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Supportersvereniging – supporters@svdcs.nl Website – website@svdcs.nl  
Johan Sluis Voorzitter Iris van Leeuwen Webbeheer 
    

Ledenadministratie – ledenadministratie@svdcs.nl                   Contributiebedragen per kwartaal (miv 010720) 
Gerard Rabelink Ledenadministrateur Senioren                                                   € 60,40 
 Senioren (niet spelend lid)                          € 26,05 
Telefoonnummers Algemeen mailadres Kaderleden                                                € 20,10  
Clubhuis 0316-524367 Info@svdcs.nl  G-voetballers                                             € 25,00 
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MEESTERS
inAdvies

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek

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

All-round
schildersbedrijf

Binnen- en buitenschilderwerk, 
alle beglazing, spuitwerk

We zijn nu aangekomen bij het vierde en laatste nummer van weer een bizar seizoen. Ging de bal in het vorige nog vanaf 11 mei 2020 
voor de jeugd onder 19 rollen. Dit seizoen mochten medio maart jl. de senioren jonger dan 28 weer trainen. Vorig seizoen werd er nog een 
helft van de competitie gespeeld. Dit seizoen is de competitie medio oktober jl al gestopt. Desalniettemin functioneerde de transfermarkt. 
Op 16-5 jl. sprak onze voorzitter zijn dank uit voor de bewezen diensten van zes  DCS1-spelers en hoofdtrainer Kevin Jeurissen. 
Waarom de spelers vertrokken zijn leest u in de door sommige van hen ingevulde vragenlijsten. Opvolgend trainer Eric van Zutphen gaf 
op 22-5 jl. al zijn eerste training aan DCS1.  Hans Jansen volgde dit en sprak Jasper Jansen en Jarno Geurds over hun verwachtingen voor 
het komende seizoen. 

Verder treft u aan een verslag van onze eerste hybride Algemene Ledenvergadering 2020 die op 24 maart jl. werd gehouden met maximaal 
dertig leden fysiek in het clubhuis.

In ‘Van de Voorzitter’ heeft Rene van Leeuwen het goede nieuws dat vanaf 5 juni tot en met het 26 juni jeugdteams hun wedstrijden in de 
KNVB Regiocup en dat seniorenteams tot 22 juli in teamverband kunnen spelen. Vanaf 10 juni is het clubhuis op woensdag en donderdag  
open. Ook leverde hij  artikelen met aankondiging van de DCS Spelinstuif op  zaterdag 3 juli 2021 en een over de toekomst van Hengelder 
aan.

In de vaste rubrieken heeft ondergetekende weer iets ‘uut den olden deus’ en interviewt Rob Janssen OSL-lid Richard Thuss, 
eigenaar van R&A Accountants en Adviseurs. 

In het spotlicht staan: Gea Habraken van de MO19; Indy Willems uit JO10-3 Eva de Klein uit JO9-1 en Mattia Cau uit de JO9-4
Aan het woord zijn: HansKistemaker en SjoerdDeenen beiden Jeugdleider van de JO17-1

Veel leesplezier,
Karel van Swaaij

deadline komende DCS-post: 26-9-2021



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

Steun in 2021!

Dus bent u DCS lid, (groot-)ouder/verzorger, supporter, liefhebber of (klein-) zakelijke bezig en wilt u DCS ook graag op deze wijze 
steunen dan verwelkomen wij u graag als sponsor van JES DCS. Vanaf slechts € 50,- (ex BTW voor zakelijke sponsoren) per kalender-
jaar kan dat al. Na aanmelding bij JES DCS krijgt u een vermelding op ons prominent op het sportpark aanwezige sponsorbord en 
ontvangt u 2x per jaar onze Nieuwsbrief waarin de bestedingen van uw gift worden verantwoord. 
Dus aarzel niet en zeg net als al die andere 65 sponsoren die u in 2016 voorgingen: JES DCS!
Meer informatie over JES DCS vindt u op www.svdcs.nl onder sponsoring, JES DCS. 
U kunt zich aanmelden via jesdscs@svdcs.nl waarna wij contact met u opnemen. 

beStuurSmededelingen
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Download nu de Rabo Bankieren App.

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

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

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

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

Verlenging samenwerking met hoofdsponsor POLA
Onlangs is een delegatie van het bestuur en sponsorcommissie op 
de koffie geweest bij onze hoofdsponsor POLA. DCS en POLA zijn 
beiden tevreden over de huidige samenwerking en hebben afge-
sproken het sponsorcontract voor de komende jaren te verlengen.

Werkgroep Hart voor DCS
In de achter ons liggende periode heeft een werkgroep zich bezig-
gehouden met het analyseren van de problematiek in de jeugd-
afdeling. Een belangrijk probleem zijn de teruglopende aantallen 
jeugdleden in de bovenbouw, waardoor niet iedere speler op zijn 
niveau kan spelen. Dit is een nadeel voor zowel de recreatieve als 
de prestatieve speler. Beiden zitten soms noodgedwongen in het-
zelfde team en hebben daardoor minder plezier in het voetbalspel. 
Het advies van de werkgroep om dit probleem proberen op te los-
sen met onze buren van OBW heeft het bestuur ter harte genomen 
en zijn er een aantallen gesprekken geweest met TC en Bestuur 
OBW. De conclusie van deze gesprekken was dat de huidige pro-
blematiek helaas op korte termijn niet opgelost kan worden. 
Een verdergaande samenwerking op het technische vlak wordt 
dan ook niet uitgesloten en uiteraard blijven de beide besturen in 
gesprek met elkaar over de toekomstige ontwikkelingen.

Algemene Ledenvergadering
Op 24 maart 2021 is de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 
2020 gehouden. In deze moeilijke tijd met de beperkende corona-
maatregelen had het bestuur van DCS conform de Corona Spoed-
wet besloten om een ‘hybride ALV’ te houden. In het DCS club-
huis waren 12 leden fysiek aanwezig en online werd aan deze ALV 
deelgenomen door 11 leden. 

Volgens de vastgestelde agenda zijn een aantal gewichtige 
besluiten genomen;
De jaarrekening 2019/2020 en begroting 2020/2021 zijn goed-
gekeurd, het voorstel bevriezen contributieverhoging 1 juli 2020 
is goedgekeurd en er komt geen contributieverhoging 1 juli 2021. 
Een plezierig moment was de benoeming tot Lid van Verdienste 
van Ronnie Beverwijk voor zijn uitstekende en jarenlange inzet als 
lid Technisch Commissie en lid Redactie Commissie (lay-out DCS 
Post). De feestelijke uitreiking van de oorkonde en bijbehorende 
versierselen worden op een nog nader te bepalen moment gedaan.
In de rondvraag werd medegedeeld dat er conform het reglement 
wordt begonnen met het uitbetalen/aflossen van de obligaties 
(financiering kleedkamers). Iedere obligatiehouder is daarover 
inmiddels benaderd.

Robotmaaiers vs discipline opruimen
Sinds kort zijn er robotmaaiers actief op onze grasvelden. 
Deze robotmaaiers moeten ervoor zorgen dat de grasmat op alle 
natuurgrasvelden sterk verbeterd wordt. Het positieve resultaat is 
inmiddels al merkbaar. De robotmaaiers zijn actief op de dagen 
en tijdstippen dat er niet getraind en gespeeld wordt. Dit vergt de 
nodige discipline van onze leden en vrijwilligers mbt het goed 
achterlaten en opruimen van het materiaal van de grasvelden. 
Belangrijk is dat telkens de doelnetten worden opgehangen en de 
kleine doeltjes (5x2mtr) op de betonplaten worden neergezet, 
zodat de robotmaaiers zonder hindernissen hun werk kunnen 
doen. Het bestuur rekent op ieders medewerking!
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Ampèrestraat 4, 6902 PG Zevenaar

(0575) 46 81 81

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

Vraag het gewoon aan HCI

8

van de voorzitter - de bal rolt weer en deuren Staan open!

Het is heerlijk om in dit artikel Van de Voorzitter positief nieuws te kunnen schrijven. In de vorige DCS Post Maart 2021 sprak 
ik nog de wens uit dat we weer graag terug willen naar vroeger, terug naar het normaal, maar dat we gelet op de ontwikkelingen 
van het coronavirus ook nog wel even geduld moesten hebben.

In de persconferentie van de MP eind Mei kwam de aankondiging 
van de regering over verdergaande en zelfs versnelde versoepelin-
gen van de coronamaatregelen voor de sport als een zeer welkome 
verrassing. Sneller dan gedacht, maar dat was niet erg. Het stelde 
ons als bestuur voor enige uitdagingen. Er moest snel geschakeld 
worden in de organisatie en met een zgn heropeningsplan op 
hoofdlijnen zijn commissies en groepen geactiveerd. Alle neuzen 
stonden weer in de juiste richting. De uitvoering van dit herope-
ningsplan moet positief effect hebben op het regelen van allerlei 
organisatorische en logistieke zaken. En nu rolt de bal weer vanaf 
5 juni op sportpark Hengelder waar de jeugdteams hun wedstrij-
den spelen in de KNVB Regiocup tot en met het 26 juni. Het was 
prachtig om onze jeugdteams weer te zien spelen tegen andere 
verenigingen, bezoekende verenigingen te verwelkomen en 
ondanks enkele verliespartijen was de stemming prima. Iedereen 
had er plezier in dat er weer om ‘het eggie’ kon worden gespeeld! 

Even belangrijk is dat de seniorenteams nu ook weer normaal in 
teamverband tegen en met elkaar kunnen trainen en spelen. 
Weliswaar is er geen competitie of regiocup, maar de honger naar 
de bal is gigantisch bij de ‘grote jongens.’ De opkomst bij de eerste 
trainingen was goed. Het principe besluit is daarom ook genomen 
dat in ieder geval de seniorenteams nog kunnen doortrainen tot 
en met 22 juli. 

Het clubhuis gaat ook open miv 10 juni. Weliswaar zijn de ope-
ningsdagen/tijden beperkt tot twee avonden nl. op woensdag en 
donderdag. Mogelijk is het clubhuis ook nog open in het weekend, 
zodat met name de senioren na hun training nog voor de gezellig-
heid een glaasje fris of lekker getapt biertje kunnen drinken in het 
clubhuis/op het terras. Voorlopig moet dit nog met de afstands-
beperking van 1,5mtr en met een vastgesteld aantal zitplaatsen 
in kantine en terras en nog enkele corona huisregels die in ons 
laatste Corona Protocol staan vermeld. Uiteraard zijn de vrijwilli-
gers ook welkom binnen deze gestelde corona huisregels. Ik heb er 
vertrouwen in dat iedereen nog van een paar mooie voetbalweken 
kan genieten, zowel actief als passief en we een mooie sportzomer 
tegemoet gaan!

