
Henk heeft zelf nooit gevoetbald, of toch die ene keer op 30 april 1982 als keeper
met andere prominente DCS'ers tijdens een gelegenheidswedstrijd!
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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

In Memoriam Kevin te Kaat
￼
Geheel onverwachts is op zondag 24 januari jl. Kevin te Kaat overleden. Hij was sinds 30 augustus 2019 lid van DCS en speelde
bij het G-team. Kevin werkte met veel plezier en groot enthousiasme bij Kansrijk De Liemers en heeft daardoor veel klussen
en werkzaamheden voor DCS verricht.
Als opgeleid logistiek medewerker kon je Kevin ondanks zijn lichte beperking gerust zelfstandig allerlei logistieke werkzaamheden laten
doen. Toen vorige week de kapot gewaaide drie vlaggen bij ons clubhuis vervangen moesten worden, had hij bruikbare aanwijzingen hoe
je dit het beste kon doen. Hoe bitter is het dat deze nieuwe vlaggen voor hem nu halfstok worden gestreken.
In november 2019 maakte Kevin nog furore op de televisiezender Omroep Gelderland met het programma Gelderland Helpt dat toen
aandacht besteedde aan eenzame mensen. De belangstelling en vele reacties op het tv-programma deed Kevin glunderen van oor tot oor.
Hij was een leuke, sociale en soms stille, maar zeker ook intelligente jongeman.

Rust in Vrede, Kevin!
“too young to die”
Wij wensen familie en nabestaanden oprechte deelneming
en veel sterkte!
Het bestuur sv DCS

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!

“waar eenzaamheid ontstaat”
Dat je leed niet altijd ziet,
is waar eenzaamheid ontstaat.
Onzichtbaarheid betekent niet,
dat het goed met iemand gaat!
Gedicht Martijn Gijzemijter
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Pesten
DCS bedankt haar trouwe sponsoren.
DCS heeft ruim 130 sponsoren. Zij maken reclame voor hun bedrijf via een reclamebord- of
doek langs het hoofdveld, een advertentie in het clubblad, een film op de narrow casting in
het clubhuis, met de opdruk op tenues/trainingspakken, een wedstrijdbal of in welke andere
vorm dan ook.
Ook zijn een 35-tal ondernemers lid van de aan DCS verbonden “Sociëteit de Liemers”. En
met hun lidmaatschap dragen ook zij bij aan een financieel gezond DCS.
Maar omdat het clubhuis al tijden dicht zit en er geen wedstrijden worden gespeeld is het
effect van de meeste reclame-uitingen een stuk minder en heeft de Sociëteit een deel van
de activiteiten moeten cancelen.
De bijdragen van de sponsoren en de SDL-leden zijn bijna een kwart van de totale inkomsten
in de begroting van DCS. Het zal dan ook duidelijk zijn, dat DCS maar wat blij is met het feit,
dat de meeste sponsoren DCS ook in deze bijzondere tijd trouw zijn gebleven.
Om hen daarvoor te bedanken is de sponsorcommissie van DCS en het bestuur van de
Sociëteit in de ouderwetse pen geklommen en de sponsoren een zelf geproduceerde kaart
toegestuurd.
De sponsoren blijven DCS dus ook in slechte tijden trouw. We rekenen er op dat de DCS
leden ook nu trouw blijven aan deze regionale ondernemers!

Astrid had het op haar school heel erg zwaar.
Waren de meisjes van haar klas bij elkaar,
dan werd zij door haar klasgenoten gepest.
Dat was voor Astrid echt funest.
Zij voelde zich ontzettend eenzaam en verlaten.
Zij kon en wilde over haar problemen met niemand praten.
Door het gepest zat haar alles tegen,
ze overwoog daarom zelfmoord te plegen.
De schooljuf, die het merkte, had medelijden en wilde proberen,
voor dit gepest een oplossing te creëren.
Zij stelde een lijst van alle leerlingen samen.
Op de lijst van die klas stonden alle 28 namen.
Vervolgens liet de juf die lijst voor iedere leerling kopiëren.
Ze vroeg de leerlingen achter elke naam zoveel mogelijk te noteren,
welke goede eigenschappen aan die leerling kunnen worden toegeschreven.
Wie hier mee klaar was, diende de lijst aan de juf te geven.
De juf maakte toen voor ieder meisje een afzonderlijke lijst klaar,
waarop alle verzamelde goede eigenschappen stonden van haar.
Iedere leerling moest vervolgens op haar beurt zelf voorlezen,
op welke wijze zij door haar klasgenoten werd geprezen.
Toen Astrid aan de beurt was, ging zij het ergste vrezen.
Tot haar verbazing werd zij echter door al haar klasgenoten geprezen.
Ze barstte in tranen uit en riep: hier begrijp ik niks van,
als jullie mij nu zo prijzen, waarom pesten jullie mij dan.
Alle klasgenoten waren aangeslagen, toen zij Astrid hoorden.
Ze waren diep ontroerd van Astrids indrukwekkende woorden.
De juf zei: als jullie echt zo goed over elkaar denken,
hoe is het dan mogelijk dat jullie zo'n lief meisje kunnen krenken.

Foto’s: Taco Stekelenburg; Acteur: Youri Geurds; Druk: Antop

Toen gingen alle meisjes in een kring rondom Astrid staan.
Eén voor één boden zij zeer emotioneel hun excuses aan.
Sindsdien zal op deze school niemand het weer wagen,
om een leerling te pesten of te plagen.

Henk Uffing
14
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Nieuws van Stichting Sportaccommodaties Zevenaar
Stokje overgedragen.
Na 3 x 3 jaren actief te zijn geweest in het bestuur van de Stichting die de kunstgrasvelden beheert heeft Wim Bless het bestuursstokje
overgedragen aan Harry Sweers.
Harry gaat zich naast diverse algemene taken met name bezig houden met het coördineren van het onderhoud en de contacten
met de vrijwilligers.

Vrijwilligers gevraagd!
En nu het toch over die vrijwilligers gaat wil Harry, maar ook de andere bestuursleden van de Stichting,
graag onder jullie aandacht brengen, dat de Stichting hard op zoek is naar nieuwe vrijwilligers.

De kunstgrasvelden liggen er ook na negen jaar nog meer dan prima bij. Tot groot spelplezier van de meer dan 2000 sporters
die regelmatig gebruik maken van deze velden.
En dat komt vooral omdat de velden 1 x per week heel goed onderhouden worden. Elke dinsdag (1 x per maand op maandag)
neemt een team van drie personen op een gezellige manier alle vijf de velden (2x voetbal, 1 x hockey en 2x korfbal) onderhanden.

Het Ambacht 52 - Westervoort - Tel. 026 311 52 22

www.aerofilzonwering.nl
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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

De een bestuurt afwisselend de tractor met achterop de borstels, de ander blaast het blad en nummer drie assisteert met het opruimen
en doet andere klussen. En vooraf en tussendoor wordt er natuurlijk ook tijd genomen voor gezellige praot en koffie.
We gaan er van uit, dat het niet werkt om kandidaten via deze oproep te vragen om zich zelf te melden.
Maar het kan wel zo zijn, dat jullie iemand weten, die mogelijk gevraagd zou kunnen worden!
Daarom bij deze de oproep om dit bij een van onderstaande bestuursleden te melden.
Dit kan dan bij:
•
John van Dinter van OBW (secretaris@hengelder.nl).
•
Theo Heijneman van KVZW (penningmeester@hengelder.nl)
•
Jos Roemaat van HVZ (techniek@hengelder.nl)
•
Harry Sweers van DCS (onderhoud@hengelder.nl)
DCS Post • Jaargang 65 Nummer 3
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Ook deel uitmaken van dit
informele en laagdrempelige
Ook deel uitmaken van dit
netwerk?
informele en laagdrempelige
netwerk?
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Style & Quality

Zevenaar

Style & Quality

lid van Sociëteit De Liemers
De historie

Ons kantoor is opgericht in 1942 door Ben en Jos Joosten. Zij zijn begonnen als boekhoudkantoor en later kwam daar de
assurantiën en makelaardij bij. Het kantoor was in de begin jaren gevestigd in de Kerkstraat en vanaf 1952 tot oktober 2017
aan het Stationsplein 1 in Zevenaar. Sinds november 2017 zijn wij gevestigd aan de Schilderspoort 2 in Zevenaar,
het voormalige sporthuis Willems. De plek waar menigeen zijn sportschoenen en kleren heeft gekocht.Joosten Makelaardij
is een echt familiebedrijf. Mijn opa Jos Joosten heeft het kantoor in 1984 over gedaan aan mijn vader Ton Joosten.
In 2002 is de zus van Ton, Dorine Twickler-Joosten, op kantoor komen werken en zelf ben ik in 2013 op kantoor begonnen.
Sinds 2016 heb ik samen met haar het kantoor van Ton overgenomen en zetten wij samen het familiebedrijf voort.
Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Persoonlijke aandacht, korte lijnen, professionaliteiten betrouwbaarheid zijn aspecten die wij heel belangrijk vinden.
Het verhaal achter de mens om zo de echte behoefte van de klant te achterhalen.
Een huis kopen of verkopen is niet iets wat je dagelijks doet. Het betekent voor veel mensen vaak een grote verandering in hun leven,
hier moet je aandacht voor hebben.
Bij ons kan je terecht voor verkoop/aankoop en taxaties van woningen en bedrijfspanden.
Heb je een andere vraag of wil je advies over wonen of vastgoed? Bel of mail gerust en wij denken met je mee.
Hoe zijn jullie bij de Sociëteit gekomen?
Via Gerrie Uffing. Die heeft destijds Ton gevraagd. We waren ook al wel bekend met de Sociëteit vanuit het sporten bij DCS.
Als kantoor zijn wij al sinds jaar en dag betrokken als sponsor bij de vereniging en vind je ons op de borden langs het hoofdveld.

Zevenaar

Hebben jullie iets met sport en vooral met DCS?
Zelf heb ik mijn hele jeugd gevoetbald bij DCS, vanaf de F’jes kon je mij op de velden vinden. Na 3 jaar senioren in een gezellig en sportief
team (het huidige DCS 4) ben ik na diverse blessures uiteindelijk na het afscheuren van mijn kruisbanden definitief gestopt.
De voetbal heb ik ingeruild voor een tennisbal en nu speel ik mijn wedstrijden bij SevenAeren. Binnen onze familie zijn wij al meerdere
generaties verbonden aan DCS. O.a. mijn ooms Frenk, Henk en Gerard en neef Sjoerd Deenen hebben er gevoetbald.Een aantal van hen
hebben ook nog een tijdje in het 1e elftal gespeeld. Ook mijn broer Pim heeft bij DCS gevoetbald. Inmiddels is hij leider van JO9-3,
daar voetbalt zijn zoon Thomas.
Wat vind je van de DCS-post?
De DCS Post is altijd een mooi uitgebreid blad wat makkelijk leest. Leuk om te zien is dat er aandacht is voor de jeugd,
senioren en voor de historie. Alles komt aan bod. Je leest een editie altijd met een goed gevoel uit.
Heeft de coronacrisis gevolgen voor je bedrijf?
Als één van de weinige sectoren kan ik wel zeggen dat ons bedrijf en onze sector tot nu toe weinig negatieve gevolgen ondervindt van de
coronacrisis. De crisis heeft zelfs voor een versnelling gezorgd op de markt, hierdoor is het probleem van het woningtekort nog duidelijker
geworden. Heb je een woning te verkopen dan is dit het moment om dat te doen. Voor kopers is het lastig om een woning te vinden,
al help ik graag klanten met het zoeken naar de juiste woning. Dat zie ik dan als een leuke uitdaging.
Wil je tot besluit nog iets kwijt
Tot slot wil ik iedereen nog heel veel sterkte wensen de komende tijden ik hoop dat we snel weer vrij kunnen sporten
en samen een drankje kunnen doen.

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

TOLSMIT
TOLSMIT
Rick Joosten, 32 jaar,
woonachtig in Zevenaar
en samenwonend
met Liz.

Hendriks
Coffee

Deze
Dezeleden
ledenzijn
zijndédésupporters
supportersvan
vanalle
allevrijwilligers
vrijwilligersbinnen
binnen DCS.
DCS.
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jubilarissen

Op zaterdagmiddag 16 januari jl. heeft het
bestuur haar waardering aan negen jubilarissen getoond.

