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COLOFON (versie okt 2022) 
 
Algemeen bestuur (AB) en Dagelijks bestuur (DB) 
René van Leeuwen Voorzitter voorzitter@svdcs.nl DB 
Mark Wassink Penningmeester penningmeester@svdcs.nl  DB 
Wim Lendering Secretaris secretaris@svdcs.nl DB 
Martijn Donkers Jeugd jeugd@svdcs.nl AB 
Theo Ouwens Technische Zaken tz@svdcs.nl AB 
Nils van der Landen Algemeen Lid  AB 
    
Jeugdbestuur  
Martijn Donkers Voorzitter jeugd@svdcs.nl  
Vacature Penningmeester   
Anita Meijer Secretaresse   
Harry Jansen Hoofd Ondersteuning ondersteuning@svdcs.nl  
Vacature Hoofd Organisatie   
    
Jeugdcommissie Organisatie  
Guido Boerboom Coördinator JO15/JO17/JO19   
Vacature Coördinator JO13/JO14   
Vacature 
Frank Bruns 

Coördinator JO10/JO11/JO12 
Coördinator UKKEN/JO07/JO08/JO09 

  

    
Jeugdcommissie Ondersteuning  
Harry Jansen Wedstrijdsecretaris jeugd ondersteuning@svdcs.nl   
Albert Janssen Ondersteuning secretariaat   
Robbert Benen Planner trainingen/velden   
Boudewijn Jansen Hoofd Materialen/Kleding materialen@svdcs.nl   
Henri Weijn Beheer ballen beheerballen@svdcs.nl   
    
Commissie Technische Zaken – tz@svdcs.nl Wedstrijdzaken 
Theo Ouwens Hoofd TZ Vacature Senioren 1, 2 en 3 
Ronnie Beverwijk TC Senioren Presteren Albert Janssen Overige Senioren 
Guido Boerboom TC Jeugd bovenbouw Harry Jansen Jeugd 
Fred Witjes TC Jeugd onderbouw Bennie te Kaat Beheer grasvelden 
  
Clubhuiscommissie – clubhuis@svdcs.nl  Sponsorcommissie – sponsoring@svdcs.nl 
Vacature Hoofd Clubhuiscommissie Hans Hendriksen Voorzitter 
Bianca Berens Coördinator Bardiensten Dirk Koekkoek Penningmeester 
Paul Weenink Coördinator Inkoop Vacature Secretaris 
Bart Vink Planner bardiensten Wijnand Berendsen Accountmanager 
Jarno Geurds Coördinator Activiteiten Wim Bless 

Youri Geurds 
Lid 
Lid 

    
G-voetbal – gvoetbal@svdcs.nl Sociëteit de Liemers – info@societeitdeliemers.nl  
Ronald den Heijer Coördinator G-afdeling Wim Bless Voorzitter 
  Gerrie Uffing Penningmeester 
DCS Post – dcspost@svdcs.nl Rob Janssen Secretaris 
Karel van Swaaij Redactie   
Ronnie Beverwijk Redactie / Lay -out Installaties en gebouw – gebouw@svdcs.nl   
Hans Jansen Verslaggever DCS1 Harry Sweers installaties@svdcs.nl  
    
Supportersvereniging – supporters@svdcs.nl Website – website@svdcs.nl  
Johan Sluis Voorzitter Iris van Leeuwen Beheer website 
    
Narrowcasting – narrowcasting@svdcs.nl  Fotografie LINVI - info@linvifotografie.com  
Johan Sluis  Lindi van Ingen  
    

Ledenadministratie – ledenadministratie@svdcs.nl  Contributiebedragen per kwartaal (miv 010722) 
Gerard Rabelink Ledenadministrateur Senioren                                                   € 61,60 
 Senioren (niet spelend lid)                          € 26,55 
Telefoonnummer Algemeen mailadres Kaderleden                                                € 20,50  
Clubhuis 06-82079421 info@svdcs.nl G-voetballers                                             € 25,00 
 35 plus                                                      € 32,30 
  Junioren                                                    € 40,25 
Correspondentieadres Bezoekadres Pupillen                                                     € 33,75 
Sv DCS 
Postbus 334 
6900 AH Zevenaar 

Sportpark Hengelder 
Hengelder 1 
6902 PA Zevenaar 

Inning contributie via bankreknr; 
IBAN NL31RABO0384827500 tnv DCS Zevenaar  
Facturatie via bankreknr; 
IBAN NL50RABO0374811520 tnv DCS Zevenaar 

 

 
 

 