Blijf allen gezond en hopelijk gauw tot ziens op en rondom onze 
velden op sportpark Hengelder, 

Voorzitter René van Leeuwen

onderzoek naar toekomSt Sportpark Hengelder
In april 2021 zijn de leden en vrijwilligers in DCS Nieuwsbrief Nr 7 geïnformeerd over een ophanden zijnde onderzoek 
naar de toekomst van sportpark Hengelder. Hieronder nogmaals deze informatie.

Sportpark Hengelder is alweer 50 jaar in gebruik. De positie van 
sport in de samenleving is in die jaren sterk veranderd. Dat geldt 
ook voor de sportverenigingen en hun rol daarin. Het inclusief 
sporten, multifunctionele sportaccommodaties en beweegvrien-
delijke openbare ruimtes zijn actuele termen. De Gemeente 
Zevenaar en de sportverenigingen op sportpark Hengelder willen 
daarom laten onderzoeken of de huidige sportaccommodaties 
toekomstbestendig moet worden gemaakt. Er is een initiatief-
groep Hengelder ingesteld om met name de (start)fase van dit 
project goed te laten verlopen. De komende periode wordt een 
selectie gemaakt welk onderzoeksbureau het haalbaarheids-
onderzoek mag gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat medio 
mei de keuze voor het onderzoeksbureau wordt gemaakt. 
Het bureau krijgt de onderzoeksopdracht om met een drietal 
scenario’s op de haalbaarheid – waaronder de financiële – te 
schetsen en zal hierover nadrukkelijk in gesprek gaan met de 
besturen van de sportverenigingen op Hengelder. 

Het is de bedoeling om het haalbaarheidsonderzoek voor eind 
2021 af te ronden. DCS heeft enige jaren geleden door investerin-
gen en renovaties haar accommodatie goed in orde gebracht dit 
in tegenstelling tot andere verenigingen op sportpark Hengelder. 
De uitgangspunten over de toekomstbestendigheid zijn daardoor 
voor iedere sportvereniging verschillend. 

Onlangs is in een digitale bijeenkomst de meningen gepeild bij 
de sportverenigingen van sportpark Hengelder. De uitkomst van 
deze peiling leverde waardevolle input op voor een definitieve 
onderzoeksopdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. 
De sportverenigingen hebben aangegeven het onderzoek te 
ondersteunen. 

Het standpunt van DCS is constructief kritisch en we zullen onze 
wensen, voorwaarden, bedenkingen en positief kritische kant-
tekeningen duidelijk kenbaar maken, want uiteindelijk gaat deze 
ogenschijnlijk positieve verandering niet alleen over een nieuw 
sportpark, maar vooral ook over een transitie van culturele 
(club)aspecten en een levensvatbare toekomst van de 
sportverenigingen. 

Het DCS bestuur vindt het zeer belangrijk dat ieder DCS-lid 
en vrijwilliger/sponsor goed wordt geïnformeerd over de voor 
-en nadelen van dit project en zodra de coronamaatregelen het 
toelaten zullen er intern DCS informatiebijeenkomsten over dit 
project worden gehouden. 
Vragen en/of opmerkingen over dit project via mailadres; 
voorzitter@svdcs.nl

Namens het DCS bestuur, 
Rene van Leeuwen
Voorzitter sv DCS
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verSlag dCS algemene ledenvergadering 2020
Op 24 maart 2021 is de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden. In deze moeilijke tijd met de beperkende 
coronamaatregelen had het bestuur van DCS conform de Corona Spoedwet besloten om nu een ‘hybride ALV’ te houden. 
In het DCS clubhuis waren daarvoor 12 leden fysiek aanwezig en thuis werd deze ALV online door 11 leden gevolgd.

Na het verwelkomen van de (ere)leden door voorzitter Rene van Leeuwen werd ter herinnering en met respect nog even stilgestaan 
bij het overlijden tijdens het verenigingsjaar 2019/2020 en de laatste periode van Peter Beekman, Henk Heijneman en Kevin te Kaat.

Vervolgens werd de vastgestelde agenda gevolgd en heeft de ALV over een aantal voorstellen een besluit genomen;

• notulen ALV 2019 goedgekeurd,
• jaarrekening 2019/2020 goedgekeurd,
• begroting 2020/2021 goedgekeurd,
• verkiezing Karel van Swaaij als reserve lid kascommissie 2021,
• bevriezen contributieverhoging 1 juli 2020 (achteraf) goedgekeurd,
• geen contributieverhoging 1 juli 2021,
• benoeming Lid van Verdienste Ronnie Beverwijk.

Er stond dit keer geen bestuursverkiezing op de agenda, omdat er geen aftredende bestuursleden waren.
Het hoofdbestuur blijft in de volgende samenstelling; voorzitter René van Leeuwen, secretaris Wim Lendering, penningmeester Mark 
Wassink, hoofd technisch commissie Theo Ouwens, voorzitter jeugdcommissie Martijn Donkers, bestuurslid algemeen Haico Moller.

Een plezierig moment was de benoeming tot Lid van Verdienste van Ronnie Beverwijk voor zijn uitstekende en jarenlange inzet als lid 
Technisch Commissie en lid Redactie Commissie (lay-out DCS Post). De feestelijke uitreiking van de oorkonde en bijbehorende 
versierselen worden op een nog nader te bepalen moment gedaan.

Tijdens de rondvraag werd medegedeeld dat we binnenkort conform het reglement gaan beginnen met het uitbetalen/aflossen 
van de obligaties. Iedere obligatiehouder wordt daarover benaderd.

Tot slot bedankte de voorzitter de deelnemers voor ieders inbreng en aandacht en sloot ruim voor begin van de avondklok om 20.20 uur 
de Algemene Ledenvergadering DCS 2020.

Ondanks de minimale deelname van leden is het experiment van deze historische eerste ‘hybride ALV DCS’ technisch en inhoudelijk 
succesvol verlopen. De volgende ALV wordt gehouden in November 2021. De exacte datum wordt later vastgesteld.
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#HARTVOORMIJNCLUB 

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

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

 

Corona niet alleen negatief

Samen voetballen, een feestje vieren of gezellig naar het terras,
dat is iets dat voor de meesten van ons heel normaal was.
Maar corona heeft ons het inzicht gegeven,
dat die vrijheid niet zo normaal is in ons leven.

De mensen in tehuizen voelen de meeste coronapijn,
omdat zij aan hun kamer gekluisterd zijn.
Zij, die zo naar genegenheid van hun naasten verlangen,
mogen nauwelijks, of helemaal geen bezoek ontvangen.

Voor mensen die dierbaren verloren, is het iets dat men nooit vergeet,
zij blijven achter met blijvend gemis en heel veel leed.
Laten wij als gemeenschap de nabestaanden blijven bijstaan,
opdat ook zij met onze steun verder kunnen gaan.

De voorgeschreven veiligheidsafstand heeft meer dan verwacht,
ons allen juist dichter bij elkaar gebracht.
Zo zijn de mensen – méér dan voorheen – nu bereid,
elkaar liefdevol te helpen in deze verschrikkelijke coronatijd.

Eenzame en zieke mensen vinden het oh zo fijn,
te ervaren dat hun medemensen in gedachten bij hen zijn.
Gelukkig zijn er velen die dit begrijpen, die dit weten,
zij laten blijken dat zij deze mensen niet vergeten.

Zo worden er veel kaartjes verstuurd naar deze mensen,
kaartjes met tekeningen, troostende woorden en wensen.
Boodschappen voor ouderen worden veelal door jongeren gedaan,
hierdoor is een band tussen deze generaties ontstaan.

Ook met een telefoontje of app-je doet men een goede daad,
vooral als het om zieke of eenzame mensen gaat.
Dit alles is voor gezonde mensen maar een kleinigheid,
het geeft de kwetsbaren een gevoel van verbondenheid.

Corona geeft de samenleving wel het noodzakelijke inzicht,
dat in de zorg bijzonder zwaar werk met liefde wordt verricht.
De verzorgers werken onder zware druk en zeer gemotiveerd,
dit zou door ons allen wel méér mogen worden gewaardeerd.

Het past niet in dit gedicht om een scherp oordeel te vellen,
over de in Nederland ontstane gruwelijke corona rellen.
Iedereen mag in dit vrije land zijn mening zeggen,
bij geschillen dient men niet te rebelleren, maar te overleggen.

Laten we hopen dat, wanneer de coronatijd is overgegaan,
wij elkaar – waar nodig – spontaan en met liefde blijven bijstaan.
Want dan heeft deze vreselijke coronatijd,
toch ook nog tot iets positiefs geleid.

                                             Henk Uffing
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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!  
 

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

kleedkameraCtie aFgerond.

OBLIGATIE 
met aflossing 

Volgnummer: 01

Nominale waarde: € 100
Op naam van: XXXXXXXXXXXX

Uitgegeven te Zevenaar op 1 april 2016.  
Voorzitter DCS   R. Kemperman.        

Bij de verbouw van onze accommodatie in 2013 was er nog geen geld voor het afbouwen van de kleedkamers 8 en 9. Deze kleedkamers 
zijn intussen al weer een aantal jaren in gebruik sinds er in 2015/16 met een actie ruim € 24.000 werd opgehaald. Die € 24.000 bestond 
voor € 4.100 uit een subsidie van het NSGK, € 3.200 uit schenkingen van DCS-ers en voor € 16.700 uit obligaties. De obligaties hadden 
een waarde van € 100 en € 500, gaven een rente van 3 of 6% en werden vooral aangeschaft door – niet spelende! - DCS-ers. 

De obligaties hadden een looptijd van 5 tot 10 jaar (dus van 2021 tot 2026) maar konden wel eerder worden afgelost. 
Het bestuur van DCS heeft gebruik gemaakt van het recht om alle obligaties al in 2021 afte lossen. 

Alle obligatiehouders zijn daarom benaderd met de vraag of en voor welk bedrag er terugbetaling werd gewenst. Dit heeft ertoe geleid, 
dat veel obligatiehouders hebben afgezien van het terugbetalen van de rente en/of het nominale bedrag van de obligatie(s). 
Uiteindelijk heeft DCS maar rond € 7. 000 van het nominale bedrag van de obligaties terug hoeven te betalen en is 80% van de rente 
door de obligatiehouders geschonken! DCS houdt dan zelfs na de terugbetaling van de lening plus het eerder uitgegeven bedrag voor 
de verbouwing nog iets meer dan € 1.000 over.
Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagde actie, die dankzij de trouwe supporters ook financieel tot een goed einde is 
gebracht. Iedereen, die daar aan heeft bijgedragen alsnog bedankt.
De werkgroep ‘De eindpass en de afronding’.
Peter Beekman(in herinnering)/Wim Bless/Willem Elshof/Theo van der Lugt.       
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Showroom geopend: 
di t/m vrij 10:00 - 17:00 uur, 

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

Het Ambacht 52 - Westervoort - Tel. 026 311 52 22
www.aerofilzonwering.nl
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opbrengSt ColleCte FondS geHandiCaptenSport lager

Omdat door de Coronacrisis maar de helft van de collectanten gelopen heeft, is de opbrengst vergeleken met vorig jaar, ook maar de 
helft. De opbrengst van 32 collectanten die wel collecteerden was € 1973,96. Plaatselijk coordinator, Theo Gijsberts, vond het wel jam-
mer, maar heeft er begrip voor, om reden van Corona niet gecollecteerd te hebben. Velen van hen hebben wel in hun wijk de "Brieven-
buskaarten" gepost. Op die kaarten was te lezen hoe op andere wijze gelden gestort/overgemaakt konden worden. De opbrengst daarvan 
is niet bekend.