40 jaar trouw lidmaatschap, Douwe Zagema
Paul van Eck en
Jules Boerboom

Dit jaar geen feestelijk en bomvol clubhuis
om deze jubilarissen te huldigen, maar een
sobere en korte bijeenkomst.

Een bijzondere waardering was er
voor erelid Jan Willemsen die voor
zijn 75-jarig jubileum werd gehuldigd.
Als herinnering aan deze bijzondere
mijlpaal kreeg hij een mooie zilveren
schaal uitgereikt.

25 jaar trouw
lidmaatschap vlnr:
Vincent Boeijink
en Rick Joosten

50 jaar trouw
lidmaatschap
Paul Weenink
en Hans van Dijk

60 jaar trouw
lidmaatschap
Peter Derksen

De loyaliteit van de leden is voor iedere vereniging erg belangrijk. De leden zijn het fundament van de vereniging.
Het trouw blijven aan de vereniging vooral in deze moeilijke coronatijd wordt zeer gewaardeerd.
DCS is er trots op dat ze veel loyale en trouwe leden heeft.
DCS Post • Jaargang 65 Nummer 3

21

robijnen jubilaris Douwe Zagema

Wie zijn voor jou echte DCS-ers?
Alle vrijwilligers die jaar in jaar uit klaar staan voor de club!
Bekende namen zijn natuurlijk bijvoorbeeld Theo de Wit
en Herman Smink.

Vond je gelijk een baan?
Ik kon na mijn diensttijd meteen bij Megapool (Electronica winkelketen) aan de slag, ik ben daar werkzaam geweest in verschillende
filialen en ben uiteindelijk op het hoofdkantoor in Apeldoorn
beland. Hier heb ik eerst logistiek beheer gedaan en daarna
inkoop. Uiteindelijk ging Megapool in 2004 failliet door een
samenloop van omstandigheden.
Ben je nog van werkgever veranderd?
Nadat Megapool failliet was gegaan heb ik eigenlijk direct weer
ander werk gevonden en inmiddels werk ik al weer 16 jaar voor
Skantrae deuren in Zevenaar, hier ben ik Hoofd bedrijfsbureau.

Toekomst
Wanneer ga je met pensioen?
Als het goed is over een jaar of 15 maar je weet het maar nooit
waar het nog naar toe gaat.
Wat zijn je plannen?
Geen idee nog, maar ik zal altijd bij DCS blijven komen.
Wat kan er beter binnen onze vereniging?
Je ziet in de jeugd dat het steeds lastiger wordt om teams goed
ingedeeld te krijgen, hier hebben veel clubs problemen mee.
Omdat het zo lastig is iedereen op zijn eigen niveau te laten
voetballen haken er te veel spelers onnodig af. Het wordt dus echt
tijd vind ik dat we gaan fuseren met de buurtverenigingen.
Wat is jouw levensmotto?
Pluk de dag, je ziet het maar met de huidige crisis dat het
‘gewone leven’ zo maar om kan slaan.

Gezin
Getrouwd?
Jazeker, ik ben al ruim 17 jaar samen met Elja waarvan bijna 6 jaar
getrouwd.
Hoeveel (klein)kinderen?
We hebben twee kinderen, Jelte van 14 ( voetbalt in O15-1)
en Josefien van 9
Buiten voetbal nog hobby’s?
Ik klus vooral heel graag, we zijn 3 jaar geleden verhuisd
en langzaam aan het hele huis aan het verbouwen.
Youtube is de beste hulp met klussen, gewoon proberen
en naarmate je meer verschillende klussen doet gaat het
steeds makkelijker.

Jeugd

Voetbal

Waar stond jouw wieg?
Ik ben geboren in Velp maar al op mijn tweede naar Zevenaar
verhuisd. Mijn ouders hadden een woning gekocht aan de rand
van Zevenaar in de Corellistraat, wij hadden toen nog vrij uitzicht
richting Duiven.
In welk jaar ben je geboren?
1968
In welk gezin mocht je opgroeien?
Ik groeide op bij mijn ouders samen met twee oudere broers,
mijn vader is op mijn negende al overleden.
Wat was het beroep van jouw ouders?
Mijn vader was chef de bureau van de hervormde kerk Gelderland
en mijn moeder was boekhoudster.
Zijn jullie nog verhuisd?
Daarna zijn we niet meer met het gezin verhuisd,
maar zelf ben ik regelmatig verhuisd in de buurt van Zevenaar.

Speelde je straatvoetbal?
We voetbalden vroeger heel veel op het schoolplein en ook
voor en naast ons huis, er is nogal eens een ruit gesneuveld.
Waar en tegen wie speelden je?
Op het schoolplein van de Apolloschool was het altijd bankjesvoetbal( iedere bankje was een goal), en ik was vaak te vinden bij
Marco en Marcel Jansen achter de flat.
Met mijn broers voetbalden we ook veel op het ‘mavo’-veld
(dat was het rugbyveld van de Duuvels waar we over uitkeken vanaf
onze woonkamer), meestal was dat met klasgenoten van mijn
oudere broers maar ook vaak met een heleboel jongens uit
de buurt. Tijdens de zomertijd was dat soms wel dagelijks.
Wie bracht je in contact met DCS?
Via Marco en Marcel Jansen, ik ben pas op 12 jarige leeftijd lid
geworden. Daarvoor heb ik vanaf mijn zesde op judo gezeten.
In welke teams speelde je en op welke positie?
Ik ben begonnen in de D9, daarna naar de C7 en na 1 jaar C naar
de B5. Daarna B3, B2, A2 en AO bij Theo de Wit. In de senioren
heb ik eerst een jaar in het 5de gespeeld, daarna 2 jaar in het 4de,
2 jaar in het 3de en 10 jaar in het 2de. Daarna ben ik trainer-speler
geworden van het 3de samen met Marcel Jansen, dit hebben we
vrij lang vol gehouden totdat we een jaar of 5 geleden met 35+
begonnen zijn.
Mijn positie in het veld was in de jeugd vooral voorin, rechtsbuiten of spits. In de senioren speelde ik eerst vooral op rechtsbuiten maar later in het derde meestal op het middenveld.
Wie waren jouw trainers?
In de jeugd kan ik me niet zoveel trainers meer herinneren, alleen
Henk Dinnissen, Paul Meijer en Theo de Wit. Bij de senioren
waren dat Patrick Rabelink, Peter Beekman, Ruud Hendrikson,
Peter Link, Adri Boone, John Peters en Dick Vrieswijk

Opleiding en werk
Naar welke scholen ging je?
De basisschool heb ik gevolgd op de Apolloschool
en de middelbare school op het Andreas.
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen
na de middelbare school?
Daarna heb ik de handelsschool gevolgd.
Werd je nog opgeroepen voor de militaire dienstplicht?
Ik ben in 1990 in dienst gegaan, ondanks dat ik twee oudere broers
heb moest ik toch in dienst omdat 1 van de broers was afgekeurd.
Ik heb opleiding gehad in Ede bij de verbindingsdienst en heb me
daarna negen maanden lopen vervelen op het verbindingscentrum van de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet.
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Covid-19

Wie waren jouw teamgenoten?
Vooral veel gevoetbald door de jaren heen (en nog steeds) met
Marco en Marcel Jansen, Paul van Eck en Peter van Londen.
Met hen heb ik ook jarenlang in de zaal gevoetbald voor De Haam
wat later nog overging in Bright side en de Nostalgie.
Nu voetballen we met 35+ nog steeds met elkaar en met heel veel
leeftijdsgenoten waar we vroeger ook mee gevoetbald hebben.
Nog kampioen geworden?
In de B3 in de jeugd en in de senioren met het 5e en een paar keer
met het 3e.
Hoe was het randgebeuren, zoals uitjes e.d.?
Als jeugdspeler natuurlijk ook naar Lutterworth geweest, een paar
keer naar Duitsland en naar Denemarken dit waren geweldige
ervaringen. In de senioren gingen we eigenlijk ieder jaar wel een
weekend weg, we hebben de meeste grote plaatsen wel een keer
aan gedaan (een paar keer Hotel Friesland in Groningen) maar het
meest staat me nog het weekend op de camping van Delfzijl bij!
Ruud Hendrikson was dat jaar trainer-speler van het derde en hij
kwam oorspronkelijk uit Delfzijl. We zaten op loopafstand van het
centrum op een camping tegen de Eems dijk aan in een paar
tenten, op de zaterdag nog een potje gevoetbald (op een biljartlaken van een veld) tegen de plaatselijke voetbalclub. Daarna met
zijn allen feesten en de stad in. Verhalen over dit weekend komen
nog regelmatig naar boven aan de lange tafel..
Nog niet gestopt?
Ik ben al 40 jaar voetballend lid en speel nog, nu dus in 35+-1.

Vrijwilligerswerk
Ben je bij DCS nog leider of trainer geweest?
Ik ben een jaar of 14 speler-trainer geweest van het 3de en ben
dat nu ook bij 35+-1. Verder ben ik de eerste jaren dat mijn zoon
Jelte begon met voetballen trainer geweest van het team waar hij
in speelde. Nu ben ik leider van zijn team O15-1.
Deed je nog ander vrijwilligerswerk?
Dit jaar zouden we (Samen met Marcel Jansen) het onderlinge
zaalvoetbaltournooi organiseren maar dat ging helaas niet door.
Wie heeft je gevraagd?
Bart Vink

Hoe was de huldiging op 16-1 jl. in een leeg clubhuis?
Leuk dat er toch iets was georganiseerd ondanks de crisis waar
we in zitten, het was kort maar bondig en dat was prima zo.
Thuis had Elja samen met mijn dochter ook wat georganiseerd
Dat was een leuke verrassing.
Welk effect hebben de overheidsmaatregelen
op jouw dagelijks leven?
Op dit moment werk ik zelf 3 van de 5 dagen vanaf huis, op zich
gaat dat goed. Thuis wordt je minder vaak gestoord en vergaderingen duren over het algemeen korter wanneer ze online worden
gehouden, Kortom van mij mag een gedeelte thuiswerken wel een
blijvertje worden. Ik ben wel blij wanneer de basisscholen open
blijven,…
Let je nu meer op jouw conditie?
Ik probeer iedere week wel een keer te gaan hardlopen maar het
is zo saai! Ik hoop dat we snel weer ouderwets een partij kunnen
doen, in beweging blijven is erg belangrijk voor me.
We proberen wel zo veel mogelijk te wandelen maar dat is toch
anders voor je conditie
Hoe hou je contact met familie, vrienden en kennissen?
Dat staat toch wel op een lager pitje, vooral de avondklok
en dat je maar met 1 persoon op visite kan helpt niet echt mee.
Met de app houdt je elkaar op de hoogte,
Heb je door het thuisblijven andere liefhebberijen ontdekt?
Veel wandelen en klussen zijn vooral de bezigheden,
Laat je je vaccineren?
Zeker, dat lijkt me de kortste en beste weg naar het ‘oude’ leven.
Wanneer de crisis voorbij is keert dan het het oude normaal
terug of zullen sommige veranderingen blijven?
De eerste maanden/jaren zullen we hier denk ik nog wel rekening
mee moeten houden, het handen schudden en begroetings
knuffels/kussen zullen voorlopig wel wegblijven
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gouden Jubilaris Paul Weenink
Gezin
Getrouwd/partner?
Partner Lilian.
Hoeveel (klein)kinderen?
Twee geweldige kinderen Tom en Manon.
Twee prachtige kleinkinderen James en Luàn.
Plus de kids van mijn partner Bram en Flip.
Buiten voetbal nog hobby’s?
Hobby’s heb ik niet echt maar muziek uitgaan terrasje pakken
concerten en festivals bezoeken mag ik graag doen.

Voetbal

Jeugd
Waar stond jouw wieg?
Mijn wieg stond in Zevenaar. Geboren en getogen
In welk jaar ben je geboren? 1963
In welk gezin mocht je opgroeien?
Vader moeder twee broers en zus
Wat was het beroep van jouw ouders?
Mijn vader werkte bij de technische dienst van de Kinkelder
en moeder bij Nas Mode aan het raadhuisplein.
Zijn jullie nog verhuisd? Zijn nooit verhuisd.