                                     SEIZOEN 2022 – 2023                     
 
                                                                                  
 
24-09-2022  D.C.S. – OBW ZEVENAAR 
   CD RECLAME - ZEVENAAR  
 
9-10-2022  D.C.S. – GROL GROENLO  
   LEX HENDRIKS GROENTE & FRUIT - ZEVENAAR  
 
30-10-2022  D.C.S. – V.V.G. ’25 GAANDEREN 

ARIЁS NATUURSTEEN – ZEVENAAR 
 
13-11-2022  D.C.S. – D.V.C. ’26  DIDAM 

REDDY KEUKENS – DOETINCHEM  
 
27-11-2022  D.C.S. – UNION  NIJMEGEN  

LOODGIETERSBEDRIJF VAN WELY – GROESSEN  
 
29-01-2023  D.C.S. – BEUNINGSE BOYS 
   HEILBRON MAKELAARDIJ ZEVENAAR 
    
12-02-2023  D.C.S. – SPERO ELST 

BRUNA JANSSEN – ZEVENAAR  
 
12-03-2023  D.C.S. – THEOLE TIEL 
   AUTOBEDRIJF BLOEMBERG - ZEVENAAR 
 
26-03-2023  D.C.S. – NEC NIJMEGEN  
   BUMĖ BOUW EN ONDERHOUD - WESTERVOORT 
 
16-04-2023  D.C.S.  - D.I.O. ’30 DRUTEN 

SNACKBAR ZONNEMAAT – ZEVENAAR 
 
30-04-2023  D.C.S. – S.D.O.U.C.  ULFT  

HYSCON ZUID-OOST GELDERLAND – ULFT  
    
14-05-2023              D.C.S – VARSSEVELD 
   CHARLES VAN DITSHUIZEN – ZEVENAAR 
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Zevenaar, Marktstraat 13-15, Tel. (0316) 34 59 36
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VOOR EEN NOG

DAN DE SCHEIDSRECHTER

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 2022!

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. 

Na een hopelijk voor u niet al te hete vakantie bent u misschien uitgerust teruggekeerd in een goed geïsoleerd huis. Met variabel danwel 
vast energiecontract zijn we inmiddels alweer begonnen aan nieuw sportief seizoen. Het afgelopen seizoen werd voor het eerst weer 
uitgespeeld en Corona lijkt alweer lang geleden. Jan Simon Sluis, Desley ten Westenend en Finn van Wessel zijn afgelopen seizoen uit 
DCS1 vertrokken maar een viertal nieuwe spelers mocht trainer Eric van Zutphen in zijn selectie  verwelkomen. Zo is Moeniale Sopacua 
van Arnhemse boys teruggekeerd maar kon niet voorkomen dat de eerste competitiewedstrijd op 24  september jl. thuis  waarin  onze 
spelers rouwbanden droegen  ter nagedachtenis aan het heengaan van Martha Janssen met 2-3 verloren ging. Hans Janssen doet verslag 
van de eerste drie competitiewedstrijden. In ‘van de Voorzitter’ kijkt Rene van Leeuwen met een lach en een traan terug op de zeer goed-
bezochte Hengelderderby. 

In de bestuursmededelingen lezen we o.a. over  prijsverhogingen in de kantine en door Harry Sweers begeleide energiebesparende maat-
regelen. Wim Bless schrijft over de voor- en nadelen van een fusie met OBW. Werner Takke hoopt op aanwas voor zijn G-team. 
DCS voetbalgrootvader Henk Uffing dicht over geld maakt niet gelukkig. Rob Jansen heeft OSL-lid Koen Luising bereid gevonden iets 
over zijn bedrijf te vertellen. Ondergetekende doet verslag van het JO19 toernooi van eind augustus en ziet Jolanda ten Westenend haar 
mannetje staan. De JO12-1 is al snel kampioen hoofdklasse geworden. Oudere jeugdspeler Simon Tiemessen heeft zijn vragenlijst ingevuld 
net als nieuwe DCS1-spelers Joost van Buren. Roman Storck en Sjoerd Valk.

‘In het spotlicht’ staat Guus Stevens van de JO15-1. 
‘Aan het woord’ zijn G-speelster Kim Niesink, G-speler Twan Bischoff en MO-20 speelster Faith Versluijs. 
Ook zijn dat leiders van de MO20 Roland Bloem en JO12-1 Herco Klein Brinke. Verder ‘Aan het woord’ is de trainer van Vrouwen1 
Jacques Kleingeld.