Van het plaatselijke collectebedrag is de helft voor de G-voetbalafdeling van sv DCS. Theo doet nu al vast een beroep op leden van DCS, 
zich bij hem te melden, om volgende jaren mee te collecteren.

Uiteraard doet hij dat beroep ook voor elk ander, iedereen mag zich bij Theo aanmelden. Het collecteren, begin april volgend jaar, houdt 
niet meer in dan in pakweg 3 à 4 avonden tussen 150 en 200 adressen "te doen". Het is geen probleem om met zijn tweeën te lopen met 
moeder of vader of met kind. Alles kan als er maar één volwassene bij is. Natuurlijk mogen ook niet DCS-leden zich aanmelden.

Theo is tel. te bereiken, 06 18327310 of per mail theo.gijsberts@hetnet.nl. Of je spreekt hem zo aan als je hem ziet. 

Fotobijschrift: Theo Gijsberts toont het gecollecteerde bedrag in het bijzijn van links naar rechts op de foto: Robert Polman (een van de 
wijkhoofden), Randy von Schükkmann, G-voetbaltrainer en begeleider Werner Takke.

DCS jeugdleden kunnen op zaterdag 3 juli 2021 van 1300 uur tot 1700 uur deelnemen aan het FIFA21 DCS toernooi.

In het clubhuis van DCS wordt het FIFA-toernooi op playstations in poulewedstrijden (indien mogelijk) per leeftijdsgroep tegen elkaar 
gespeeld. Het FIFA21 DCS toernooi is voor jeugdleden van 11 tm 17 jaar.

Je kunt je vooraf tot uiterlijk 2 juli 2021 GRATIS aanmelden via link weplayesports.events/dcs-zevenaar

Het schema/programma is;
- welkomstwoord en uitleg toernooi door organisatie,
- aftrap poulewedstrijden, er wordt gespeeld in twintig poules van vier waarbij iedereen tenminste drie wedstrijden speelt, de beste   
   spelers plaatsen zich voor de finalerondes, de afvallers kunnen vrijspelen op de playstations die niet in gebruik zijn,
- tot slot finalerondes met aansluitend prijsuitreiking.

De organisatie is in deskundige handen van Weplayesports!

FiFa21 dCS toernooi
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oSl lid riCHard tHuSS

R&A Accountants en Adviseurs is ruim 10 jaar geleden opgericht door Richard Thuss en André Jansen. 
Sinds februari dit jaar is het kantoor gevestigd aan de Mercurion in Zevenaar.
In 10 jaar tijd is R&A gegroeid naar een kantoor met 8 medewerkers.

Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Door de betrokkenheid bij onze klanten, de korte lijnen, onze 
open en toegankelijke cultuur maakt het dat er vaak een weder-
zijdse vertrouwensrelatie ontstaat waarbij iedereen zich prettig 
voelt.

Hoe zijn jullie bij de Sociëteit gekomen?
Via Gerrie Uffing, ik ken Gerrie al toen hij vroeger bij mijn ouders 
thuis de belastingaangifte kwam invullen. Later is het contact met 
Gerrie weer ontstaan via de Gelderse Adviesgroep, een voormalig 
accountants en belastingadvieskantoor waar we allebei actief zijn 
geweest.

Hebben jullie iets met sport en vooral met DCS?
Zelf heb ik vanaf mijn jeugd tot 2 jaar geleden gevoetbald bij S.V. 
Loo en regelmatig tegen DCS gespeeld. Een mooie herinnering 
aan DCS is de kampioenswedstrijd tegen OBW. Niet alleen het 
feest maar ook om de wedstrijd samen met mijn schoonvader, 
Willie Duits, een echte DCS supporter,  mee te maken. Bijzonder 
was dat na de wedstrijd het feest werd gevierd samen met de OBW 
spelers, goede reclame voor de sport en beide verenigingen. 
Verder blijkt de verbondenheid met sport uit dat meerdere 
collega’s van ons kantoor een bestuursfunctie hebben bij 
plaatselijke sportverenigingen.

Wat vind je van de DCS-post?
De DCS Post is een prettig blad met aandacht voor de verschil-
lende onderdelen binnen de vereniging. Een mooie manier om 
aandacht te geven aan met name de jeugd.

Heeft de coronacrisis gevolgen voor je bedrijf?
Corona heeft voor iedereen gevolgen gehad. Niet alleen voor 
ondernemers maar zeker ook voor kinderen en ouderen.
Voor ons bedrijf zijn de gevolgen gelukkig relatief beperkt 
gebleven maar helaas niet bij een aantal van onze klanten in 
specifieke branches. Natuurlijk hebben we deze ondernemers zo 
goed mogelijk geholpen met alle regelingen maar helaas zullen de 
financiële gevolgen nog een lange nasleep hebben.   

Wil je tot besluit nog iets kwijt
Op dit moment ziet het ernaar uit dat we langzaam terugkeren 
naar het normale leven, ik wens alle sporters, vrijwilligers en 
ondernemers hierbij veel plezier en gezondheid.

Richard Thuss
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er iS weer reuring op Hengelder
Eindelijk mocht het weer: trainen in groepsverband. De spelers van DCS die nog geen 27 jaar konden half maart weer naar het 
veld. Ondanks dat ze er van alles aan hadden gedaan om fit te blijven was het toch weer prettig om samen te trainen.

(door Hans Jansen)
Voor Kevin Jeurissen was het een verademing om ‘zijn’ jongens 
weer bij elkaar te hebben. Op 9 mei gaf hij de laatste training bij 
DCS om daarna, samen met vijf spelers, afscheid te nemen. 
Op 1 juni begint hij aan zijn klus bij DVC.
Jeurissen speelde twaalf jaar in de hoofdmacht van de Geel- Zwar-
ten. Was trainer van JO 19 en het tweede elftal en assistent van 
Willem Mulderij. Zijn periode als hoofdtrainer was, door allerlei 
omstandigheden, niet succesvol.
Gepokt en gemazeld kijkt hij met gemengde gevoelens terug op 
zijn periode bij DCS.
,,Ik heb veel geleerd en zal de positieve dingen meenemen naar 
mijn volgende club(s). Ik heb open kaart gespeeld en ben DCS 
dankbaar voor alles wat ze mij hebben gegeven.”
,,Ik heb ook in de spiegel gekeken en 
weet wat er niet goed is 
gegaan.” 

Op zaterdag 22 mei kwamen de spelers 
weer bij elkaar om te gaan trainen o.l.v. 
de nieuwe trainer: Eric van Zutphen.
Van Zutphen begon de eerste training 
met een duidelijke uitleg hoe hij wil 
gaan spelen.  Balbezit en balbezit tegen-
stander. 
,,De tijd dat buitenspelers een mannetje 
voorbij gingen en een voorzet gaven is 
niet meer”, legde de trainer uit. ,, Ik wil 
mensen in het zestienmetergebied, dus 
ook de buitenspelers.” Na een speelse 
warming-up begon de trainer uit Win-
terswijk met positiespel. Opvallend was 
de voorbereiding van de nieuwe trainer, 
hij kende alle namen en legde met veel 
passie situaties uit. Over het vertrek van 
vijf spelers maakt van Zutphen zich niet druk. ,,Als ze niet bij 
DCS willen gaan ze maar ergens anders naar toe.”  Tegenover het 
vertrek van vijf spelers staat de terugkomst van Jelle Smalbraak 
en Sven Willems. Deze twee spelers zijn een meerwaarde voor het 
team van Eric van Zutphen en Patrick Rabelink. Verder kunnen 
ze beschikken over een aantal talenten uit JO 19 en zijn ze ervan 
overtuigd dat er volgend seizoen een selectie staat die mee kan 
draaien in de Tweede-klasse. De spelers die weggaan en Kevin 
Jeurissen blijven wel lid van de supportersclub van DCS . 

Daar heeft Gerard Rabelink voor gezorgd. Rabelink is onmisbaar 
voor DCS. In zijn fraaie appartement aan de Babberichseweg heeft 
hij een kantoor waar menige klerk jaloers op zal zijn. Rabelink 
heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. ,,Ik breng het grootste gedeelte 
van de dag door op dit kantoor. Ik vind het niet erg als het re-
gent dan heb ik een goede reden om hier te gaan zitten.”  Rabelink 
maakt zich wel zorgen over de toekomst. Hij is nog lang niet van 
plan om ermee te stoppen, daarvoor doet hij het nog veel te graag. 
,, Maar er kan ook een tijd dat het minder wordt en dan moet er 
toch een opvolger komen”, vertelt Gerard. Het zal een behoorlijke 
klus worden om een opvolger te vinden voor Gerard Rabelink. 
Binnen DCS zal er toch wel iemand te vinden zijn die net zo 
accuraat is als Gerard Rabelink. Het zou mooi zijn als er iemand is 
die wegwijs wordt gemaakt door Rabelink. Eens meekijken in de 
“keuken” bij Gerard. Voorlopig kan DCS nog niet zonder Gerard 
Rabelink. 

Voor Jasper Jansen(22)  en Jarno Geurds(23) was het ook een 
verademing dat ze weer mochten trainen in groepsverband.
,, Ik heb heel veel voor mezelf getraind en ben vaak met Jelle Smal-
braak de Posbank op gegaan. Dit was geen straf , maar 
samen trainen was toch wel weer prettig.” Jasper had zijn draai net 
gevonden in de basiself van Kevin Jeurissen. Na een wat minder 
jaar mocht hij tegen Concordia en DVC in de basis beginnen. 
,,Ik voelde me heerlijk en heb ook lekker gespeeld. We haalden vier 
punten en het voetbal zag er ook goed uit. Helaas konden we niet 
meer aan de volgende wedstrijd beginnen. Corona gooide roet in 
het eten”, vertelt Jasper. Inmiddels heeft Jasper er alweer een paar 
trainingen opzitten o.l.v. de nieuwe trainer (Eric van Zutphen HJ) 
. Hij denkt dat DCS een goede trainer in huis heeft gehaald. 

,,De nieuwe trainer hecht veel waarde aan fit-
heid ,technische vaardigheid, discipline en in-
zet en daar kan ik mij wel in vinden. 
Ik zal op de trainingen moeten laten zien dat 
ik een basisplaats verdien. Er is concurrentie, 
maar dat is alleen maar goed”, aldus Jasper.