Opleiding en werk
Naar welke scholen ging je?
Zonnemaatschool, Andreas Scholengemeenschap, Kok/kelner
opleiding Boulevard Heuvelink.
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen
na de middelbare school?
Kok/kelner opleiding.
Werd je nog opgeroepen voor de militaire dienstplicht?
In 1985 opgeroepen voor de dienstplicht.
Vond je gelijk een baan?
Na de dienstplicht begonnen met werken bij de Kinkelder bv
als servicemedewerker buitendienst.
Heb dit met veel plezier 26 jaar gedaan.
Ben je nog van werkgever veranderd?
Heb een prachtig switch gemaakt naar de horeca waar ik nu al 12
jaar werkzaam ben. Begonnen bij Bent Sports en inmiddels alweer
drie jaar werkzaam in de Topsporthal Ede in de horeca.

Speelde je straatvoetbal?
Ja, in mijn straat bij de Albert Schweitzer school met iedereen die
er omheen woonde.
Wie bracht je in contact met DCS?
Meeste klasgenootjes zaten bij DCS dus daar 50 jaar geleden
aangemeld.
In welke teams speelde je en op welke positie?
Hele jeugd doorlopen van de fjes tot de A-overgang. Daarna bij
de senioren ingehaakt in het vierde vijfde en het zesde. De competities hebben we toen achter ons gelaten en zijn fanatiek gaan
trainen op de donderdagavond. Langzaamaan vormde zich een
fanatieke vriendengroep genaamd de VETS. Er wordt nog steeds
getraind en ik haak rond een uur of negen aan om te genieten van
de verhalen over de partijtjes die er gespeeld worden.
Wie waren jouw trainers?
Van Willem Kroesen tot Theo de Wit en bij de senioren
Jan Pelgrom, Peter Beekman. Positie was rechtsback en
rechtermiddenvelder
Wie waren jouw teamgenoten?
Poeh dat zijn er best veel geweest de afgelopen jaren.
Te veel om op te noemen.
Nog kampioen geworden?
Meerdere keren in de jeugdkampioen geworden en als senior
met het vierde dacht ik (vijfde red, zie prijsvraag)
Hoe was het randgebeuren, zoals uitjes e.d.?
Altijd legendarische uitjes gehad. Van voetbalkampen tot internationale toernooien van euro sportring. Tegenwoordig bij de
‘vets’ regelmatig uitstapjes naar het buitenland. Van skiën tot bierexcursies en proeverijen. Ieder jaar het vets eindfeest etc.
Nu bijna iedere donderdagavond in het clubhuis te vinden om
gezellig met de mannen na te zitten.
Waarom gestopt? Gestopt door een paar versleten knieën.

Vrijwilligerswerk

Covid-19
Wat waren de werkzaamheden? Bardiensten
Hoeveel tijd in de week besteedde je daaraan?
Poeh, lastig in uren uit te drukken. Draai op z’n tijd bardiensten
en we vergaderen regelmatig met de kantinecommissie om
het clubhuis zo goed en efficiënt mogelijk te laten draaien.
Ook de inkoop verzorg ik iedere week
Wie zijn voor jou echte DCS-ers?
Een echte DCS-er heeft toch wel een beetje geel-zwart bloed en zie
je toch vrij frequent op hengelder rondom de velden of ergens in
het clubhuis.

Toekomst
Wanneer ga je met pensioen?
Zoals het er nu voor staat over een jaar of tien.
Wat zijn je plannen?
Geen echte plannen, gezond blijven
vind ik eigenlijk het belangrijkste.
Wat kan er beter binnen onze vereniging?
Ik zou graag zien dat er zich meer vrijwilligers zouden aanmelden.
Betrokkenheid.
Wat is jouw levensmotto?
Genieten van het leven.

Hoe was de huldiging op 16-1 jl. in een leeg clubhuis?
Ja was wel even anders maar ben er niet minder trots op.
Welk effect hebben de overheidsmaatregelen
op jouw dagelijks leven?
Werk in de horeca dus het heeft direct invloed gehad op mijn werk
en nog steeds. Inmiddels tijdelijk ander werk gevonden bij de Ggd
Nog. Ik doe daar de administratie voor de prikkers. Zo snel de
horeca weer open mag en kan ga ik in Ede weer aan de slag.
Let je nu meer op jouw conditie?
Ik probeer m’n meters te maken door wat vaker te wandelen.
Hoe hou je contact met familie, vrienden en kennissen?
Een belletje appje of vluchtig bezoekje. Maar dat is allemaal
in te halen straks als het allemaal weer ‘normaal’ is.
Heb je door het thuisblijven andere liefhebberijen ontdekt?
Niet echt nieuwe maar heb wel tijd gehad om te klussen
in en rondom huis.
Laat je je vaccineren?
Ja, dat is inmiddels ook al gebeurt.
Wanneer de crisis voorbij is keert dan het het oude normaal
terug of zullen sommige veranderingen blijven? Ik snak naar het
oude normaal. Maar besef ook wel dat gezondheid boven alles gaat
en er zullen best veranderingen blijvend zijn. Ga er toch wel een
beetje vanuit dat we deze zomer weer in de kantine of ergens
op een terrasje elkaar tegen zullen komen.

Ben je bij DCS nog leider of trainer geweest?
Zowel leider als trainer geweest bij mijn zoon Tom in de jeugd
Deed je nog ander vrijwilligerswerk? Sinds een jaar of 15 draai
ik bardiensten en zit in de clubhuiscommissie.
Ook verzorg ik de inkoop van de bar
Wie heeft je gevraagd?
Er was en is nog steeds een tekort aan vrijwilligers die bardienst
willen draaien, vandaar dat ik me aangemeld heb om dit als
vrijwilliger te gaan doen. Ik hoop dan ook dat zich meer mensen
aanmelden om een bardienst te draaien zodat wij het rooster rond
kunnen krijgen.
or
Topsp
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gouden Jubilaris hans van dijk

De Supportersvereniging DCS
zoekt een nieuwe
Secretaris

Jeugd
Waar stond jouw wieg?
Ik ben in Arnhem geboren , onderaan de John Frostbrug
over de Rijn, op 7 augustus 1963
Zijn jullie nog verhuisd?
In Arnhem heb ik ongeveer vijf jaar gewoond , daarna verhuisd
naar Apeldoorn waar we vlak naast kinderboerderij Malkenschoten gingen wonen……Toen in Zevenaar de wijk Zonnemaat
werd gebouwd zijn we daar gaan wonen. De woonwijken Stegeslag
en Zonnegge moesten toen nog worden gebouwd.

Opleiding en werk

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 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,
26
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.nl

Naar welke scholen ging je?
Zonnemaatschool en Liemers College
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen
na de middelbare school? ICT
Werd je nog opgeroepen voor de militaire dienstplicht?.
Na een mooie periode op het Liemers College volgde de
dienstplicht waar ik onder Leen Pfrommer in diverse
militaire sportteams mocht spelen.
Vond je gelijk een baan? ja
Ben je nog van werkgever veranderd?
Alweer 21 jaar ben ik werkzaam in de automatisering bij Rittal
BV. Daarvoor werkte ik bij Plukon (kippetjes) en in een
Jeugdgevangenis. (als IT- er met minimaal contact delinquenten)
Getrouwd/partner?. Gehuwd met Marietta
Hoeveel (klein)kinderen?.
2 kinderen Bob en Danielle. Wij zijn een sportief gezin , doeners
en niet echt ‘bankzitters’. Ook de kinderen hebben hun weg in de
sport gevonden hetgeen me goed doet.
Buiten voetbal nog hobby’s?.
Op de eerste plaats komt mijn gezin, maar voor de tijd die
overblijft mag ik graag foto’s maken, bierbrouwen en gitaar spelen.

Voetbal
Speelde je straatvoetbal?
Ja, op het schoolplein van de Zonnemaatschool met een tennisbal,
het veldje bij de Fam. Kuiper en natuurlijk op het grasveld bij het
Rosorum.
Wat werd je eerste sportvereniging?
DCS. Later ging ik voetballen combineren met tennis.
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Op welke positie speelde je?
Tot aan de senioren eigenlijk altijd in de voorhoede gevoetbald ,
met af en toe een uitstapje naar het middenveld,
maar later steeds meer op het middenveld gaan spelen.
In welke teams speelde je en wie waren jouw trainers?
Ben begonnen bij DCS in de F3 , samen met Ronnie Paar
onder leiding van Joop Berens, De elftallen D2, D1 met als
Leider Willem Kroesen herinner ik met het meest.
Wie waren jouw teamgenoten
De D1 met spelers als Gerrie Vermeulen , Bert Smalbraak,
Ferdinand Landsheer, Johan Driessen, Enfin ik kan ze allemaal
zo opnoemen , was een mooi voetbal jaar.
Nog kampioen geworden?
We wonnen op een groot veld met 25 -0 van Spijk vooruit ,
met 13 doelpunten in een wedstrijd van mij. Het kampioenschap
ging toen tussen ons en Babberich (spelers als Wilco Klopp,
Gerald Schipper, HarrieFontein) .
Legendarisch natuurlijk de A1 overgangsklasse onder leiding van
Theo de Wit met sweaters ‘a force in football’ stonden we bij
iedere wedstrijd al met 1-0 voor……
Voetbal je nog?
Momenteel voetbal ik nog steeds met veel plezier, en inzet bij
de Veteranen (vanaf begin)
De combinatie van voetbal met tennis was niet de ideale
combinatie , want ik moest regelmatig het voetballen afbellen
omdat ik ergens nog in een tennistoernooi zat.

Vrijwilligerswerk
Ben je bij DCS nog leider of trainer geweest?
Diverse keren ben ik trainer/leider geweest. In het begin toen
ikzelf nog geen kinderen had en later de elftallen van zoon Bob
getraind. Als tennisleraar had ik al ervaring. Het overbrengen
van technische vaardigheden zoals ik de Vets bij het skiën
bijbreng geeft veel voldoening.

Toekomst
Wat zijn je plannen?.
Naast Voetbal en Tennis ben ik actief met hardlopen (tweemaal
marathon Rotterdam en eenmaal die van Amsterdam) ,
wintersport zowel skiën, snowboarden als schaatsen (elfsteden
kruisje op 21-2-1988: start 9:30 met finish Bonkevaart om 23:00)
en een jaarlijks terugkerende Vierdaagse…
Planning om weer te voetballen zit er nog niet in, maar we kijken
er met z’n allen wel ontzettend naar uit……..
Wat is jouw levensmotto?.
Houd vol en blijf gezond is en blijft het motto nog even.

Covid-19
Hoe was de huldiging op 16-1 jl. in een leeg clubhuis?
De DCS huldiging van de jubilarissen was leuk
en Corona-proof gedaan , kortom goed geregeld.
Welk effect hebben de overheidsmaatregelen
op jouw dagelijks leven?
Tja na een periode met van allerlei ‘aanpassingen’ om het aantal
besmettingen maar naar beneden te krijgen begin ik het sociale
gebeuren steeds meer te missen. We moeten nog even volhouden
en ons aan de regels houden , maar ik geloof dat de 1,5 mtr nog wel
even aanhoudt. Je merkt wel dat iedereen nu zo na een jaar lang
Corona wel een beetje sociaal afstompt , En dat een weekendje mid
februari sneeuw en ijs , met veel schaatsen in de buitenlucht ons
weer even goed doet.
27

Op 1 januari 2005 tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft Jan Willemsen zijn oorkonde tot erelid ontvangen. Tien jaar later
werd de Nieuwjaarsreceptie op 4-1-2015 gehouden en kreeg hij met Jan Kelderman zijn speldje voor 70 jaar lidmaatschap
opgespeld door toenmalig burgemeester Jan de Ruiter. Een activiteit met driemaal Jan. De burgemeester is eind 2018
opgevolgd door Lucien van Riswijk en Jan Kelderman is ons op 28-9-2020 ontvallen. Gelukkig verkeert Jan Willemsen als
trouw lid in goede gezondheid en heeft niets aan bravoure ingeboet. Aan de telefoon vertelde Jan (geb.1936) aan ons
redactielid (geb.1960) langer lid te zijn dan hij oud is.

Jan Willemsen 75 jaar trouw lidmaatschap

Zoon Ralph werkt als projectleider bij een ingenieursbureau woont in Beuningen maar is nog steeds lid.
Dochter Nicole heeft een sfeerwinkel in Tolkamer en woont in Herwen. Uit het familieboek Willemsen, p.129:
In 1956 werd Jan op 19 jarige leeftijd als dienstplichtig soldaat uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea. Per constellation
vloog hij met 68 soldaten naar Biak. Wat een verschil: van het rustige Zevenaar naar het zeer onrustige eiland waarvan de
helft Nederlands grondgebied was.