Veel leesplezier,

deadline komende DCS-post: 20-11-2022

Prick & Van Houtum notarissen: jouw notaris voor nu en later. 
Vraag een vrijblijvend en gratis gesprek aan. 

Het gesprek bieden we ook digitaal aan.
Arnhemseweg 55 te Zevenaar | 0316-524641 | www.pvhnotarissen.nl
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Laatste informatie Projectgroep ‘Nieuw Hengelder’ 
Het verzoek om financiële middelen te reserveren voor het inhuren 
van de expertise op het gebied van tekenen en rekenen, infrastruc-
tuur, organisatie en beheer wordt binnenkort door de gemeen-
teraad een besluit genomen. Hiermee is een bedrag van €75.000 
gemoeid. Naar verwachting is dat dit een positief besluit wordt en 
kunnen de werkgroepen verder met het maken van plannen. 
Over de voortgang van het project ‘Nieuw Hengelder’ zal het 
bestuur haar leden en vrijwilligers telkens blijven informeren.

Prijsverhogingen kantine
De alsmaar stijgende inkoopprijzen van de producten in de 
kantine heeft het bestuur doen besluiten de verkoopprijzen 
van drank en snacks met gemiddeld 10% te verhogen. 
Deze prijsverhogingen zijn per 1 september jl. ingegaan.

Kaderleden en/of Vrijwilligers gezocht
Om DCS goed te laten functioneren hebben we voor het seizoen 
2022/2023 nog dringend nieuwe kaderleden/vrijwilligers nodig. 
Wil je iets extra’s voor DCS doen of je bij deze mooie en gezellige 
vereniging als kaderlid of vrijwilliger willen aansluiten en heb je 
interesse voor onderstaande belangrijke functies, meld je dan aan 
via jeugd@svdcs.nl of voorzitter@svdcs.nl.

• Functie van Hoofd Organisatie Jeugdcommissie
Deze functionaris is de schakel tussen de coördinator in de jeugd-
afdeling met de Jeugdcommissie en Technische Commissie. Stuurt 
de coördinatoren aan, maar legt ook zijn/haar oor te luisteren 
bij hen. Vergaderd ongeveer 6 keer per jaar met de Jeugdcommissie, 
en twee a drie keer per jaar met zijn/haar coördinatoren. 
Deze functie vergt ongeveer 2 uur per week.

• Functie van Coördinator Jeugdafdeling 
Deze functionaris is de schakel tussen Hoofd Organisatie 
(lid jeugdcommissie) en leiders van de jeugdteams uit zijn/haar 
leeftijdscategorie. Zowel voor het implementeren van afspraken en 
plannen vanuit de Jeugdcommissie als ook andersom en de 
signalen vanuit de jeugdteams doorspelen naar de 
Jeugdcommissie. 

Vanuit een opgebouwd netwerk kan de coördinator ook veel zaken 
zelf regelen dan wel oplossen. Naast het coördineren van nieuwe 
aanmeldingen zal de tijd vooral bestaan uit het organiseren van 
twee of drie bijeenkomsten per jaar en betrokken worden bij de 
coördinatie van activiteiten binnen de leeftijdscategorie. 
Deze functie vergt ongeveer 2 uur per week.

Aankondiging ALV 2022
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 
14 november 2022. Ieder lid kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang 
van deze ALV agendapunten inbrengen via mailadres secretaris@
svdcs.nl. Binnenkort volgt meer informatie over deze ALV via onze 
website.

Grote Clubactie 2022
Op zaterdag 24 september 2022 is de jaarlijkse loterij Grote Clubac-
tie gestart. Deze actie duurt tot medio november 2022. 
Uiteraard doet DCS ook dit jaar weer mee. Aan de jeugdleden 
van JO06 tm JO12 zijn inmiddels de verkoopboekjes met loten 
uitgereikt. De verkoop van de loten is mogelijk via een QR-code 
of online via de website clubactie.nl. De beste 10 lotenverkopers 
verdienen een leuke prijs. We streven dit jaar naar een opbrengst 
van €2500. Dit willen we bereiken door ook de seniorenteams te 
laten meedoen met deze Grote Clubactie door kopen van loten-
boekjes en/of een Superlot van €150 per team. Binnenkort worden 
de leiders/teammanagers daarover benaderd. De opbrengst wordt 
besteed voor aanschaf nieuw trainingsmateriaal en het financieren 
van leuke activiteiten.