Voor Jarno Geurds begon het seizoen wat min-
der. Tegen Concordia en DVC was er geen ba-
sisplaats voor de snelle buitenspeler. ,,Dat was 
wel een teleurstelling, op de bank beginnen 
is niet leuk. Omdat er tegen DVC wat spelers 
geblesseerd raakte zou ik tegen QUICK 1888 
gaan spelen. Helaas ging deze wedstrijd niet 
door en was het helemaal afgelopen.” 
Ook Jarno heeft er alles aan gedaan om fit te 
blijven.  ,,Ik was blij dat we in maart weer 
samen mochten trainen, dat is toch wel het 
leukste.”  Jarno heeft ook kennis gemaakt met 
de nieuwe trainer. ,, Hij heeft veel ervaring als 

trainer en speler. Ik heb een goede indruk van 
hem gekregen. Ik zal er alles aan doen om hem te overtuigen dat ik 
een basisplaats verdien. Hopelijk kunnen we nu lekker doortrai-
nen en in september klaar zijn om aan de competitie te beginnen. 
Ik heb er zin in”, aldus Jarno.

Eric van Zutphen neemt de selectie onder handen t.e.m. zondag 
dertien juni. Dan gaan de spelers met vakantie. Op zondag 1 au-
gustus melden de spelers zich weer en gaat van Zutphen met zijn 
assistent Patrick Rabelink de selectie voorbereiden op het seizoen 
2021-2022. Ook zal de definitieve selectie dan bekend worden. 
Hopelijk is op 26 september alles weer normaal, is iedereen ge-
vaccineerd en klinkt er uit de speakers:  ‘ Op de bres voor DCS’ . 
Voor iedereen een mooie zomer, en een prettige vakantie gewenst 
en tot ziens op Hengelder. 

aFSCHeid van dCS1 alex SCHeFFer
Hoe heb je de afgelopen twee niet uitgespeelde 
competities ervaren? 
Heel vervelend 
Welke vond je het meest bizar? 
Allebei was het vervelend want je wilt gewoon wedstrijden spelen 
en niet alleen trainen  
Hebben jullie tijdens de totale  lockdown van medio december 
tot medio maart jl. nog contact onderhouden? 
Ja we hebben gewoon contact onderhouden 
Hoe hielden jullie je conditie op peil?  
Toen we nog de sportschool konden heb ik daar me conditie 
op peil gehouden  
Wanneer begon je met DCS1 weer te trainen? 
Dat weet ik niet meer precies maar we begonnen gelijk weer met 
trainen toen het ook weer kon/mocht  
Nog last gehad van blessures? 
Nee gelukkig geen last gehad van blessures 
Wanneer wist je voor het eerst dat ook deze competitie 
niet uitgespeeld zou worden?  
Ik weet niet meer wanneer dat was maar volgens mij werd er een 
nieuws bericht gedeeld in de groepsapp  
Waarom overstappen? 
Ik ben teruggevraagd door DVC en daar heb ik heel mijn jeugd 
gespeeld  
Heb je nog geaarzeld?  
Ik heb wel even geaarzeld maar uiteindelijk wel de keuze gemaakt 
om terug te gaan  
Wat zijn je ambities? 
Ik hoop volgend seizoen mooie prestaties neer te zetten met DVC 
Houd je partner van voetbal?  
Een beetje 
Eventueel kinderen? 
Zeker, in de toekomst 
Hoe lang heb je in DCS1 gespeeld?  
Ik heb 2 seizoenen bij DCS gespeeld 
Wat was je hoogtepunt in DCS1? 
Winnende bij concordia uit denk ik  
En je dieptepunt?  
Dat ik helaas bij DCS ben gekomen toen de corona begon 
waardoor ik maar weinig wedstrijden heb kunnen spelen 
Van welke trainer heb je het meest geleerd? 
Je leert van iedere trainer andere dingen dus dat is 
lastig te zeggen 
Wie is jouw grote voorbeeld?  
Ik heb niet echt een voorbeeld maar ik vind het wel altijd mooi 
om naar de wedstrijden van Zlatan Ibrahimovic te kijken 
Wie zijn de grote talenten bij DCS? 
De Lens is en blijft altijd het grootste talent van DCS 
Hoe is de ontwikkeling geweest?  
Heel goed 
Heb je nog jeugdteams getraind? 
Nee heb ik niet gedaan 
Wat vind je van DCS?  
Leuke warme club! 
Wat kan beter? 
Misschien een paar vouwfietsen neerzetten voor 
na de donderdag en zondag 

Wat zul je het meest missen?  
De groep en de donderdagen en zondagen in de kantine 
Is er een bepaalde scheiding in de selectie tussen aan de ene 
kant de eigen jongens van DCS en de aangetrokken spelers? 
Nee totaal niet 
Hoe verwacht je als een aangetrokken speler bij je nieuwe club 
ontvangen te worden?  
Ik ken de meeste jongens al dus het zal niet heel nieuw 
zijn voor me 
Hou je nog contact met je vorige verenigingen? 
Zeker 
Tot slot zien we je nog op Hengelder?  
Als ik zelf niet hoef te spelen en DCS wel dan kom ik zeker kijken
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aFSCHeid van dCS1 mark berendSen

Hoe heb je de afgelopen twee niet uitgespeelde 
competities ervaren? 
 Zonde, wedstrijden spelen is het mooiste wat er is. 
Welke vond je het meest bizar? 
 Dat één virus zoveel kan platleggen. 
Hebben jullie tijdens de totale  lockdown van medio december 
tot medio maart jl. nog contact onderhouden? 
 Met een aantal jongens heb ik wel contact gehouden, 
verder hebben we nog redelijk lang getraind. 
Hoe hielden jullie je conditie op peil? 
 Op verschillende manieren, hardlopen, squashen en krachttrai-
ning. 
Wanneer begon je met DCS1 weer te trainen? 
 In januari zijn we volgens mij weer begonnen. 
Nog last gehad van blessures? 
 Nee, na mijn botsing uit bij DVC afgelopen september ben ik 
volledig hersteld en heb ik geen klachten meer gehad. 
Wanneer wist je voor het eerst dat ook deze competitie niet 
uitgespeeld zou worden? 
 Ik zag het aan het eind van vorig jaar wel aankomen, met zoveel 
besmettingen zou het te gek voor woorden zijn als wij nog een 
competitie zouden voetballen. 
Waarom overstappen? 
 Om te zien waar mijn plafond ligt. 
Heb je nog geaarzeld? 
 Het was een lastige keuze maar ik heb niet geaarzeld, 
dit is iets wat ik heel graag wil. 
Wat zijn je ambities? 
 Eruit halen wat erin zit. 
Houd je partner van voetbal? 
 Mijn vriendin Emma komt meestal wel kijken, of het nou echt 
om het voetbal gaat of om de gezelligheid daaromheen durf ik 
niet te zeggen. 
Eventueel kinderen? 
 Wie weet in de toekomst. 
Hoe lang heb je in DCS1 gespeeld? 
 7 jaar. 
Wat was je hoogtepunt in DCS1? 
 Kampioenschap. 
En je dieptepunt? 
 Degradatie. 
Van welke trainer heb je het meest geleerd? 
 Van elke trainer leer je verschillende dingen, met zowel Kevin 
Jeurissen, Mark Horsman en Willem Mulderij heb ik prettig 
samengewerkt. 
Wie is jouw grote voorbeeld? 
 Vroeger keek ik graag naar Van Hooijdonk, tegenwoordig heb ik 
niet echt een voorbeeld meer. 
Wie zijn de grote talenten bij DCS? 
 Ik denk dat Lars Besselink het heel ver kan schoppen. 
Hoe is de ontwikkeling geweest? 
 Voldoende. 
Heb je nog jeugdteams getraind? 
 Ooit een jaartje de C1 getraind samen met Jan Simon Sluis. 
Wat vind je van DCS? 
 Mooie club met fantastische mensen. 
Wat kan beter? 
 Ze moeten de kantine wat langer openhouden, daar zouden ze 
veel mensen een plezier mee doen. 

en moeniale SopaCua 
Hoe heb je de afgelopen twee niet uitgespeelde competities 
ervaren?
Zonde, we hadden een leuke groep met goeie kwaliteiten. 
Dus het is jammer dat we het niet goed konden laten zien door de 
hoeveelheid wedstrijden.
Welke vond je het meest bizar?
Ja, allebei wel.
Hebben jullie tijdens de totale  lockdown van medio december 
tot medio maart jl. nog contact onderhouden?
In de groepsapp van het team werden altijd wel dingen gezegd of 
foto’s gestuurd.
Hoe hielden jullie je conditie op peil?
Ieder deed dat anders, sommige gingen hardlopen of elders. Zelf 
was ik veel op het Johan Cruijff veldje te vinden.
Wanneer begon je met DCS1 weer te trainen?
Wanneer de restricties weer versoepeld werden.

Nog last gehad van blessures?
- In de jeugd wel meerdere maar in mijn laatste jaar alleen kleine 
pijntjes waarmee ik altijd wel gewoon speel. Alleen op het einde 
verrekte ik mijn enkelbanden.

Wanneer wist je voor het eerst dat ook deze competitie niet 
uitgespeeld zou worden?
Ik ging er al heel snel vanuit dat we niet meer gingen spelen 
eigenlijk.
Waarom overstappen?
- Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging en andere omgeving 
waarin ik in ieder geval heel veel kan gaan spelen. En hopelijk 
kan laten zien wat ik waard ben.
Heb je nog geaarzeld?
- Ja heel erg zelfs, het is toch de club waar ik altijd heb gespeeld 
en waar ook bijna al je voetbalvrienden dan zitten.
Wat zijn je ambities?
- Ondanks dat ik een stapje achteruit doe wil ik nog steeds zo 
hoog mogelijk proberen te spelen.
Houd je partner van voetbal?
Geen partner aanwezig
Hoe lang heb je in DCS1 gespeeld?
2/3 jaar
Wat was je hoogtepunt in DCS1?
 Ik denk onze laatste wedstrijd tegen Dvc. Zelf speelde ik een 
redelijk goede wedstrijd, maar het was vooral mooi om te zien 
hoe we als team speelde. Toen kon iedereen onze kwaliteiten echt 
zien!
En je dieptepunt?
Ik denk dan wel toen ik mijn meniscus had gescheurd in mijn 
eerste seizoen als senioren speler.
Van welke trainer heb je het meest geleerd?
 Dennis Jeurissen!
Wie is jouw grote voorbeeld?
Heb ik niet echt, maar ik vraag mijn broers altijd om advies dus 
ik kijk wel erg naar ze op.
Wie zijn de grote talenten bij DCS?
Voor mij zijn de jonge jongens Thijs Boerboom, Bram Roelofs 
wel talenten. Levi Renjaan en Muhammed Elarslan zijn ietsjes 
ouder dan ik maar dat zijn voor mij jongens die nog veel kunnen 
bereiken.