Noud Croes, 21 jaar

Mark Berendsen, 26 jaar

Jan Willemsen versus Jan Willemsen
uit DCS-post, seizoen 2012/2013 nr.4 door Peter Beekman

SEIZOEN 2020 – 2021
20-09-2020
11-10-2020
25-10-2020
08-11-2020
29-11-2020
13-12-2020
24-01-2021
28-02-2021
14-03-2021
21-03-2021
11-04-2021
25-04-2021
16-05-2021
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D.C.S. – CONCORDIA WEHL

CD RECLAME - ZEVENAAR
D.C.S. – V.I.O.D. DOETINCHEM

REDDY KEUKENS - DOETINCHEM
D.C.S. – W.S.V. APELDOORN

BUMĖ BOUW EN ONDERHOUD - WESTERVOORT
D.C.S. – UNION NIJMEGEN

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

SNACKBAR ZONNEMAAT – ZEVENAAR
D.C.S. – S.D.O.U.C. ULFT

ARIЁS NATUURSTEEN – ZEVENAAR
D.C.S. – V.V.G. ’25 GAANDEREN

REDDY KEUKENS - DOETINCHEM
D.C.S – VARSSEVELD

CHARLES VAN DITSHUIZEN - ZEVENAAR
D.C.S. – EENDRACHT’30 MOOK

AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR
D.C.S. – VORDEN

HYSCON ZUID-OOST GELDERLAND - ULFT
D.C.S. – SPERO ELST

BRUNA JANSSEN – ZEVENAAR
D.C.S. – QUICK 1888 NIJMEGEN

LEX HENDRIKS GROENTEN & FRUIT - ZEVENAAR
D.C.S. – D.V.C. ’26 DIDAM

AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR

Ik loop al een paar jaar mee op Hengelder. Ik ken veel mensen bij DCS, maar ook bij OBW kom ik regelmatig bekenden tegen.
Op het inmiddels bekende toernooi van DCS speelt OBW de laatste jaren mee. Op die dag komen ze allemaal samen.
Heel toevallig stonden twee voor de clubs geen onbelangrijke mannen naast elkaar. Ik maakte er een foto van en kwam op het idee
voor een interview. Inmiddels 1,5 jaar verder heb ik ze eindelijk om de tafel. In de bestuurskamer van DCS zitten ze gebroederlijk
te praten over hun ervaring bij de club, maar ook over hun verleden. Aan tafel zitten 2 naamgenoten uit 2 verschillende culturen.
De ene Jan is verstokt aan OBW, de andere aan DCS. Of er echt zoveel cultuurverschillen zijn dat lezen we hieronder. Om het niet
te verwarrend te maken noem ik Jan van OBW Jan O en Jan van DCS Jan D. Jan O is 65 jaar en Jan D is 11 jaar ouder, maar beiden
zijn nog even gedreven als de verhalen loskomen.
Een interview met 2 echte Zevenaarders. (zie ook foto links onder pagina 24)
• Jullie zijn allebei in Zevenaar geboren,waar is dit dan?
Ja, Jan O is in Zevenaar, maar dan wel in Oud-Zevenaar geboren.
Ook zijn ouders en daar de ouders van zijn er geboren. Jan D is
in Zevenaar geboren op dezelfde stuk grond als waar hij nu ook
woont. De vader van Jan O was een halfbroer van de vader van Jan
D. Zij hadden dezelfde vader maar een andere moeder.
De vader van Jan O heette Willem. Deze was een harde werker. Hij
was de eerste die een Mulo-diploma kreeg, in ieder geval was hij
als eerste geslaagd. Hij heef er echter niets mee gedaan. Een blauwe maandag werkte hij op een notaris-kantoor en toen had hij het
wel gezien. Hij wilde werken. Altijd bij de Boerenbond gewerkt.
Als je naar Ooij ging stond daar een oud schuurtje en daarin werkte hij. Dat harde werken heef Jan O dus niet van een vreemde.
De vader van Jan D heette Hendrik en is ook een geboren Zevenaarder. Hendrik liep met 85 jaar nog kwiek rond en was zeer fit.
De werkzaamheid zit in de familie, want ook Jan D is niet te lui
om op zijn leefijd nog te klussen. Jan O neemt alvast een sigaretje.
• Zijn jullie allebei met een Zevenaarse getrouwd?
Jan O wel. Rinie Scheers handbalde bij OBW. De klik tussen OBW
handbal en voetbal was daarna gauw gelegd. Tot haar 53ste heef
Rinie gehandbald. Ze zijn ruim 40 jaar getrouwd. Jan D is dit jaar
alweer 50 jaar getrouwd met Truus. Truus is een geboren Diemse.
Ze hebben elkaar niet via de sport gevonden,
maar wel met dansen.
• Hoe is de samenstelling van het gezin.
Is er ook een voetballer bij?
Jan D heef een zoon en een dochter. Ralf heef bij DCS gevoetbald,
maar is verhuisd. Hij voetbalt nog steeds.
Jan D heef 2 kleinkinderen.
Jan O heef 2 dochters en een zoon genaamdMaarten. Deze speelt
momenteel in het 2de.Scheef kijkend naar Jan D: ‘en inmiddels 5
kleinkinderen!, van 7 tot 1 jaar’. Jan D liep als kind al mee naar
DCS en met 15 jaar deed al van alles. Hij heef een paar keer gevoetbald op die grote klompen van grootvader. Hij is wel altijd
werkzaam geweest bij DCS. Aan de Buitenmolen harkte hij al met
15 jaar het veld aan met Gijs Krist (broer van toenmalige voorzitter Bram Krist). Later hebben ze daar de kleedkamer gemetseld.
Samen met Piet Derksen is Jan D bij de pr gekomen.
Ze hebben veel werk verricht. Tussen het gaas en borden werd alles
schoongemaakt, er lag allemaal rotzooi. Toen is Theo Verfuurden
erbij gekomen. Zij hebben alle borden persoonlijk aangebracht.
Niet zonder trots kan Jan D zeggen dat nagenoeg alle borden mede
door hem verzorgd zijn.Jan O is als 10 jarige gaan voetballen.
Met 12 ging je de competitie in. Hij stond
al vrij vroeg als 17 jarige in het eerste.Niet lang, want hij begon
toen aan een lerarenopleiding. Vele jaren is hij in lagere elftallen
blijven voetballen. Hij voetbalt nu nog in de zaal en is
scheids-rechter en doet dat met veel plezier.
• Welke functies hebben jullie binnen de club
vervuld en welke vervul je nog
Met Piet Derksen was Jan D bij de pr en hij was oprichter van
Vriendenclub samen met Theo Verfuurden. De pr deed hij ook
met hem. Hij heef veel ondernemers binnen gehaald. Zoals hierboven reeds vermeld heef hij een groot aantal in het aantal
DCS Post • Jaargang 65 Nummer 3

reclameborden rond het veld.Met de komst van het kunstgras hebben vrijwilligers alle borden schoongemaakt en in orde gebracht.
Het ziet er allemaal netjes uit.Jan O: voetballer, in bestuur als
voorzitter van afdeling handbal, als zodanig ook in het Algemeen
Bestuur, totdat Jan Bloo daar stopte als voorzitter. Wim Kaalbergen werd toen nog voorzitter. Wim stopte en toen werd Jan O interim voorzitter. Na een jaar werd hij algemeen voorzitter.
Uiteindelijk is hij 25 jaar voorzitter geweest van de 3 afdelingen.
Toen kwam de businessclub waar hij voor heeft gestreden dat deze
zou komen. Onder zijn leiding is het ledenaantal verdubbeld.
De taken werden verdeeld en toen heeft hij zich teruggetrokken.
• Zijn jullie hiervoor binnen of buiten
de club wel eens gewaardeerd?
Jan D is erelid. Dat is al een waardering voor het werk dat hij doet.
Jan O is door de koningin geridderd, samen met Eef
Koenders. (Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege hun
verdienste voor sportvereniging OBW). Jan O voelt zich in ieder
geval gewaardeerd voor de activiteiten die hij heeft verricht.
Na 5 jaar voorzitter af zeggen sommige nog: ‘Hoi voorzitter!’
• Hoe vinden jullie momenteel
de samenwerking tussen de clubs?
Voor beide gaat het prima. Beide clubs werken goed samen met
een dosis gezonde concurrentie. Gewoon samen een kopje kofe in
de spil. Je waardeert dat mensen iets doen. Daar moet je het van
hebben. Je kunt het namelijk niet alleen. Ze hebben elkaar zelfs
geholpen met het ophangen van reclameborden. DCS is eigenlijk
ook begonnen op de wei van den Oliepier, bij de Panoven. OBW
ging naar Café van Uum aan de Ooiselandweg, vertrokken toen
naar Steenheuvel (oude Turmac terrein), toen de Sint Martinusweg en vervolgens naar Hengelder. Vrijwel gelijk vertrok OBW
met DCS naar Hengelder. DCS kwam iets eerder op het Noodveld.
Misschien had de gemeente toen wel gedacht aan één vereniging.
• Fusie? Niet fuseren! Het levert niets extra’s op. Beide verenigingen hebben 800 leden en zal dan veel te groot worden.
Holthuizen hebben ze straks nodig om het bestand te handhaven.
• Wat is het mooiste wat je binnen de clubhebt meegemaakt?
Jan O: altijd kampioenschappen. Van de 1ste klas onderafdeling
in 3 jaar tijd rechtsreeks naar de 3de klas. Daarna toch 5 jaar eerste klas. 50-jarig bestaan met de komst van feyenoord. Dat was
een hele happening. met Willem van Hanegem, Ronald kwam net
terug van Barcelona en speelde bij Feyenoord. Dieptepunt/triest
was vriend Bart Buiting, 47 jaar onder het voetbal, een vriend
dood op het veld. Op een zondagmorgen om 12 uur als 1 (ramp
in Bijlmer) moet je gaan vertellen. Jan D. Zulke wedstrijden tegen
deze clubs, dat hebben wij niet gehad. De huldigingen blijven me
bij. De kampioenschappen zijn altijd mooi om mee te maken.
Natuurlijk is het verlies van Theo Verfuurden een dieptepunt.
• Willen jullie nog iets kwijt aan elkaar of over de club?
Ze willen zo door gaan en de twee Jannen hopen dat ze gezond
blijven en nog lang wat voor de club mogen doen. Jan O steekt nog
een sigaret op. Daarna gaan we naar de bar en bestellen een biertje.
Een interview met twee naamgenoten die we nog lang bij hun club
mogen zien.			
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Persbericht: Eric van Zutphen nieuwe hoofdtrainer DCS seizoen 21/22
Zevenaar,
woensdag
januari
2021 hoofdtrainer DCS seizoen 21/22
Persbericht:
Eric van 27
Zutphen
nieuwe
Op
woensdag
27 januari27
2021
heeft2021
het bestuur van sv DCS overeenstemming
Zevenaar,
woensdag
januari
bereikt met Eric van Zutphen (55 jaar) als nieuwe hoofdtrainer voor de
Op woensdag 27 januari 2021 heeft het bestuur van sv DCS overeenstemming
hoofdmacht van sv DCS. Er is een 1 jarige verbintenis met elkaar aangegaan en
bereikt met Eric van Zutphen (55 jaar) als nieuwe hoofdtrainer voor de
met ingang van 1 juli 2021 zal hij met de technische staf DCS1 beginnen met de
hoofdmacht van sv DCS. Er is een 1 jarige verbintenis met elkaar aangegaan en
voorbereiding voor het seizoen 2021-2022.
met ingang van 1 juli 2021 zal hij met de technische staf DCS1 beginnen met de
De
Technischevoor
Commissie
heeft2021-2022.
een positief advies gegeven aan het bestuur over
voorbereiding
het seizoen
het aanstellen van Eric van Zutphen. Deze aanstelling was nodig door het
De Technische Commissie heeft een positief advies gegeven aan het bestuur over
aangekondigde vertrek van de huidige hoofdtrainer Kevin Jeurissen die na afloop
het aanstellen van Eric van Zutphen. Deze aanstelling was nodig door het
van dit seizoen verhuisd naar DVC’26.
aangekondigde vertrek van de huidige hoofdtrainer Kevin Jeurissen die na afloop
Eric
vanseizoen
Zutphen
is een trainer/coach
van dit
verhuisd
naar DVC’26. met bijna 20 jaar ervaring bij verschillende
verenigingen zoals Avanti Wilskracht, WVC/FC Winterswijk, Luctor et Emergo,
Eric van Zutphen is een trainer/coach met bijna 20 jaar ervaring bij verschillende
Vroomshoopse Boys en zijn laatste club HVV Tubantia (KNVB 1e klas). Als
verenigingen zoals Avanti Wilskracht, WVC/FC Winterswijk, Luctor et Emergo,
voetballer heeft hij als (jeugd)speler gespeeld bij oa De Graafschap
en FC
Vroomshoopse Boys en zijn laatste club HVV Tubantia (KNVB 1e klas). Als
Twente en bij amateurverenigingen LONGA’30, AZSV en FC Winterswijk.
voetballer heeft hij als (jeugd)speler gespeeld bij oa De Graafschap en FC
Het
bestuur
van
DCS is er van overtuigd
dat met
Eric en
vanFC
Zutphen
een
Twente
en bij
amateurverenigingen
LONGA’30,
AZSV
Winterswijk.
kwalitatief, ervaren en ambitieuze trainer/coach is gecontracteerd en past bij de
Het bestuur van DCS is er van overtuigd dat met Eric van Zutphen een
visie van DCS. Het bestuur wenst Eric veel succes en plezier toe met deze mooie
kwalitatief, ervaren en ambitieuze trainer/coach is gecontracteerd en past bij de
uitdaging voor het komende nieuwe seizoen.
visie van DCS. Het bestuur wenst Eric veel succes en plezier toe met deze mooie
uitdaging voor het komende nieuwe seizoen.
Steller persbericht; René van Leeuwen,
Voor meer informatie ben ik bereikbaar
Steller persbericht; René van Leeuwen,
Voor
meerdeinformatie
ben
ik bereikbaar
Stichting
Leergeld
Liemers laat alle
kinderen
meedoen!