Hoe is de ontwikkeling geweest?
Wel redelijk, ik heb niet heel veel minuten gemaakt in het eerste 
elftal in mijn paar jaar Senioren. Maar op trainingen heeft Mark 
Berendsen mij wel altijd gesteund en tips gegeven. Jelle Smal-
braak gaf mij ook regelmatig feedback na wedstrijden waar ik wat 
aan heb gehad! 

Wat zul je het meest missen? 
 De mensen bij DCS. 
Is er een bepaalde scheiding in de selectie tussen aan de ene 
kant de eigen jongens van DCS en de aangetrokken spelers? 
 Nee, totaal niet. 
Hoe verwacht je als een aangetrokken speler 
bij je nieuwe club ontvangen te worden? 
 Positief, allemaal mensen die samen iets moois willen bereiken. 
Hou je nog contact met je vorige verenigingen? 
 Ik ben wel van plan om contact te houden met/bij DCS. 
Tot slot zien we je nog op Hengelder? 
 Zeker weten.

Heb je nog jeugdteams getraind?
Paar jaar geleden gaf ik “techniek” training aan de nog jongere 
jeugd met Terence Morsch. Want wij waren zelf ook nog jeugd-
spelers.
Wat vind je van DCS?
Gezellige club, met veel kwaliteiten waar nog altijd meer gehaald 
uit kan worden!
Wat kan beter?
Jeugdtoernooien net zoals het Pinkstertoernooi van vroeger.
Wat zul je het meest missen?
De jongens met wie ik altijd heb gespeeld of heb zien spelen.
Is er een bepaalde scheiding in de selectie tussen aan de ene 
kant de eigen jongens van DCS en de aangetrokken spelers?
Ik denk dat je altijd in een groep moet groeien, maar dat zit 
wel goed. Lijn is heel dun en de jongens ontvangen je met open 
armen.
Hoe verwacht je als een aangetrokken speler bij je nieuwe club 
ontvangen te worden?
Goed, ze lieten zien dat ze me echt graag erbij wilden hebben. 
En op de x aantal trainingen die ik heb meegedaan merkte ik dat 
ook aan de spelers.
Hou je nog contact met je vorige verenigingen?
Alleen DCS dus dat komt wel goed.
Tot slot zien we je nog op Hengelder?
Een neefje en broer spelen in het DCS2. Nog een broer speelt in 
het vijfde van DCS en nog vrienden van me in het 1ste elftal. 
Zo vaak als ik kan zal ik aanwezig zijn!
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HooFdtrainer eriC van zutpHen ondertekent arbeidSovereenkomSt!

Nu door de versoepelingen van de coronamaatregelen er weer in 
teamverband kan worden getraind, is de nieuwe spelersselectie 
samengesteld en al (voorzichtig) begonnen met de voorbereidin-
gen op het komende seizoen. 

Het is mooi om te zien hoe gretig en enthousiast deze selectie 
traint onder leiding van Eric en Patrick. Wij hebben er vertrou-
wen in dat ons vlaggenschip onder vakkundige leiding van Eric 
en met ondersteuning van zijn stafleden er een fraai voetbal-
seizoen op ons staat te wachten. Als feestelijk tintje werd Eric 
een heerlijke slagroomtaart van onze lokale sponsor bakkerij 
Godschalk meegegeven naar Winterswijk om met zijn gezin van 
te genieten. Eric, veel plezier en succes bij onze mooie vereniging 
DCS!

Namens het Bestuur,
Rene van Leeuwen
Voorzitter sv DCS

Op 10 juni jl heeft onze nieuwe hoofdtrainer Eric van Zutphen de arbeidsovereenkomst ondertekent. Aan het begin van dit jaar was de 
mondeling overeenkomst al gesloten. Eric gaat bij ons (officieel) miv 1 juli 2021 voor 1 jaar aan de slag.

robot volgt Jan dideriCHS op

Jan Diderichs is om gezondheidsreden gestopt met het lijnen trekken op onze voetbalvelden. Vele jaren heeft "Den Dei" deze belangrijke 
vrijwilligerstaak voor DCS met plezier en vakmanschap uitgevoerd. Nu Jan het niet meer kan, is er gezocht naar een geschikte opvolger 
en die is gevonden bij ROFRALINE. Het bedrijf uit Bemmel van Ronald en Frank is specialist in sportveldbelijning. Sinds kort beschik-
ken zij over een robotlijnentrekker. Het eerste resultaat is er en zelfs goedgekeurd door vakman ‘Den Dei’. DCS dankt Jan van harte 
voor de inzet en hoopt met de robot een waardige opvolger te hebben gevonden. Oh ja 1 voordeel.....nölen doet ie niet!

ook aFSCHeid namen:

Kelvin Lenselink Noud Croes 

Sven Jansen



Noud Croes,  21 jaar Mark Berendsen, 26 jaar 
  

Op paaszaterdag 3 april jl. vond er een bootcamp plaats op ons hoofdveld. Organisatoren Fred Witjes 
en Raimond Giezenaar hebben er met andere vrijwilligers en sponsoren voor gezorgd dat onze jeugd tot twaalf ondanks 
de nog van kracht zijnde lockdown een onvergetelijke dag beleefden
Fred zegt: ‘Er waren veel vrijwilligers , Raimond wist zelfs niet meer wie er allemaal waren, de ochtend heb ik met de JO 7 
paaseieren gezocht en een partijtje gevoetbald. Verder waren er in de ochtend de JO 8 , 9 en 10 aanwezig die hebben 
bubbelvoetbal, levend tafelvoetbal, op het gaten doek schieten , pannaluchtkooi en hindernisbaan gedaan alles op 
luchtkussens. In de middag hebben de JO 11, 12, en 13 een mix toernooi gevoetbald en ook gebruik gemaakt van de 
luchtkussen activiteiten . Al met al een prima initiatief van DCS, dat dankzij al hun vrijwilligers en begeleiders een 
geslaagde dag hebben gerealiseerd . Groetjes Fred’
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                                     SEIZOEN 2020 – 2021                     
 
                                                                                  
20-09-2020  D.C.S. – CONCORDIA WEHL 
   CD RECLAME - ZEVENAAR  
 
11-10-2020  D.C.S. – V.I.O.D.  DOETINCHEM 
   REDDY KEUKENS - DOETINCHEM 
 
25-10-2020  D.C.S. – W.S.V. APELDOORN 
   BUMĖ BOUW EN ONDERHOUD - WESTERVOORT 
 
08-11-2020  D.C.S. – UNION  NIJMEGEN  

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

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

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

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

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

BRUNA JANSSEN – ZEVENAAR 
 
25-04-2021  D.C.S. – QUICK 1888  NIJMEGEN  
   LEX HENDRIKS GROENTEN & FRUIT - ZEVENAAR  
 
16-05-2021  D.C.S. – D.V.C. ’26  DIDAM 
   AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR 
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ClubHuiS weer open op tien Juni Jl.  

Na maar liefst acht maanden staan Daniëlle vd Poel en 
Paul Weenink  eindelijk weer achter de bar. 
De 1,5 meter maatregel moet nog wel in acht genomen 
worden. 

‘Vets’ al decennialang een begrip op de donderdagavond

Vers lid van verdienste Ronnie Beverwijk (op de rug 
gezien) ventileert zijn mening over niet doorgaan DCS-
toernooi. Johan Veldhuis (rechts)  bekijkt ook hoe zoon 
Fabian met DCS1 traint  

Al enkele weken eerder waren de ‘Vets’ in viertallen met 
trainen begonnen maar vanaf 10-6 kon er eindelijk na 
afloop ook wat gedronken worden.

De Dames links. De Veteranen rechts en DCS4 in het midden.

Veteraan Robbie Kuiper wordt om elektra advies gevraagd.
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piet van zevenbergen toernooi
Op het nog maar een paar jaar eerder geopende nieuwe Sportpark Hengelder werd vanaf ca. 1970 als seizoensafsluiting 
traditioneel op Tweede Pinksterdag een onderling tournooi door gemixte seniorenteams gespeeld. Het had nog geen naam en 
werd georganiseerd door de heren Cees Bless en Jaap Beekman. Na volgens Theo Gijsberts vier jaren namen hij en Paul Loesink 
het stokje van de organisatie over.        Door: Karel van Swaaij

In het eerste nummer van de DCS-post, seizoen 1978-79 
lezen we: in memoriam Piet van Zevenbergen
Het zo plotselinge overlijden van Piet van Zevenbergen heeft 
mij, maar met mij heel de DCS-gemeenschap diep geschokt 
Wij moeten hierbij toch nog even stilstaan, ook al is de wonde 
gelukkig aan het helen. 
Het leven gaat verder en zijn plaats wordt door een ander ingeno-
men. Piet zou zelf zeggen hlerover: ‘niet langer nazeuren Antoon, 
ik heb niet veel vcor DCS betekend, lk was maar een klein
mannetje in deze club.’
Nu ik ben een andere mening toegedaan. Piet was een kerel
van soms veel woorden maar met een hart van goud. 
Hij deed alles voor de jongens - zowel voor de groten danwel voor 
de kleinsten - dle iets van voetballen wllden leren. Hij stond
altijd klaar om te helpen waar nodig of om geschillen uit
de weg te helpen.
Door dcze geweldige inzet voor DCS. heeft hij mlsschien
zljn vrouw en kinderen wel eens tekort gedaan. God vergeve
het hem , hij deed het voor de jeugd en niet voor zichzelf.
Laten wij daar een voorbeeld aannemen.
Jouw gocde geest zal in onze vereniging lang bli)ven rondhangen.

Piet rust in vrede.
Antoon Boone.

Volgens Willem Elshof werd al snel via toenmalig vice-voorzitter 
Frans Wienk het bestuur bereid gevonden om de naam 
van Piet van Zevenbergen aan het onderlinge tournooi 
te verbinden. Zo heeft de laatste zin van het door Antoon 
geschreven memoriam ook daadwerkelijk gestalte gekregen.
In het laatste nummer van de DCS-post, seizoen 1988-89 lezen we:
Piet van Zevenbergentournooi, uitgave nmnmero 10
Aanvankelijk had de organisatie, dit jaar voor het laatst bestaand 
uit Theo Gijsberts en Paul Loesink, een vijftal deelnemende teams 
gepland. Omdat maar liefst 11 eerste elftal-spelers vanwege 
degradatieperikelen moesten afzeggen werd de 
zaak naar 4 teams omgezet. Pal voor 2e Pinksterdag kwamen 
er echter toch nog een behoorlijk aantal inschrijvingen, zodat het 
draaiboek weer naar vijf.teams moest worden bijgesteld. 
Een verheugend aantal deelnemers dus, waaruit blijkt 
dat dit tournooi nog steeds ‘in’ is bij de senioren. Wat gegevens: 
Team ‘A’ o.1.v. Sander Smit won het toernooi met een 
score van 7 punten. Sander mocht derhalve uit handen van 
mevrouw van Zevenbergen de begeerde trofee in ontvangst 
nemen. De topscorerstrofee, beschikbaar gesteld door Theo 
Elfrink, moest ditmaal via penalties nemen worden beslist. 
Het ging tussen Leo Geurds en Leo Doorakkers, beiden goed 
voor 4 doelpunten. Leo Doorakkers scoorde die doelpunten 
allemaal in de laatste wedstrijd.... Leo Geurds won echter de 
barrage en daarmee de trofee. Dan was er ook de beker voor 
de minst gepasseerde keeper en ook hiervoor dienden zich 2 
kandidaten aan: Marco Nas en Marcel Timmerman. Via ‘pingels’ 
toonde Marcel Timmerman zich toch de betere. Zoals al gezegd, 
Theo en Paul namen dit jaar voor het laatst de organisatie op zich. 
Voordat het onderling tournooi werd omgedoopt tot het Piet van 
Zevenbergen- tournooi hadden ze dat al 6 jaar gedaan . 

Rekensom leert dat beiden het dus maar liefst 
16 jaar hebben volgehouden! Een dik kompliment waard. 
Het spreekt vanzelf dat de dag werd besloten in goede harmonie 
en veel gerstenat. Het was ouderwets gezellig, traditioneel gezellig 
liever gezegd. Vraag is natuurlijk : Wie neemt in 1990 de 
organisatie op zich?

Willem Elshof

Foto hieronder:
31-5-1982 Theo Gijsberts tijdens prijsuitreiking niet lang na zijn 
operatie in Nijmegen. Voordat Theo onder het mes ging mocht 
hij met al wel ontslagen Colin Cleeren (broer van ex-DCS1 speler 
Onno die van af augustus 2021 van Adelaide naar Kopenhagen 
verhuist, zo vertelde vader Jacques verheugd) naar Zevenaar 
meerijden om vanaf Theo’s huis in eigen auto te stappen om naar 
Doetinchem te gaan om verjaardag van zijn vader Theo sr. nog te 
vieren. De volgende dag ging junior terug naar het Radboud voor 
de zeer langdurende operatie aan zijn hoofd.
In het midden de negenjarige Jose, dochter van Jan Pelgrom

uit de oude dooS

1982, Team met Eric van Dulmen

1982, Team met Albert Jansen

1982, Jan Pelgrom ontvangt prijs
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DCS Spelinstuif - zaterdag 3 juli 2021! 
 
Het voetbalfeest van Zevenaar voor de jeugd. 

Een jaar waarin er weinig mogelijk was, maar dat we wel goed 
willen afsluiten en om na de schoolvakantie een goeie start te 
kunnen maken met het nieuwe voetbalseizoen. Want wat is 
leuker dan lekker buiten spelen en lol maken door bezig te 
zijn met de leukste sport ter wereld……………VOETBAL!  

 
Op 3 juli is de Spelinstuif 2021 voor de jongste jeugdleden van DCS, maar OOK voor 
niet-leden. Alle jongens en meisjes tussen 4-10 jaar oud uit Zevenaar of daarbuiten, 
mogen meedoen. Je mag al je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes 
meenemen deze ochtend. Jullie zijn van harte welkom!  
 
De Spelinstuif begint om 10.00 uur en eindigt rond 11.30 uur. Een geweldige 
combinatie van allemaal leuke voetbalspellen, springkussens etc en natuurlijk samen 
lol beleven aan het voetbalspel. Dit in een prettige en ongedwongen sfeer, maken 
deze ochtend tot een heerlijk evenement. Verder zal er ook gezorgd worden voor 
drinken en iets lekkers. Iedere deelnemer krijgt na afloop een leuke verrassing. 
 
Bij aanmelding als lid ontvang je een mooi geel DCS-shirt! 
 
Deze spelinstuif wordt gesponsord door onze jeugdsponsor Jumbo Heemskerk. Mocht 
je zin hebben of al weken uitgekeken hebben naar de DCS Spelinstuif, zorg dan dat 
je je op zaterdag 3 juli 2021 – 9.30 uur meldt op Sportpark Hengelder, kantine van 
DCS of per mail vooraf via spelinstuif@svdcs.nl. 

Onder voorbehoud hoe de coronamatregelen op 3 juli zijn, kunnen ouders/verzorgers 
en/of opa’s en oma’s gelijk een kijkje nemen in de prachtige kantine van DCS of 
langs de lijn staan en je met plezier aanmoedigen. De heerlijke ongedwongen 
familiesfeer van DCS opsnuiven. Ze zullen hun ogen uitkijken welke talenten uit 
Zevenaar en omgeving te zien zijn.  
 
 

               

Bron; svDCS2021 

sv DCS



35DCS Post • Jaargang 65 Nummer 4

 

 

 

 

 

 

 

 
De Supportersvereniging DCS 

zoekt een nieuw 
                           Bestuurslid 

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

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

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

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

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

De doelstelling van de Supportersvereniging is het financieel en moreel steunen van s.v. DCS.
De belangrijkste bronnen van inkomsten van de Supportersvereniging zijn het inzamelen van oudpapier, de contributiegelden 
en de loterij aan de hoofdpoort bij thuiswedstrijden van het eerste elftalvan s.v. DCS. Door deze inkomsten is de vereniging in staat 
om de diverse geledingen binnen s.v. DCS de nodige financiële steun te bieden.
Behalve de financiële steun organiseert de Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor haar leden en voor de leden 
en vrijwilligers van s.v. DCS. Een aantal van deze activiteiten zijn de klaverjas -en jokeravonden, de kerstbingo, het dartstoernooi 
en de quizavond.

Wij zijn dus op zoek naar een vrijwillig(st)er die het leuk vindt om te helpen met de organisatie van
de eerdergenoemde activiteiten en daarbij plaats te nemen als lid in het bestuur.
Kandidaten moeten overweg kunnen met de computer en daarbij zijn enige kennis van de software
pakketten Word en Excel een vereiste.

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

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink,
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.n
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Stichting Leergeld de Liemers laat alle kinderen meedoen!
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen.  Ook schoolkosten als schoolreisje, 
ouderbijdrage, kamp of excursie, zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. De kosten hiervan kunnen wellicht gedeeltelijk of tot 
een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers worden vergoed. 
Zelfs een tweedehands fiets of een computer behoren tot de mogelijkheden. Neem eens een kijkje op www.leergelddeliemers.nl !

Nu meedoen is straks meetellen!
Stichting Leergeld de Liemers richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Bent u woonachtig in de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort of Montferland? 
Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: info@leergelddeliemers.nl of telefonisch contact via 0316-764000. 
Leergeld de Liemers is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-13.00 uur. 
Gedurende de schoolvakanties zijn wij gesloten. 

nieuwe dugoutS!
Op onze velden 3 en 4 zijn nieuwe dugouts geplaatst.
Deze dugouts stonden al langere tijd op ons wensenlijstje. Een deel van de opbrengst van de Grote Clubactie is hiervoor gebruikt 
en door het goede contact met de leverancier SKOR SPORTS is dit ‘project’ voorspoedig gerealiseerd. 

Dank aan de vrijwilligers van het DCS-klusteam Frans, John en Wim voor het plaatsen van de dugouts!
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a c c o u n t a n t s
a d v i s e u r s

Oude Doesburgseweg 9

NL-6901 HG Zevenaar

Telefoon: 088-7362222

E-mail: info@rena-accountants.nl

www.rena-accountants.nl

De GroenRĳ kDe Groen ĳ kĳ k
Tuinbon

het cadeau dat 
altijd uitkomt.

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

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!

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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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 15.30 - 21.00 uur

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

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

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

‘‘ KWONG CHOW’’

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 15.30 - 21.00 uur

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

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

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 16.00 - 21.00 uur

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

Zondag en feestdagen van 12.00 -21.30 uur

SCHILDERSPOORT 6
6901 DR ZEVENAAR

(bij de rotonde)
TEL. 0316-527686

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

priJSvraag lxxiii
DCS 5 seizoen 1984-85

Staand vlnr: Joop Berens (leider), Robbert Benen, Marcel Driessen, Wijnand Berendsen, Paul Weenink, Johan van Elk, 
Erik van Maanen, Rick den Breejen.
Gehurkt: Hans Westhof, Leo Geurds, Gerrit van Leeuwen, Ronnie Beverwijk, Edwin Westhof, Roel Schepers, Peter Witjes

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 onderstaand samengesteld team tijdens 
Piet van Zevenbergentoernooi 31-5-1982. .naar dcspost@svdcs.nl
Joop Berens staat ook op deze foto maar dan als speler
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De Supportersvereniging DCS 

zoekt een nieuwe 
Secretaris 
 

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

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

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

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

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

boekbeSpreking
Het Barcelona van Zevenaar, auteur Fred Straatsma

Via vers lid van verdienste Ron Beverwijk vernam ik dat hij het boekje bij Rebers had zien liggen. 
Een e-mail naar de schrijver deed mij het boek op de mat belanden. De jeugdleider van dit seizoen 
helaas uiteengevallen JO19-3 had er geen bezwaar tegen dat ik er in ons clubblad over zou schrijven.
door Karel van Swaaij

Het gaat over Fred's team JO15-4, seizoen 2016-17 alle wedstrijd-
verslagen en wedstrijdvoorbereidingen.
De schrijver gebruikt schitterende beeldspraak zoals: 
in het verslag thuis tegen Pax 2-3 met woorden als: matador, gladi-
atoren, eye of the tiger, Braveheart. Met een zin als: ‘We brullen en 
de Eye Of The Tiger klinkt als muziek van lopende Noppen over 
het veld"; in het verslag Concordia W JO15-4G versus DCS JO15-4 
0-7 met een zin als:"Zaterdag is onze eerste thuiswedstrijd en het 
gonst al in Zevenaar ze moeten thuis";
in het verslag DCS tegen MVR 015-3 2-6 met zinnen als: "Pompen 
we de banden van de platte kar op of";
"Het is zaterdag en net voor de middag verzamelen de geel-zwarte 
gladiatoren zich rond het hoofdveld van de club dcs. Koppies en de 
diverse kapsels net terug van de kapper staan er goed bij.";
in het verslag DVC JO15 - 6 versus DCS JO 15 - 4 met zinnen als: 
"Van fotoshoot naar de overwinning in de Arena van Didam";
"Donderdagavond wordt er door de meeste matadors een extra 
FIFA 17 training ingelast Het spel is uit en het vergelijk met DCS 
JO 15 - 4 kan op de Playstation beginnen. Panna's and DAB's 
vliegen over het scherm. Vrijdag voel je de spanning in de beide 
steden al oplopen. Op de scholen wordt er volop gediscussieerd 
over wie gaat winnen.";
"De katoenen pyjama's worden verwisseld voor het Geel Zwart, 
trainingspak aan en de haren worden door de meeste moederlijke 
Leco's in model gebracht.";

Volgens Wikipedia: 
Een panna (Surinaams voor ˜poortje™, een verwijzing naar de voet-
balterm ˜poorten™) is een beweging waarbij een voetballer de bal 
tussen de benen van de tegenstander door poort. 
In de drugsscene betekent Dabbing het roken van hele sterke can-
nabis. Het schijnt dat je tijdens het roken van deze drug weleens 
moet hoesten en dan breng je als eerste je mond naar de binnen-
kant van je arm.]

in het verslag versus  meiden dzc o15-7m in Doetinchem 3-2 
met woord als: Hormoonproblemen;
in het verslag na 0-8 verlies van vv Dieren met een zin als:
‘Met een Hakka het veld af’ 

Mijn mening: 
Enthousiaste inkijk in de leefwereld van jeugdvoetballer van 
alweer vijf jaar geleden dat me deed denken aan hoe ik die in mijn 
eigen tijd in een andere wereld maar met hetzelfde enthousiasme 
beleefde. In het seizoen 1974-75 werd ik vjftien en was het juist 
mode om niet naar de kapper te gaan.
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De Griethse Poort
ETEN FEESTEN BOWLEN

Oude Doesburgseweg 24 - 6901 HK Zevenaar       0316 - 523 318

info@degriethsepoort.nl          www.degriethsepoort.nl 

En beleef de 
modernstebowlingsensatie

bij ons!