voorzitter sv DCS
op mobtelnr 0646179230
voorzitter sv DCS
op mobtelnr 0646179230

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.
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Van Geel/Zwart naar Rood/Zwart
Het zal voor de supporters van DCS wennen zijn als Kevin Jeurissen in het najaar of in het voorjaar van 2022 op
Hengelder verschijnt. Het club-icoon loopt dan rond in een rood-zwart trainingspak. Hij was speler , trainer
van Jo 19 , trainer van het tweede elftal, assistent van Willem Mulderij en hoofdtrainer van ‘zijn’ DCS.
(door Hans Jansen)
Kevin Jeurissen gaat aan de slag bij buurtgenoot en concurrent:
DVC 26 in Didam. Het zal voor Kevin Jeurissen ook wennen zijn
om in de andere dug-out te gaan plaatsnemen. De dug-out waar
hij als speler af en toe zat en heel veel als trainer is nu de plaats
van de tegenstander. De jaren als hoofdtrainer waren voor Jeurissen niet de leukste. Door zijn ziekte en Corona verliep het uiterst
vervelend. In zijn eerste seizoen werd hij ziek , het tweede seizoen
werd niet afgemaakt en het derde seizoen was twee wedstrijden
onderweg toen corona weer roet in het eten gooide.
,,Ik had het me allemaal anders voorgesteld, maar hier kan
niemand iets aan doen”, vertelt Jeurissen. Op de vraag of hij
misschien een ander traject had moeten doorlopen is hij helder.
,,Toen ik in het ziekenhuis lag heb ik daar best wel over nagedacht.
Het ging na het vertrek van Mulderij heel snel. Zijn vertrek zag
niemand aankomen en toen kwamen ze al snel bij mij terecht.
Het was voor mij en misschien ook wel voor DCS beter geweest dat
ik eerst in een andere ‘keuken’ had gekeken. Daar had ik ervaring
op kunnen doen en beginnersfouten kunnen maken. Bij DCS was
het eigenlijk te eigen.”
,,Daarom begon ik in het najaar te twijfelen of ik wel door moest
gaan. Mijn gevoel zei steeds meer dat ik moest stoppen. Ik ben met
de TC gaan praten en heb ik besloten dat ik ging stoppen. En toen
kwam DVC in beeld. De aanvoerder van DVC (Jan van Zimmeren HJ) heeft mij voorgedragen aan de TC van de Didamse club.
Na twee goede gesprekken was het rond en heb ik voor twee jaar
getekend.” Vriend en vijand waren verrast en verbaasd dat Kevin
Jeurissen naar DVC gaat. Maar iedereen binnen DCS gunt hem
deze overstap en weten dat hij zich gaat ontwikkelen als trainer.
Hij zal na DVC een volgende stap maken en zijn ogen en oren goed
de kost geven. Bij DCS zullen ze Kevin Jeurissen niet vergeten
en Jeurissen zal DCS niet vergeten. Op donderdagavond na
de training in Didam even een drankje doen bij DCS.
Met een tas vol ervaring en mooie clubs zal hij ooit weer terug
keren bij ‘zijn’ DCS. Want het geel-zwarte trainingspak staat
Kevin Jeurissen toch wel het mooiste. Patrick Rabelink kent Kevin
Jeurissen als zijn broekzak en werkte prima met hem samen.
,,Kevin heeft af en toe Feed-back nodig en dat kon ik hem geven.
We deden alles op basis van gelijkheid. We konden pittig discussiëren, maar er bleef nooit iets hangen. Ik vind het jammer dat hij
weggaat, maar ik gun hem deze stap. We zijn volgend jaar elkaars
tegenstander, op zes punten na gun ik hem alles. We stonden
letterlijk en figuurlijk altijd dicht bij elkaar. In het nieuwe seizoen
zit hij in de andere dug-out een heel eind bij ons vandaan.”
Patrick Rabelink is volgend seizoen assistent trainer van Eric van
Zutphen.

Na een paar goede gesprekken heeft de TC van Zutphen (55)
aangesteld als de nieuwe trainer van DCS.
De inwoner van Winterswijk begint in juli aan zijn klus op
Hengelder.
,,Ik ben erg blij met DCS. Ik heb met collega-trainers gebeld
en hoorde goede berichten over die club. Een goede accommodatie
en een tweede elftal en jo19 op niveau.” Van Zutphen was ook
kandidaat bij Longa 30 en DVC. Longa koos voor Dennis van Toor
en DVC voor Kevin Jeurissen.
,,Door Corona kan ik het eerste elftal niet zien spelen en ook niet
met spelers kan praten. Ik wil Kevin niet voor de voeten lopen.
Dit is wel jammer, maar het is niet anders.”
Eric van Zutphen heeft als speler en trainer een mooie CV.
Hij speelde bij de Graafschap, FC Twente, AZSV, Longa en
FC Winterswijk. Als trainer was hij actief bij FC Winterswijk,
Avanti Wilskracht, Luctor et Emergo, HVV Tubantia
en Vroomshoopse Boys.
,,Vroomshoopse Boys is een prachtige club, maar dat was op zaterdag. Toen mijn zoontje zei: ‘Pap jij bent de enige vader die nooit
komt kijken’ ben ik weer naar de zondag gegaan. Ik heb nu een
jaartje geen club gehad en ik ben blij dat ik weer aan de slag kan.”
Bij Eric van Zutphen draait het veel om voetbal. Hij is er veertig
uur mee bezig. Naast het trainen van een team is hij ook actief bij
FC Trias. Maar er is naast voetbal nog meer. Hij woont samen met
Simone en samen hebben ze een zoon : Djayden(12).
,,We hechten waarde aan quality-time , dat is er voldoende.
Mijn vrouw heeft een drukke baan en zo kunnen we onze eigen
gang gaan. Onze zoon voetbalt bij de Graafschap en daar ben ik
met halen en brengen ook druk mee.”
Vakliteratuur en thrillers lezen, soul, funk en disco uit de jaren 80
luisteren en met vrouw en zoon op vakantie gaan zijn de
liefhebberijen van de nieuwe trainer van DCS.
Het is te hopen dat er snel duidelijkheid komt over het afmaken
van het seizoen zodat van Zutphen zich kan bezighouden met het
nieuwe seizoen. Hij moet het in ieder geval zonder Noud Croes
doen. De verdediger vertrekt naar DVOV in Velp.
,,Hoe het allemaal loopt weet ik nog niet. Misschien dat ik in juli
begin. Twee weken om kennis te maken en dan in augustus maar
met de volle voorbereiding.”
DCS heeft een trainer in huis gehaald met een schat aan ervaring
en voetbal know-how. Bestuur ,TC, supporters en iedereen die
DCS een warm hart toe draagt wenst de inwoner van Winterswijk
veel succes bij zijn nieuwe club.
Eric van Zutphen: ,, Ik heb er veel zin in.”
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Vermenigvuldiging van de eerste uitgaves

In het vorige nummer beschreef Robbert Benen de geschiedenis van de DCS-post, door mij alleen aangevuld met de veranderde
verschijningsfrequentie van maandelijks vanaf eind jaren zestig naar vier nummers per seizoen vanaf seizoen 16/17.
Vermenigvuldiging van de eerste uitgaves van toen nog TVV-post eind dertiger jaren werd met een stencilmachine gedaan om
veertig jaar later eind jaren zeventig met inmiddels de DCS-post over te stappen op de modernere offset techniek.
Het formaat ging in december 1976 van A5 naar het dubbele A4.
In ‘Uit de Oude Doos’ is te lezen dat Theo Maakgoed en Peter
van Snippenburg toen de DCS-post verzorgden. Daarvoor hebben
eind zestiger jaren Ben Geutjes en zijn vrouw dat gedaan. Gerda
typte de kopij van voornamelijk Joop Berens en Wim Kroezen
op de stencils terwijl de machine pro deo ter beschikking werd
gesteld door het notariskantoor waar ze werkte. Ben (geboren in
1940) vergaarde de pagina’s om ze tot A5-boekjes te bundelen. Een
jaar lang ging dit goed totdat de stencilmachine zwarte vlekken
gaf. Toenmalig voorzitter Piet Derksen ontlastte het jonge paar
door het drukwerk voor een vriendenprijs tijdelijk bij drukkerij
Spaan uit te besteden. Het geboortehuis van Ben’s iets jongere
ex-teamgenoot, thans drukker in ruste Antop Opdenoordt is
weliswaar naast Copieerbedrijf Servo aan de Schievestraat nummer 77 maar Anton herinnerde zich niet ooit meegeholpen te hebben bij zijn buurman. Theo Gijsberts (geboren in 1942) herinnerde
zich dat hij bij de geboorte van zijn tweede kind Inge in maart
1969 met buurman Jos Damen de DCS-post stencilde vanuit het
bodehuis van het oude Gemeentehuis aan de Didamsestraat.
Het vergaren deden hun vrouwen Jannie en Wil aan de eettafel
op Oosteinde 154. Begin zeventiger jaren nam Theo Maakgoed
het over en werkte met de stencilmachine vanuit zijn huis aan de
Van de Loostraat 2. Bij de komst van onze befaamde huisdrukkerij
kregen Peter Snippenburg en Theo Maakgoed ook de beschikking
over een doka. Ronnie Beverwijk die toen nog bij de
drukkerij Misset in Doetinchem werkte hielp hen met het rasteren
van foto`s. Aan het begin van dit millennium werd door het
bestuur besloten dat de keet met offsetmachine een andere
bestemming moest krijgen en bedankten onze Peter en Theo
voor hun diensten. Zo werd het seizoen 0304 na 25 jaar
(voor Theo zelfs 33 jaar) hun laatste. Na de instelling van een clubbladcommissie met o.a. Ronnie Beverwijk en Peter Witjes komt
het eerste nummer in het seizoen 0405 met enige vertraging via
een geleast kopieerapparaat digitaal tot stand. Vanaf nr.1 seizoen
0607 kwam er voor het eerst een kleuren omslag dat elders werd
gedrukt. Nadat de lease-termijn bij Nieumeijer is verstreken wordt
deze niet meer verlengd en al het drukwerk vanaf seizoen 1112 bij
Anton’s dochter Lilianne Opdenoordt die zijn zaak Antop in 1997
heeft over-genomen uitbesteed.