Gezellig
eten

Onbezorgd
feesten

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

Hendriks
Coffee

SJoerd deenen Jeugd leider Jo17-1 aan Het woord

Leeftijd? Bijna 43 lentes jong!

Studie of beroep? Ik heb de eer om bestuurder te mogen zijn van drie kantoren binnen 
de financiële diensterlening. 

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? Dit jaar leef ik 20 jaar samen met Monique 
waarvan we 13 jaar gelukkig getrouwd zijn.

Eventueel kinderen? Wij hebben twee zoons die dit jaar 14 en 17 jaar mogen worden.
Andere hobby’s? Mijn gezin, familie en vrienden waarmee we leuke dingen doen, sportief bezig 
zijn zoals het trainen van JO17-1, hardlopen en af en toe doe ik aan fitness. 
Daarnaast vind ik leuk om een beetje te klungelen in en rondom ons huis.      

Zelf ook gevoetbald? Jazeker, met een voorkeur voor de rechtsbuiten positie.

Muziek? Brede interesse. Afhankelijk van de gelegenheid en mijn gemoedstoestand.

Waarom coach/leider/trainer geworden? Toen onze oudste zoon in 2009 ging voetballen is dit 
eigenlijk een beetje vanzelf ontstaan. Na 10 jaar (waarvan 9 jaar een team te hebben getraind) 
was ik eigenlijk van plan om te stoppen, maar toen werd ik gevraagd door de topcoach 
Hans Kistemaker om hem te helpen bij de JO17-1. Dit kon ik uiteraard niet weigeren en train 
ik nog steeds met veel plezier.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?  Ontzettend leuk om met een groep bezig te 
zijn. Vooral om spelers iets bij te mogen brengen en om ze te enthousiasmeren.  
Instelling van de jeugd? Met betrekking tot voetbal verneem ik regelmatig opmerkingen zoals: 
’De instelling van de jeugd laat te wensen over", ’vroeger leefde men veel meer voor het voetbal’ 
"De jeugd houdt zich te weinig bezig met voetballen" enzovoort. Hierbij zou ik graag de andere 
kant willen belichten. Het is namelijk heel goed om te vernemen dat onze jeugd, ondanks alle 
invloeden van buitenaf (andere sporten, computers, netflix, youtube, social media enzovoort), 
nog steeds zo enthousiast wordt als ze ‘in de wei’ staan. Dit zegt genoeg denk ik en bewijst dat 
voetbal nog steeds het allermooiste spelletje is. Het is echter aan de begeleiding van de nieuwe 
generatie om hier op de juiste manier mee om te gaan. 

Mening DCS Post?  Een hele goede manier om alle leden te informeren over wat er zich allemaal 
binnen de vereniging afspeelt.   

Randgebeuren bij DCS? Na het Corona tijdperk zou ik het heel goed vinden van en voor DCS dat 
er op Hengelder meer evenementen georganiseerd gaan worden. 
Denk hierbij aan (internationale) toernooien voor de jeugd en gezelligheidstoernooien voor de 
senioren.   

Vertel over jouw team?  Helaas door Corona natuurlijk veel te weinig wedstrijden gespeeld 
waardoor we het kampioenschap in de hoofdklasse zijn misgelopen, maar de spelers zijn 
allemaal toppers! Wij als begeleiding zijn ook zeer trots op het feit dat ze allemaal in deze 
vervelende periode nog steeds iedere week een aantal keren vol energie op Hengelder bij 
elkaar komen. 

Wat wil je nog kwijt aan het eind? Door Combinatie Sterk. En voor selectie voetbal: 
Denken aan, over en tijdens voetballen, Competitie met jezelf aangaan en Samen 
verantwoordelijkheid dragen! 
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Is werken en leren in de elektrotechniek  
of installatietechniek écht iets voor jou?
Waar word jij enthousiast van? Een mooi startsalaris en interessante door
groeimogelijkheden? Een echt vak leren en trots kunnen zijn op je projecten? 
In de BBL elektrotechniek of BBL installatietechniek zijn er volop mogelijk
heden voor enthousiaste jongeren met een vooropleiding vmbo of mavo. 
Ook kan je een versneld traject volgen bij ons. 

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

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

Wil je meer informatie? 

www.iwnederland.nl

Omdat 
opleiden 
werkt!

Doesburgseweg 19
6902 PL Zevenaar

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

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

HanS kiStemaker leider Jo17-1 aan Het woord

Leeftijd? 
Ik ben 48 jaar.

Studie of beroep? 
Ik ben accountmanager bij Bunzl in Arnhem, Bunzl is een totaalleverancier 
in verpakkingsmateriaal.

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? Ik ben bijna 5 jaar getrouwd met Suzanne Paas.

Eventueel kinderen?  Wij zijn een samengesteld gezin en hebben samen 5 kinderen.

Andere hobby’s? Ik tennis regelmatig en probeer 1X per jaar een halve marathon te 
lopen, daarnaast drink ik graag een biertje met vrienden en is koken sinds de corona ook 
een passie geworden. Ook volg ik FC Twente op de voet maar door tijdgebrek bezoek ik 
helaas te weinig wedstrijden van ze. 

Zelf ook gevoetbald? Ik heb zelf tot mijn 42ste gevoetbald bij de trots van de achterhoek 
VV Reünie in Borculo, de meeste tijd in het tweede elftal, en zo af en toe in het eerste. 
Op een blauwe maandag heb ook nog eens meegetraind met het 4de elftal van DCS.

Muziek? Ik ben een groot muziek liefhebber en breed georiënteerd maar mijn voorkeur 
gaat wel uit naar gitaren, van Van Halen tot Pearl Jam. Wat ik ook leuk vind is de Top 
2000 aan het einde van het jaar.

Waarom coach/leider/trainer geworden? Dat komt eigenlijk door John Freriks, hij heeft 
mij overgehaald om in de rol van Dwight Lodeweges hem bij de jongens 017-1 te onder-
steunen. Ik had al wel een beetje ervaring opgedaan bij de meiden van DCS / OBW, 
dit omdat mijn bonus dochter Anouk daar speelt.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? 
Ik vind het erg leuk en leerzaam, zo leuk zelfs dat ik er een jaartje aan vast gepakt heb. 
Volgend jaar ga ik opnieuw samen met mijn zwagertje Sjoerd de 017- 1 trainen. 

Instelling van de jeugd? 
Ik kan alleen oordelen over ons elftal en ik moet zeggen dat het echt toppers zijn. 
Ondanks de corona beperkingen hebben wij bijna altijd met een volledige selectie 
doorgetraind. De boys hebben allen een goede mentaliteit en een positieve instelling. 
Gaaf om er deel van uit te maken.

Mening DCS Post? 
Ik word graag op de hoogte gehouden en vind het onder andere daarom een leuk 
blad om te lezen   

Randgebeuren bij DCS? 
Er hangt altijd een goede vibe op het sportpark en vind DCS daarom een mooie 
vereniging. Het is echt mijn "tweede" clubje geworden   

Vertel over jouw team? 
Wij hebben een team met veel talent, mogelijkheden en capaciteiten. Als de jongens 
zich zo door blijven ontwikkelingen zal DCS er nog lang en veel plezier aan 
beleven. 

Wat wil je nog kwijt aan het eind?  
Ik hoop dat als de mogelijkheid er weer is de ouders komen kijken 
naar een wedstrijdje van hun zoon / dochter. Het is namelijk niet 
alleen erg leuk voor de kinderen maar ook zeker voor de ouders. 
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eva de klein Jo9-1 in Het SpotliCHtindy willemS SpeelSter Jo 10-3

Adres? Hogenakker 13
Leeftijd? 9 jaar
Broer(s) en/of zus(sen)? twee broers en twee zussen
School/klas/groep? Lindenhage in groep 6b
Naar welke school ga jij? Lindenhage in Zevenaar
Leukste en saaiste vakken? Leukste vak vind ik gym en het saaiste vak vind ik spelling.
Wat wil je later worden? Verpleegkundige
Hobby’s? voetballen
Welke muziek is favoriet? XXXTentacion en Billie Eilish.
Hoe lang voetbal je al bij DCS? 5 maanden.
Wat is zo leuk aan voetballen? Ik vind alles leuk.
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Ajax
Wie is je favoriete voetballer? Messi en Frenkie de jong.
Wat moet DCS nog meer organiseren? Ik ben tevreden zoals het nu gaat.
Wat vind je van de DCS Post? Leuk.
Wat vind je van jouw team? Leuk.

Adres  Liemerslust 4 te Babberich
Leeftijd? 9 jaar (7 mei 2012)
Broer(s) en/of zus(sen)? 1 broertje Dex
School/klas/groep? Groep 5
Naar welke school ga jij? Sint Franciscus school in Babberich
Leukste en saaiste vakken? Rekenen vind ik het leukst, lezen vind ik het minst leuke vak. 
Wat leuk is om te vertellen is dat ik extra les heb in rekenen van juf Marije de vrouw van mijn 
trainer Erik. Dus voetballes van Erik bij DCS en rekenles van Marije op school.
Wat wil je later worden? Psycholoog
Hobby’s? Voetballen, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en met de cavia’s spelen
Welke muziek is favoriet? Snollebollekes, lekker gek dansen en springen.  
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Sinds september 2019, 2 jaar. In het begin was ik als enige 
meisje in het team. Gelukkig werd ik door mijn neefje Sam van Olden goed geholpen. 
Ook de andere jongens (en trainers) zijn vanaf het begin heel aardig voor mij geweest. 
Wat is zo leuk aan voetballen? Lekker buiten bezig zijn op het veld en de jongens voorbij spelen 
of tegenhouden.
Wat is jouw favoriete voetbalclub? FC Barcelona (dames)
Wie is je favoriete voetballer?Lieke martens, duh! waarom vraag je dat, 
die is toch gewoon de beste?
Wat moet DCS nog meer organiseren?
Een voetbaltraining met Lieke Martens en verder doen jullie al leuke dingen organiseren voor 
de kinderen.      
Wat vind je van de DCS Post? Grappig, de foto’s zijn leuk. Ik zoek altijd of ik er in sta. 
Nu is het gelukt.  
Wat vind je van jouw team? Leukste groepje die er is en zoals ik al had gezegd zijn ze allemaal 
heel aardig.
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Waar ik heel blij mee ben is dat we ondanks de Corona toch 
lekker kunnen trainen en voetballen met alle andere JO9 teams. 
Ik wil iedereen de groetjes doen van mijn team.        