Op redactiefront gebeurde intussen ook een en ander.
De eerste nummers van TVV-post in de dertiger jaren stonden
nog onder redactie van Ben Knippenborg en H.A. van den Heuvel.
Laatstgenoemde wordt na WOII opgevolgd door D. Bezemer die
eind 1947 stopt vanwege een belangrijk meningsverschil met het
bestuur. Net als J. Wassink legt hij ook zijn bestuursfunctie neer.
(Aannemelijk is dat zij niet wilden dat TVV een katholieke vereniging zou worden). Vanaf februari 1968 (het jaar ervoor heeft DCS
na een kleine twee decennia haar katholieke predicaat inmiddels
weer afgezworen, zodat geestelijk adviseur kapelaan Weghorst de
conclusie trok dat er geen taak meer voor hem was weggelegd) startten Theo Gijsberts en zijn toenmalige buurman journalist
Jos Damen de DCS-post na een aantal proefnummers opnieuw op.
Jos Damen verliet na een half jaar de redactie. Zijn broer Eddy
Damen trad met Willem Elshof toe begin jaren zeventig. Tot eind
1976 maakten de broers Piet en Jan Jansen ook deel uit van de
redactie. De tijden waren veranderd hetgeen moge blijken uit de
in 1976 populaire vraag die Ed en Piet in hun interview met Guus
Hiddink stelden: ‘Kan seks voor de wedstrijd? Guus: ‘Waarom niet
je moet natuurlijk geen uitgebreide orgie houden maar het heeft
geen invloed.’ In maart 1977 treedt Jerry Grootings toe.
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Aan het begin van seizoen 1977-78 neemt Ben Knippenborg,
directeur van de Andreas scholengemeenschap na ruim twintig
jaar afscheid als eindredacteur van de DCS-post dat in 1956 voor
het eerst verscheen (daarvoor was Ben gedurende twintig jaar ook
eindredacteur van diens voorganger de TVV-post). Wim Polman is
in dat seizoen toegetreden. een jaar later zijn ook toegetreden drie
bestuursleden: A. Boone, H.Wassink en J. van Snippenburg.
In de koude maand januari 1979 start een hernieuwde verschijning
van de ‘Achterk®ant’. Als reden daarvoor wordt gegeven: ‘omdat
nog steeds losse opmerkingen worden geplaatst waar je moeilijk
een heel artikel om kunt schrijven’. In november 1979 treedt Henk
Elshof toe. Gerrit Gerritsen schreef zijn rubrieken veelal in de
tachtiger en Ruud Doevendans (keeper uit Duiven) was niet weg
te slaan in de negentiger jaren. Ron van Stralendorff deed vaak
verslag van DCS1 tot 1997. Fred Jansen schreef zijn laatste spons
in 2005. Eindredacteur Gerton van Boggelen legt in mei 2004 zijn
functie neer. Zo wordt nr.7 in het seizoen 0304 Gerton's laatste.
Ook Willem Elshof stopt zodat Karel van Swaaij alleen overblijft.
Jos Veldhuis neemt de plaats van Fred in de redactie over.
Henk Dinnissen treed ook toe. Zijn aangenomen zoon Hermann
speelt in de D1 waarvoor Henk speciaal verslaggever is. Met zijn
nog steeds bestaande rubriek spotlicht is hij begonnen in nr.2 van
het seizoen 0506. Dat was eerst alleen voor leiders. Vanaf nr.1
seizoen 0708 zijn daar de spelers bijgekomen. Archivaris
Peter Beekman droeg dit millennium ook regelmatig kopij aan.
Op 13-6-2019 is Henk ons plotseling ontvallen en in april vorig
jaar niet minder abrupt ook Peter. Gelukkig is inmiddels
Hans Janssen toegetreden. Rob Janssen en leerling-journalist Dirk
van Hummel leveren ook interviews aan..

drukkers ‘Uit de Oude Doos’
uit 0304-post5
Theo & Peter , v/h ‘de drukkers”
Door: Karel van Swaaij

Het sneeuwde op die woensdagavond eind januari toen ik
mijn fiets parkeerde in de van de Loostraat, voor de gezellige
eindwoning van de familie Maakgoed.
Gastheer Theo deed open en zijn 10 jaar jongere compaan
Peter van Snippenburg zat al op de bank.
Rechtzetten verkeerd beeld
Aangezien binnen de vereniging bij veel leden het verkeerde
beeld bestaat dat de heren zelf besloten hebben om hun
activiteiten voor de club te beëindigen, ga ik als eerste hier op in.
PvS: ‘Mij is ongeveer een jaar geleden terloops meegedeeld dat de
‘oude’ drukkerij gesloten zou worden, zonder dat daarbij werd
aangegeven wat het alternatief was. Het kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel. Theo werkte al 33 jaar aan de Post en ik
zo’n 8 jaar minder. Toen het bestuur me in een later stadium vroeg
om in een commissie plaats te nemen die die alternatieven moest
gaan onderzoeken heb ik daar uiteraard voor bedankt. Hoewel ik
nog best wel betrokken had willen blijven bij de bezorging of het
maken van foto’s verbaast het me dat niemand mij gevraagd heeft.
Men ging er kennelijk vanuit dat ik helemaal wilde stoppen met
mijn activiteiten voor de DCS-Post.’
TM: ‘Er is nog wel een bestuurslid bij mij aan huis geweest vorig
jaar om het misverstand over de rekeningen van de drukplaten te
bespreken. En dat was ’t dan.’
PvS: ‘Wat ik niet begrijp is dat ze zo laat aan de bel trokken.
Als er toch problemen zijn, waarom belt er dan niemand eventjes?
Ach, laten we er geen klaagzang van maken…Iedereen is tevreden
en je moet er toch een keer mee ophouden.

Ik heb nu veel meer tijd over voor mijn gezin en werk.’
TM: ‘Voor mij werd het ook steeds moeilijker om uren op de been
te staan. Ik moest i.v.m. mijn gezondheid al in 1998 een forse stap
terug doen.’
‘We vinden de manier waarop het bestuur met ons is omgegaan
weinig elegant. Ondanks het uitgesproken vrijwilligersbeleid
vinden we dat er geen rekening is gehouden met de mens achter
de vrijwilliger. Gelukkig is de club echter meer dan het bestuur
alleen: we blijven daarom zonder rancune gewoon lid van DCS’,
klinkt het eensgezind.

Over vroeger
De duur van beide ‘dienstverbanden’ is indrukwekkend.
In ogenschouw nemend dat we nu met onze 48e jaargang bezig
zijn hebben Theo en Peter meer dan de helft van die jaargangen
op hun drukkersconto staan. Wanneer begon die imposante rit?
TM: “Begin 70-jaren ben ik met Eddy Damen en Willem Elshof
begonnen. Zij verzorgden het redactionele gedeelte en
Ben Knippenborg keek als eindredacteur of ’t allemaal wel door de
beugel kon haha. Leuke, knusse vergaderingen daar op de
Heilige Huisjes. Ik zat er ook bij want ik moest, als verzorger van
het drukwerk, natuurlijk weten wat er voor werk op me afkwam,
wat wél en vooral niét kon. En vooral dat laatste was vaak aan de
orde. Hoe was ’t toen ook al weer? De stencilmachine stond in mijn
woonkamer. De eerste 4 jaar drukten we met een ‘Gestettner’,
zo afgetakeld dat het werken ermee op een gegeven moment
gewoon gevaarlijk was. We gingen over op een ‘Geha’.
lees verder op pagina 39
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vervolg drukkers uit de oude doos
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Een gloednieuwe machine, ik wist niet wat me overkwam! De zaak
stond hier zo opgesteld dat ik meteen aan het draaien kon als ik
uit de ochtenddienst van de Turmac kwam. De advertenties
werden in die tijd uitbesteed bij drukkerij Antop.”

PvS: “Augustus 1980 kwam ik uit dienst en ben toen pas bij DCS
gaan voetballen. Mijn vader Jan was door Henk Joosten bij het
bestuur gekomen. In die tijd was het gewoonte dat er een bestuurslid bij de redactievergaderingen aanwezig diende te zijn. Via mijn
vader kwam ik dus al snel in aanraking met de DCS-Post.
Tegelijkertijd was ik via Theo bij de drukkerij betrokken geraakt,
hoewel ik helemaal geen drukkers achtergrond heb.
Net als Theo trouwens.”
TM: “Het was toen net weer een nieuwe fase die aanbrak. Een lang
gekoesterde wens ging in vervulling. Van een stencilmachine werd
overgestapt naar een off set pers. Kostte toen bijna 20.000 gulden.”
PvS:”De monteur die ons in moest werken was een echte scharrelaar. Als er wat stuk ging, wist hij voor ons goedkope onderdelen
op de kop te tikken. We zijn nog steeds goed met hem bevriend.”
TM:”…en hebben ook nog steeds heel veel lol samen.”
PVS: “Deze Jan Schuurman heeft voor ons de goedkope doka geregeld, zodat we zelf rasters konden maken. Ook de advertenties
konden we nu zelf doen.”
TM: “We drukten ook veel voor derden…”
PvS: “…dat was op initiatief van Ab Smalbraak. Op die manier
konden we beschikken over een vergaarmachine. Daarmee kon je
in één keer alle bladzijden van een DCS-Post vergaren.”
TM: “We drukten o.a. voor OBW, SDZZ, Labeylov, Thor,
Zwaluwen, Kilder en ANBD (het enige commerciële bedrijf,
waar we ooit voor gedrukt hebben)
PvS: “En vergeet ook niet dat we het 60-jarig jubileumboek
hebben gedrukt, dat nu nog bij Rebers te koop ligt.”
TM: “Daarvoor moest ik wel papier halen in Nijmegen,
de boekbinder zat daar ook. Ab Hendriks verzorgde de katernen.”
PvS: “Per week waren we gemiddeld 20 uur of langer bezig met
drukken.

Dat kun je alleen volhouden als je dat met plezier doet. Natuurlijk
stond er wel een kleine vergoeding tegenover, waarvan we dan een
biertje dronken als we samen op vakantie waren in Oostenrijk.
Overigens hebben we altijd goed bijgehouden welke kosten voor
de DCS-Post waren en welke niet. In al die jaren hebben we altijd
een positief saldo gehad. Dat wil zeggen dat de advertentie-inkomsten altijd hoger waren dan de gemaakte kosten.”

Wat waren de werkplekken?
PvS: “Eerst een vijftal jaren naast de bestuurskamer. Toen medio
80-jaren een verbouwing plaatsvond voor het invalidentoilet en
een grotere bestuurskamer, kwam onze ruimte te vervallen. In een
bouwkeet, eerst vooraan bij de poort en later wat naar achter, zijn
we verder gegaan. De eerste ‘keet’ werd later omgeruild voor de
gele die we nu nog naast het clubhuis hebben staan.”
TM: “Dat was wel jammer ja. Toen konden we Henk Dinnissen
niet langer meer pesten door de muziek wat harder te zetten
wanneer we aan het drukken waren. Hij ontving zijn voetbalgasten namelijk in de naastgelegen bestuurskamer…”

Leuke dingen
TM: “Dezelfde Henk Dinissen nodigde ons uit mee te doen aan
een zomerrally. In een warm leren pak trotseerden we de hitte en
het bochtige parcours.”
PvS: “Theo zag er bijzonder charmant uit met zijn leren helm en
een te grote zonnebril. Zijn foto heeft altijd een prominent plaatsje
gehad in de ‘keet’.
Ik maakte Theo nog wel eens aan het schrikken door hard tegen
een metalen kast aan te trappen. Hij dacht dan dat er iets met de
pers fout zat.”
TM: “Ook kan ik me herinneren dat Peter samen met zijn vrouw
Marijke op het biljart lag om mij te choqueren, toen ik elders even
iets had moeten halen. Nee, dat zal ik niet snel vergeten!”
PvS: “We waren net van het biljart af of er kwamen toevallig twee
bewakers langs. Gelukkig niet een minuut eerder.
Ach ja, we hadden veel van dat soort kwajongensstreken…”

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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De GroenRĳk
Tuinbon
het cadeau dat
altijd uitkomt.

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

DANK AAN LEDEN
Hartelijk dank aan de leden voor hun getoonde loyaliteit. Het geduld van
allen wordt erg op de proef is gesteld. Het trouw blijven aan DCS in deze
moeilijke tijd wordt dan ook zeer gewaardeerd. Het bestuur bedankt
daarvoor alle leden voor hun begrip en manier van omgaan in deze bijna
voetballoze tijd. De steun van de leden is voor het voortbestaan van onze
vereniging van vitaal belang!

Oude Doesburgseweg 9
NL-6901 HG Zevenaar
Telefoon: 088-7362222
E-mail: info@rena-accountants.nl

GroenRĳk Zevenaar
Pannerdenseweg 8 A • 0316-333538 • www.groenrĳk.nl

www.rena-accountants.nl

Daarnaast worden ook alle vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, overheid,
KNVB, etc, die ons steunden door huur, afdrachten e/o facturen niet- of
later te verrekenen. Daardoor heeft het bestuur de vereniging tot nu toe
goed door deze crisis kunnen loodsen.
Het Bestuur DCS

“OP DE BRES VOOR DCS!”
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CHINEES-INDISCH
RESTAURANT
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Prijsvraag LXXII

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

‘‘ KWONG CHOW’’
SCHILDERSPOORT
6 66
SCHILDERSPOORT
SCHILDERSPOORT
6901 DR
ZEVENAAR
6901
DRZEVENAAR
ZEVENAAR
6901
DR
(bij de(bij
rotonde)
(bij
de
rotonde)
de rotonde)
TEL.0316-527686
0316-527686
TEL. 0316-527686
TEL.
OPENINGS
TIJDEN
OPENINGS
TIJDEN
OPENINGS
TIJDEN
Maandag
van
15.30
- 21.00
uur uur
Maandag
vanvan
16.00
- 21.00
uur
Maandag
15.30
- 21.00
Dinsdag
gesloten
behalve
met
feestdagen
Dinsdag
gesloten
behalve
met
feestdagen
Dinsdag gesloten behalve met feestdagen
Woensdag
donderdag
van
15.00
- 21.30
uur
Woensdag en
t/m
van
16.00
- 21.00
Woensdag
enzaterdag
donderdag
van 15.00
-uur
21.30 uur
Vrijdag
en zaterdag
15.00
- 22.00
Zondag
en feestdagen
van
12.00
-21.30uur
uur
Vrijdag en zaterdag 15.30 - 22.00 uur
Zondag en feestdagen van 12.00 -22.00 uur
Zondag en feestdagen van 12.00 -22.00 uur

DCS6 Veteranen 1980
Staand vlnr: Henk van Hummel, Henk Pes, Han Wassink, Peter van Swaaij , Peter Ros, Jan Berens.
Geknield: Harrie en Piet Jansen, Berry Jansen, Eric Hamstra, Gerard Rabelink, Jan de Waal
Deze keer geen inzendingen helaas dus ook geen winnaar van de charmante shawl.
Wilt u alsnog zo’n fraaie geelzwarte shawl stuur dan de namen van het jonge DCS 5 team uit de tachtiger jaren naar dcspost@svdcs.nl
Alleen leider Joop Berens en de keeper dragen een lange broek de rest is in korte broek. In die tijd was de korte broek ook nog echt kort.

DCS 5 seizoen 1984-85
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Zaterdagochtend op sportpark Hengelder!

Op de eerste mooie zonnige en frisse zaterdagochtend in maart 2021 is er veel te doen bij DCS op sportpark Hengelder. Jeugdvoetballers
en hun leiders/trainers zijn al vanaf 9.00 uur deze ochtend aanwezig om te voetballen. Op de foto’s kun je zien met hoeveel plezier
de voetballers het met elkaar hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de trainers en begeleiders (vrijwilligers) die spelers trainen
en daaraan evenveel plezier beleven.

PRIJSWINNAARS GROTE CLUBACTIE 2020!

De prijswinnaars Rowan, Maud, Roan, Aidan (Stijn was afwezig)!
Op zaterdag 6 maart 2021 eindelijk de prijsuitreiking van de beste DCS lotenverkopers van de Grote Clubactie 2020. Eindelijk, omdat deze
prijsuitreiking tweemaal werd uitgesteld. Eenmaal vanwege de coronaregels en onlangs nog door de barre winterse weersomstandigheden.
De prijswinnaars kregen een mooie waardebon om daarvoor iets leuks (sportiefs) te kopen bij onze sponsor Intersport Sporthuis Luising.
Tevens kregen ze een mooie DCS-sjaal cadeau van voorzitter Rene van Leeuwen die geflankeerd werd door het GCA-team Anita en Iris.
De voorzitter is trots op alle jeugdleden die de opbrengst van €2476,70 hebben opgehaald voor de jeugdafdeling. De opbrengst wordt besteed
aan verschillende sport- en trainingsmateriaal voor de jeugdafdeling.
De voorbereidingen voor de Grote Clubactie 2021 starten binnenkort alweer en het streven is om een nog hogere opbrengst te realiseren
door nog meer (jeugd)leden te mobiliseren voor de (online) verkoop van de loten. Het startschot voor de GCA2021 wordt gegeven
op 18 september 2021!

Begin maart 2021 staan op zondag de verschillende seniorenteams met hun jongvolwassenen (O27) ook weer op het veld om te trainen.
Zouden we dit seizoen toch nog op een leuke manier kunnen eindigen?
Zie je het licht al aan het einde van de tunnel? Samen houden we het vol!
DCS Post • Jaargang 65 Nummer 3
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DCS UKKEN, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

DCS Ukken zitten rondom hun trainer en luisteren naar zijn aanwijzingen!
Op een mooie zonnige zaterdagochtend om 11 uur. Het fluitje klinkt luid en de DCS Ukken verzamelen zich bij hun trainer.
Een kort (beeld) verslag van de training DCS Ukken.
Aan de ene kant van het veld speelt de oudere jeugd en aan de andere kant is de toekomst van DCS, de Ukken, aan het spelen/trainen onder
leiding van trainer Rene van Leeuwen. Momenteel bestaat de groep uit 16 Ukken en deze keer waren er 11 enthousiaste Ukken aanwezig.
De basis principes van het voetbal; wordt hun aangeleerd, maar het belangrijkste is het plezier met elkaar hebben in het voetbalspel.

Ondersteuning tijdens de training van de ouders in onmisbaar!
De ouder van de Ukken!
De ouder van een Ukkie speelt een zeer belangrijke rol in deze leeftijdscategorie. De Uk heeft baat bij een veilige en comfortabele
omgeving, waarbij de ouder een belangrijke rol speelt. Een ouder moet, zeker wanneer een Ukkie ‘nieuw’ is bij de vereniging nog dicht bij
het veld blijven. De Uk moet vaak nog wennen aan de nieuwe omgeving en kan zeker in het begin nog wel eens in paniek raken.
Het is dan wel fijn dat er een bekend gezicht dichtbij is waar de Uk zich weer even kan opladen. Na verloop van tijd zal je zien dat de Uk
zich bij moeilijke situaties steeds meer zal wenden tot de Ukken-begeleider in plaats van papa of mama.
Bij de Ukken stimuleren we met name de ouders om de rol van Ukken-begeleider op het veld te vervullen, omdat deze de kinderen vaak het
best begrijpen en kunnen zorgen voor de juiste sfeer en geborgen omgeving. Sterker nog, de bereidwilligheid van ouders heeft DCS hard
nodig omdat de Ukken (en dus ook ouders en begeleiders) doorstromen naar de JO06.
Een ouder heeft binnen de vereniging niet alleen de rol van ouder, maar ook de rol van vrijwilliger. De vrijwilliger is de bouwsteen van elke
vereniging en dat geldt ook bij DCS. De betrokkenheid van ouders bepaald mede de plezier en spelvreugde van de kinderen. Als we er met z’n
allen voor zorgen dat we allemaal op onze eigen manier een bijdrage leveren aan de vereniging, dan kunnen we er met z’n allen voor zorgen
dat alles goed is geregeld en de kinderen zorgeloos en met veel plezier kunnen voetballen. Hoe groot of klein de rol ook is, elke bijdrage telt.

Bij de Ukken is dikwijls behoefte aan trainers, coördinatoren, ouders die activiteiten organiseren
en ouders die zorgen voor drinken op de zaterdagen.

Enkele ouders zijn op afstand aanwezig. Sommige Ukken zijn nog erg jong (4 jaar) en dan is de aanwezigheid van een ouder wel zo veilig.
Ook zijn er wekelijks ouders die de training ondersteunen. Ze zijn onmisbaar bij de begeleiding van een groep van circa 16 Ukken.
Ieder kind krijgt zo de aandacht die het nodig heeft. De DCS Ukken vormen een belangrijke basis voor de vereniging.
Hoe meer Ukken des te meer teams er doorstromen naar de oudere leeftijdsgroepen.
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Miranda en Niels MO13 aan het woord
Leeftijd?
Miranda is 43 en Niels is 44.
Studie of beroep?
Miranda: ik ben kraamverzorgende bij KraamZus.
Niels: ik ben zelfstandig ondernemer en heb een reclamestudio.
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Wij zijn dit jaar 15 jaar getrouwd.
Eventueel kinderen?
We hebben twee dochters, Bebel van 14 en Fenne van 12. Fenne voetbalt in de MO-13 van SVO DCS/OBW.
Andere hobby’s?
Miranda: Ik wandel heel wat af, zeker nu met corona.
Niels: In mijn vrije tijd loop ik veel hard en sinds kort hockey ik bij de Trimmers van HVZ, een soort 35+ team.
Daarnaast gaan we samen graag naar film, concert of theater en ben ik met Fenne regelmatig op de tribune bij Vitesse te vinden.
Zelf ook gevoetbald?
Miranda: Nee.
Niels: Ja, ik was keeper in de C en B bij RKHVV in Huissen.

Hendriks
Coffee

Muziek?
Miranda: Van alles, maar vooral Nederlandstalig.
Niels: Van The Beatles tot Slayer, als er maar een gitaar in zit.
Waarom leider geworden?
Miranda: Omdat niemand anders wilde, hahaha. Nee, aan het begin van het seizoen zochten ze een nieuwe leider.
Dat wilde ik wel doen, maar omdat ik onregelmatige werktijden heb kan ik niet altijd mee en doen we het samen.
Niels: Ik coach al enkele jaren een junioren team bij HVZ, dus ik had al wel ervaring met het begeleiden van een jeugdteam.
Al zijn er wel kleine verschillen.
Wat vinden jullie van het leiderschap?
Het is leuk om iets voor een team te kunnen betekenen en de trainers te ondersteunen. Door dingen rondom de wedstrijden te regelen
kunnen zij zich bezighouden met trainen en coachen.
Instelling van de jeugd?
Niels: De energie die jij erin steekt krijg je ook terug. Onze trainers, Sarah, Veronique en Joris, zijn erg betrokken en zijn er altijd en ook
wij proberen bij alle wedstrijden aanwezig te zijn. Dan zie je dat de meiden ook graag komen trainen en de opkomst altijd hoog is.

De Griethse Poort

WLEN
ETEN FEESTEN BO

Randgebeuren bij DCS?
Welk randgebeuren? Wij lopen nog niet zo lang bij
DCS en sinds de samenvoeging van het damesvoetbal voel je je eigenlijk meer SVO-er dan
DCS-er.

Gezellig
eten
Onbezorgd
feesten

En beleef de
modernste
bowlingsensati
e
bij ons!

Meer informatie over alle mogelijkheden en arrangementen?
Kijk snel op onze site of bel het gezelligste nummer van de Liemers:
Oude Doesburgseweg 24 - 6901 HK Zevenaar
info@degriethsepoort.nl

Mening DCS Post?
Het is leuk om op de hoogte te blijven van alles rond DCS.

0316 - 523 318

www.degriethsepoort.nl
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Vertel over jullie team?
De MO-13 is het jongste team van de SVO.
De leeftijden lopen dus best uiteen. Dat is
soms een uitdaging, maar het is ook leuk om
te zien dat de oudere meiden het voortouw
nemen.
Wat willen jullie nog kwijt aan het eind?
Wij hopen natuurlijk dat we zo snel
mogelijk weer competitie kunnen
spelen. Het is heel fijn dat ze twee
keer per week kunnen trainen en
dat er af en toe dingen worden
georganiseerd, maar er gaat
niets boven zaterdagochtend
langs het veld staan.
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Naomi Onstein MO13 in het SPOTLICHT

Omdat
opleiden
werkt!

Adres: Weilburglaan 64
Leeftijd: 12
Broer: Jamie
School/klas/groep?
Liemers College Landeweer l1d
Leukste en saaiste vakken?
Het leukste vak is gym en het saaiste is wiskunde.

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’.

Hobby’s ?
Voetbal en scouting
Welke muziek is favoriet?
Tiktok muziek
Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Drie jaar

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 installatiebedrijven.