Naam: Gea Habraken
Adres: Nieuwkamppad 22
Leeftijd: 18 jaar
Broer(s) en/of zus(sen): ik heb twee oudere broers van 24 en 22 en ik heb nog een kleiner zusje 
van 7 die inmiddels ook is begonnen bij DCS
Naar welke school ga jij? Ik zit nu in mijn tweede leerjaar van de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 
op het Graafschap College in Doetinchem en hierna wil ik graag nog doorstuderen op het hbo
Leukste en saaiste vakken: het saaiste vak vind ik Engels want daar voeren we nooit echt 
zoveel uit.. en het leukste vak hebben we dit jaar afgerond en dat is Didactiek
Wat wil je later worden: Leerkracht in het basisonderwijs
Hobby’s: een van mijn grootste hobby’s is op stap gaan met mijn vriendinnen en daar hoort 
uiteraard een drankje bij, daarnaast is voetbal ook nog steeds een grote hobby
Welke muziek is favoriet: Dat maakt voor mij niet zoveel uit ik zing met alles mee!
Hoe lang voetbal je al bij DCS: ik ben 10 jaar geleden begonnen bij de jongens in de E9 en niet 
veel later begon het meidenvoetbal bij DCS. Hier ben ik toen in de ME1 terechtgekomen 
(ook nog eens als keeper maar waar dat talent hangt.. geen idee) Ondertussen voetbal ik nu in de 
MO19-1 bij SVO DCS/OBW en sta ik daar in de verdediging
Wat is zo leuk aan voetballen: het sporten met vriendinnen en het teamverband. 
Elke zaterdag met elkaar op het veld staan om een potje te ballen en vooral het 
plezier hebben!
Wat is jouw favoriete voetbalclub: dat kan er maar eentje zijn! 
PSV Eindhoven natuurlijk!
Wie is je favoriete voetballer: onze enige echte Faith Versloessoe, haha 
geintje dat is een onderonsje. Ik zou het eigenlijk niet weten..
Wat moet DCS nog meer organiseren: hm dit vind ik een lastige want 
DCS organiseert al van alles
Wat vind je van de DCS Post: die vind ik altijd wel leuk om door te 
kijken. Ik ben altijd benieuwd wie er in het spotlicht staat.
Wat vind je van jouw team: ik vind het een erg leuk en gezellig team, 
we zijn altijd in voor een geintje maar we kunnen ook erg serieus zijn 
hoor! Jammer dat de competitie zolang stil ligt en dat we daardoor geen 
wedstrijden hebben kunnen spelen.
Wil je nog iets kwijt aan het eind: uuhh wanneer het weer kan, feestje bij DCS?!

gea Habraken mo19 in Het SpotliCHt

Adres? Westeinde 93 Zevenaar 
Leeftijd? 8 jaar 
Broer(s) en/of zus(sen)? 1 zus: Nova 
School/klas/groep? Groep 5 
Naar welke school ga jij? IKC de Wissel 
Leukste en saaiste vakken? Leukste vak: spelling. Saaiste vak: rekenen 
Wat wil je later worden? Bioloog 
Hobby’s? Voetballen, buiten spelen, op de IPad Roblox spelen 
Welke muziek is favoriet? Ik heb geen favoriete muziek 
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Toen ik 4 was begon ik bij de ukken totdat ik 5 was. 
Nu zit ik bijna 1,5 jaar weer op voetbal. 
Wat is zo leuk aan voetballen? Een goal maken! En wedstrijden doen. 
Wat is jouw favoriete voetbalclub? DCS natuurlijk en Ajax 
Wie is je favoriete voetballer? Messi 
Wat moet DCS nog meer organiseren? Vaker een springkussen zoals 
met Pasen 
Wat vind je van de DCS Post? Leuk 
Wat vind je van jouw team? Gezellig, maar we kunnen wel beter 
worden 
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Ik wil graag nog lang blijven 
voetballen 

mattia Cau Speler Jo9-4
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                               Promotieartikelen 
                                   Supportersvereniging DCS  
 
 
Promotieartikelen zijn te verkrijgen  
bij de bestuursleden van de  
supportersvereniging. 
Of een mailtje naar:  
supporters@svdcs.nl           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
                                                  
    Cap € 10,--                           Jubileumpen € 1,50              Paraplu € 10,-      
                                    
                                                                
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 DCS-ster € 0,50                                                                                           Banner € 5,-   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                         
 
   Set, 3 Bierglazen € 5,-                               Sjaal € 10,-                                 “Appie”, sleutel- 
                                                                                                               hanger € 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Word lid van de Supportersvereniging D.C.S.! 
Om lid te worden van de Supportersvereniging betaalt u slechts € 10, - per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich als nieuw lid  aanmelden bij een van de bestuursleden of door het sturen 
van een mailberichtje  naar supporters@svdcs.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk 
contact met u worden opgenomen. 
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- BENT SPORTS ZEVENAAR | HUNNEVELDWEG 6B | 6903 ZM ZEVENAAR | 0316 - 33 17 82 -
WWW.BENTSPORTS.NL

CALORIE
VERBRANDEN

KRACHT
VERBETEREN

CONDITIE
VERBETEREN

Gezondheidscentrum Bent Sports

 ALLES VOOR HET BEVORDEREN 
VAN EEN GEZONDE &  
ACTIEVE LEVENSSTIJL

ACHTERK®ANT
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Bennie te Kaat reed op zijn e-bike door de 
Didamsestraat. De stichter en beheerder 
van ons Pannaveld stopte bij het oude 
Gemeentehuis voor uw verslaggever die van 
zijn joggingronde naar huis terugkeerde. 
Op diens vraag wat Panna betekende hief 
ons lid-van-verdienste zijn schouders, trok 
aan zijn vers gerolde shaggie om vervolgens 
de voor auto’s gesloten poort 
(in het Surinaams: Panna) te passeren. 

Op Hengelder heeft Bennie het 
miniveldje naast ons kunstgras hoofdveld 
geinspecteerd.  
De ex-vrachtwagenbestuurder reporteerde 
dat hij nog wel in Winterswijk wat zakken 
speciaal zand op zou pikken om het 
Pannaveld  verder te kunnen egaliseren. 

Na de eerste  Covid-19  golf  gingen in Nederland de terassen 
vanaf 1-6-20 open. Vanaf 14 oktober van hetzelfde jaar mocht 
alleen nog afgehaald worden tijdens de tweede golf. 
Vanaf 28 april jl. werd de  avondklok afgeschaft, mochten 
winkels zonder afspraak en terrassen van 12:00 tot 18:00 
weer open. Massaal werd daarom ons centrum beplakt met 
opvallende roze harten met teksten als ‘we hebben je gemist’ 
‘welkom terug’. Na een koud voorjaar werd het twee maanden 
later eindelijk zomer. Na weer vier weken werden vanaf 26-6 
jl. de meeste coronamaatregelen behalve de 1,5 meter regel 
en de mondkapjesplicht in openbaar vervoer en voortgezet 
onderwijs afgeschaft.

In 1967 ging Theo Gijsberts   (links op de foto) samen met zijn buurman Jos Damen de 
DCS-post stencilen in het bodehuis van het oude gemeentehuis, ooit de dienstwoning 
van Oswald Scholten (naamgever van de in november 1939 opgerichte Oswaldlinie) en Ad 
Verkuijk (DCS1-verzorger in 50er-jaren). Tot de opening van Sportpark Hengelder werden 
onze clubavonden op een zolder in het gebouw ernaast (waar ooit ook een gevangenis in 
was) gehouden. Trouw supporter wijlen Theo Elfrink moest in zijn rolstoel wel steeds 
door een sterk medelid de nauwe wenteltrap worden op- en afgedragen. Inmiddels is op 
die plek in de tachtiger jaren een appartementengebouw verrezen. Zowel Ton (geb.1961; 
(recht op foto) als Theo (geb.1942) zijn opgeleid als drukker. Na zijn diensttijd werd Theo 
gevraagd om bij Misset te werken. Ze hadden een drukker nodig maar ook iemand 
voor de sfeer binnen de groep. Toen bleek dat Theo allergisch was voor de in de offset 
druktechniek gebruikte chemicalien heeft hij zich omgeschoold en verhuisde in 1966 naar 
Zevenaar. Daar werkte Theo bij de Levensschool gehuisvest in het oude Gemeentehuis. 
Zijn leerlingen van  o.a. werkgevers als Ritmeester ontving hij met o.a. een collega uit 
Valkenburg op de benedenverdiepingen. Op de zolderverdieping heeft o.a. Wilma 
Damen (zus van Jos en sinds vorig jaar weduwe van Jan Kelderman) in de bibliotheek 
gewerkt. Vanaf 1972 heeft de Levensschool  het Juvenaat mogen kopen van de broeders 
van Maastricht voor het symbolische bedrag van een gulden. De hele tuin (Gimbornhof) 
werd door Jan Godschalk onderhouden en er was verder maar een technische man in 
dienst voor het gigantische complex. Ton Snelder had tot 2017 zijn eigen drukkerszaak. 
Daarna heeft heeft hij met zijn vrouw die verloskundige is het oude gemeentehuis inclusief 
bodehuis gekocht. In het voormalige gemeentehuis is een zorgcenter gevestigd waarin 
Judith een echopraktijk voert. Samen bewonen ze de bovenverdiepingen en zijn daarmee 
de eerste bewoners op Didamsestraat 10. De vader van Ton merkte op toen hij tijdens de 
bezichtiging van zijn zoons nieuwe onderkomen de slaapkamer bekeek: ‘in deze ruimte 
heb ik mijn boterbriefje gehaald want hier was de Raadszaal dat ook als trouwzaal 
diende’. In het bodehuis heeft nu eindelijk in juni jl. de lang i.v.m. coronamaatregelen 
uitgestelde  opening plaatsgevonden van ‘Gustoso, Food and Drinks & Vintage living.  
Net als Theo kan ook Ton dus meer dan alleen drukken.

Iedereen een prettige en vooral gezonde vakantie toegewenst
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