Wat wil je later worden?
Hoofdagent bij de politie

Wat is zo leuk aan voetballen?
Het samenspel en sportief zijn.
Wat is jouw favoriete voetbalclub?
Ajax.
Wie is je favoriete voetballer?
Sari van Veenendaal
Wat moet DCS nog meer
organiseren?
Weet ik niet.
Wat vind je van de DCS Post?
Geeft leuke informatie.
Wat vind je van jouw team?
Een leuk team met leuke meiden
en trainers
Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Niets

Wil je meer informatie?

www.iwnederland.nl

Kelvin Schreijenberg JO14-1 in het Spotlicht
Adres: Delweg 14A Zevenaar.
Leeftijd: 13
Broer(s) en/of zus(sen)?
2 zussen (14 jaar oud)
School/klas/groep?
Beekdal klas 1F
Leukste vak: Engels. Saaiste vak: Geschiedenis.
Wat wil je later worden?
Ik wil later profvoetballer worden, of iets met ICT.

AUTOBELETTERING
GEVELRECLAME
LICHTRECLAME
BINNENRECLAME
STICKERS
DIGITAL SIGNING
VLAGGEN
SPANDOEKEN
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Hobby’s?
Voetballen, buiten spelen, gamen.
Welke muziek is favoriet?
Juice WRLD
Hoe lang voetbal je al bij DCS?
Vanaf 2020 zomer.

Doesburgseweg 19
6902 PL Zevenaar
T. +31 (0)316 33 40 50
www.cd-reclame.nl

Wat is zo leuk aan voetballen?
Alles, ook dat ik lekker veel energie kwijt
kan.
Favoriete voetbalclub: Vitesse.
Wie is je favoriete voetballer?
Marco Verratti
Wat moet DCS nog meer organiseren?
Een voetbal clinic, techniektrainingen.
Wat vind je van de DCS Post?
Leuk om sommige items te lezen
Wat vind je van jouw team?
Leuk team, aardige kinderen, zin in de
competitie.
Wil je nog iets kwijt aan het eind?
Leuke club, zin om ervoor
te voetballen.

Marktstraat 18 - Zevenaar - 0316 33 30 95 - maemode.nl
49

Tim Schepers JO14-1 in het Spotlicht

De oudere Jeugd Wesley Sloot
Leeftijd:16
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: De tragellijn
Middelbare school: Liemers College
Beroepsopleiding: Onderwijsassistent
Eventueel partner:Ja
Wanneer ben je met voetballen begonnen ? 6 jaar
Bij welke vereniging? Sc Rijnland
Welke andere sporten heb je beoefend? Geen
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Wedstrijden
Wie is jouw favoriete speler? Mbappe
Wat is jouw favoriete club? De graafschap
Wat is jouw favoriete muziek? Nederlandstalig
Wat is jouw favoriete eten? Shoarma
Wat is jouw favoriete game? FIFA
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Keepen

Extra vragen i.v.m. Covid-19
Welk effect hebben de overheidsmaatregelen
op jouw studie-, werk- en bewegingsactiviteiten?
Online school, geen voetbalwedstrijden
Zou je dit jaar het Centraal schriftelijk eindexamen
hebben gedaan? Nee
Wat zijn je studie- of werkplannen voor
het volgende jaar doen?
Verder met onderwijsassistent
Ga je nog met vakantie? Nee
Hoe probeer je jouw conditie op peil te houden?
Hardlopen
Vind je het moeilijk om je aan de 1,5 meter
‘social distancing’ te houden? Beetje
Hoe hou je contact met je teamgenoten? Trainen
Lees je nu meer dan anders of heb je andere
liefhebberijen ontdekt? Nee

Adres: Wilgenhoek.
Leeftijd: ik ben 13 jaar bijna 14.
Broers/zussen: ik heb een zusje Myrthe die is 12 jaar en twee broertjes een tweeling Bram
en Luuk die ook voetballen bij dcs in de onder 12-2 en mijn broertjes zijn 10.
School/klas/groep: ik zit op het Liemers heerenmaten in de tweede.
Leukste vakken (lichamelijke opvoeding) en Duits zijn de leukste vakken en saaiste vakken
nasktec (Natuurkunde, scheikunde en technologie) en Frans.
Wat wil je later worden: ik wil gaan werken bij sportvisserij Nederland of ik wil aquascaper
(landschappen maken in een aquarium) worden.
Hobby’s: sportvissen op roofvis witvis en karper, aquarium en voetballen.
Welke muziek is favoriet: vrolijk en carnaval maar ook oude hits.
Hoelang voetbal je al bij DCS: ik voetbal bijna 10 jaar bij dcs sinds mijn 4de.
En ik keep al bijna 8 jaar bij dcs.
Wat vind je zo leuk aan voetballen: het plezier en met vrienden spelen
in een team.
Wat is jouw favoriete voetbalclub: FC Bayern München en Vitesse.
Wat is je favoriete voetballer: Manuel Neuer.
Wat moet dcs nog meer organiseren: toernooien.
Wat vind je van jouw team: ik zit in een leuk en gezellig team.
Wil je nog iets kwijt aan het eind: ik ben 2 x gescout door de KNVB
en ik ben een keer uitgenodigd door PSV voor een keeperstraining.

Wat zijn jouw verbeterpunten? Rechter hoek
In welke teams heb je gespeeld? F-2, E-1, E-4, D-2, C-2, B-4, A-3
In welk team speel je nu? A-3; JO19-3
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Toernooien
Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? Meer toernooien
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? DCS-Post

De oudere Jeugd Bram Berndsen

Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Fred Straatsma en Casper Wagenvoorde
Wat heb je vooral geleerd van hen? Positief blijven en respect hebben
Op welke positie speel je in het veld? keeper
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? Nee
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)?
Leraar worden

Mini toernooi voor O12 en O11

een zeer geslaagd evenement.

In deze corona periode kan de jeugd niet zo veel maar i.s.m. de trainers van 012 en 011
waren er op 12-12 jl. ongeveer vijftig kinderen aanwezig op ons hoofdveld die een mix toernooi hebben gespeeld.
Zes teams met Ajax, Barcelona, Juventus, Bayern, Liverpool en PSG. Iedereen speelde vijf westrijden.
Standen werden niet bijgehouden. Lekker voetballen en plezier hebben was het belangrijkste.
Tussendoor hebben alle spelers nog limonade en wat lekkers gekregen van Cindy en Mariska.
Door: Marcel Jansen
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Leeftijd: 17
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: Het Kompas
Middelbare school: Liemers College Didam
Wanneer ben je met voetballen begonnen ? 2009
Bij welke vereniging? DVC
Welke andere sporten heb je beoefend? Niets
Hobby's: met de hond lopen en fietsen
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Het samen voetballen
met vrienden
Wie is jouw favoriete speler? Frenkie de jong
Wat is jouw favoriete club? feyenoord
Wat is jouw favoriete muziek? Eminem
Wat is jouw favoriete eten? Pizza
Wat is jouw favoriete game? Gta 5
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Inzicht en passen
Wat zijn jouw verbeterpunten? Schieten op doel
In welke teams heb je gespeeld? Dvc f6, dvc f2, dvc e4,
dvc e2, dvc d2,
dvc d1, dvc c2, dcs c4, dcs b4 2x
In welk team speel je nu? Dcs a3; JO19-3
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Voetbalkamp
met de dvc e2
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)?
Via het team
Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Fred en Casper
leiders en Marcel en Roel als trainers
Wat heb je vooral geleerd van hen? Actief bezig zijn zonder bal
Op welke positie speel je in het veld? Centrale verdediger

Extra vragen i.v.m. Covid-19
Welk effect hebben de overheidsmaatregelen op jouw studie-,
werk- en bewegingsactiviteiten? Minder bewegen en thuis school
Zou je dit jaar het Centraal schriftelijk eindexamen hebben
gedaan? Nee
Wat zijn je studie- of werkplannen voor het volgende jaar doen?
Weet ik nog niet ben druk met school
Ga je nog met vakantie? We gaan dit jaar naar de noord kaap
Hoe probeer je jouw conditie op peil te houden? Veel fietsen
Vind je het moeilijk om je aan de 1,5 meter ‘social distancing’
te houden? Nee
Hoe hou je contact met je teamgenoten? Trainingen
Lees je nu meer dan
anders of heb je andere liefhebberijen
ontdekt?
Ik lees niet meer
dan anders
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Promotieartikelen
Supportersvereniging DCS

Promotieartikelen zijn te verkrijgen
bij de bestuursleden van de
supportersvereniging.
Of een mailtje naar:
supporters@svdcs.nl

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.
Cap € 10,--

Jubileumpen € 1,50

Paraplu € 10,-

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 Sporten 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.
DCS-ster € 0,50

Set, 3 Bierglazen € 5,-

DCS Post • Jaargang 65 Nummer 3

Banner € 5,-

Sjaal € 10,-

“Appie”, sleutelhanger € 1,50

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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ACHTERK®ANT

Sneeuw ruimen: aan de Arnhemseweg. Tijdens zijn ochtendlijke joggingronde roept
uw redactielid naar een makelaar in ruste die bezig is zijn stoep sneeuwvrij te maken:
‘Mooi gedicht over pesten Henk, volgende keer Corona ?
Verderop hanteert uw clubblad bezorgster een sneeuwschuiver: ‘
Al lang niet gebruikt? waarop Linda reageert ‘Ik wist niet dat ik hem nog had’

◄

◄

Oud penningmeester (1966-1970) Leo Gardien: In mijn tijd betaalden leden hun contributie nog
niet per bank of giro. De heer Wijnbergen haalde tegen een vergoeding altijd de contributie op
aan huis.
Hij vertelde daarna dan over leden bij wie de inning niet lukte. Vaak legde Theo de Wit dan voor
hen bij. Leo zat bij thuiswedstrijden altijd aan de kassa waarbij spelers van onze gasten ook hun
kaartje die ze van te voren hadden opgestuurd gekregen moesten laten zien. Vooral Arnhemse
clubs hadden er een handje van om de kaartjes aan hun dames te laten. Wanneer spelers om
hun kaartje gevraagd werd zeiden ze dat hun leider die had en liepen door. Hun leider bleek
daarna nergens van af te weten. Een keer hadden ze Leo zo bij de benen. De volgende keer echter
liet hij de spelers niet door en liet ze wachtten totdat hun dames de kaartjes terug-gaven die ze
waarschijnlijk in de bus gekregen hadden. Nog steeds bezoekt Leo vaak Fred en Loes Dikker in
Rheden ondanks het feit dat Fred op 78-jarige leeftijd gestopt is met zijn kapperszaak en dus zijn
boekhouding niet meer hoeft te doen. De vraag rijst was ‘kappertje’ langer gaan doorwerken
zonder Corona?

Werd de carnavalsoptocht van 2020 in Zevenaar afgeblazen i.v.m. de storm. Dit jaar is
Corona de spelbreker. Alle evenementen in het hele land konden o.g.v. de overheidsmaatregelen geen doorgang vinden. Ook de toertochten die vanaf 12-2 jl. sinds drie jaren weer
eens op natuurijs gereden hadden kunnen worden werden ondanks het zonnige windstille
weer net als onze carnavalsoptocht vorig jaar afgeblazen.

Wel kon er sinds 1997 voor
het eerst veilig geschaatst
worden op de Breuly. Geert
Visser vertelde op 13-2 jl. na
een paar rondjes op zijn het
voorgaande jaar nog geslepen Noren 66 en vier maanden te zijn en daarom zijn
eerste AOW uitkering had
ontvangen. Nog uitkomend
voor OBW4 is hij bij onze
buurvereniging waarschijnlijk het enige spelend lid die
van Drees trekt. Bij DCS is
Geert zijn voetbalcarriere
begonnen. Aan de Poelwijklaan waar ook Peter
Driessen woonde groeide hij
op. In een witte Ford Capri
was hij getrouwd. Buurman
Peter Driessen kocht na hem
ook deze sportieve wagen. Vitesse had Geert een profcontract aangeboden
en ook Van de Zand van Babberich wilde hem betalen. Piet Derksen
regelde echter dat hij bij de Rabo in een hogere schaal terechtkwam.
Met Rein Meijer was hij begin jaren tachtig teleurgesteld in trainer Ben
Zweers die een voorkeur had voor zijn uit Rheden meegebrachte spelers.
Tijdens carnaval bezweek het inmiddels in Ooij wonende talent voor een
meter bier. Met OBW promoveerden ex-DCS-ers Geert en Rein meerdere
malen. Hiernaast de inleiding bij een interview met Geert Visser in de
DCS-post van januari 1978.

Gezondheidscentrum Bent Sports
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