Energiebesparende maatregelen DCS
De energienota’s voor verbruik van energie moeten nog komen en 
zoals bij veel huishoudens zal ook DCS er rekening moeten houden 
met aanzienlijke tariefsverhogingen voor het verbruik van gas en 
stroom. Om beter inzicht te krijgen in ons huidige verbruik wordt 
de komende periode onderzocht welke (praktische) maatregelen er 
kunnen worden genomen om het verbruik van energie drastisch 
te verminderen. De doelstelling is om op korte termijn minstens 
30% tot 40% te besparen. Harry Sweers gaat zich hiermee bezig-
houden en zal het bestuur voor 1 november 2022 adviseren over 
zijn bevindingen.

van de voorzitter - een lach en een traan!
Als in de pen klim om dit stukje te schrijven is het “the day after the night before”. De Zevenaarse stadsderby DCS-OBW is 
alweer geschiedenis. De wedstrijd begon met een traan ivm het plots overlijden van onze Martha. Met zoveel toeschouwers 
langs de lijn was het een indrukwekkende 1 minuut stilte als eerbetoon aan een lieve en zorgzame vrouw, een mooi mens en een 
vrijwilligster pur sang. Ze werd door heel veel mensen op handen gedragen en we gaan haar missen!

Nadat de geel/blauwe rookwolken waren opgetrokken op sport-
park Hengelder begon deze echte stadsderby. Het was ook dit keer 
weer een bijzondere wedstrijd die qua voorbereiding ook bijzon-
dere aandacht heeft gekregen. Toen de KNVB ons speciale verzoek 
honoreerde om deze wedstrijd op de eerste competitiedag van het 
nieuwe seizoen te mogen spelen, heb ik de “baasjes” van onze com-
missies bij elkaar geroepen en hebben we het beproefde draaiboek 
uit de kast gehaald, afgestoft en praktische afspraken gemaakt om 
dit voetbalfeest veilig, ordentelijke en feestelijk te laten verlopen. 
In de aanloop naar deze wedstrijd is hierover ook goed contact ge-
weest met het OBW-bestuur. Ik ben uitermate tevreden dat deze 
doelstellingen zijn behaald. Wat we zelf in de hand hadden en heb-
ben georganiseerd is geslaagd. Helaas was het weer een beetje spel-
breker en het resultaat van de wedstrijd voor DCS teleurstellend, 
maar dat mocht de pret van dit voetbalfeest niet drukken. 

Een wedstrijd met minstens 1500 toeschouwers langs de lijn. 
Een spannende voetbalstrijd in een geweldige ambiance. 
Veel DCS’ers en OBW’ers hebben een leuke zaterdagavond gehad. 
Goed om de samenwerking van onze vrijwilligers te zien en het 
plezier waarmee zij de hele dag bezig waren. Chapeau voor ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd om dit “project” tot een goed 
einde te brengen. Daar krijg je energie van. Daar doe je het voor!
De wedstrijd DCS-OBW was er ook 1 met een lach, niet omdat 
ik graag van Jan-Simon Sluis afscheid nam ivm zijn besluit om te 
stoppen met voetballen, ik respecteer zijn beslissing, maar vind het 
wel jammer dat ie stopt. Het was een goed moment om hem en 
plein publiek te kunnen bedanken voor zijn jarenlange inzet voor 
DCS. Tien jaar onafgebroken in het Eerste spelen is meer dan een 
pluim waard en dat kon ik hem in de rust van de wedstrijd geven.

Voorzitter René van Leeuwen

BeStuurSmededelingen

 
 
 

 
                                                                 

 
 
 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT 2022/2023 
 
 

WO 14-SEP-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 28-SEP-22  Alg. Ledenverg. Supp. ver.  19.30 uur 
WO 5-OKT-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 19-OKT-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 9-NOV-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 23-NOV-22  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 7-DEC-22  Klaverjas-/jokercompetitie   20.00 uur 
ZA 17-DEC-22  Kerstbingo    20.00 uur  
DO 12-JAN-23  Darten      21.00 uur 
DO 19-JAN-23   Darten     21.00 uur 
WO 25-JAN-23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 8-FEB-23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 1-MRT-23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO 22-MRT-23  Klaverjas-/jokercompetitie   20.00 uur 
WO 5-APR-23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
VR 7-APR-23  DCS Quizavond    20.00 uur 
WO 26-APR-23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur 
WO       17- MEI -23  Klaverjas-/jokercompetitie  20.00 uur  
WO 31-MEI-23  Afsluitavond kaartseizoen 2022/3 19.30 uur 
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ZEVENAAR

NIJMEGEN

in memoriam martha JanSen-Spaan 
Varsseveld 12 mei 1945 – Zevenaar 10 sept 2022

“Geschokt, verbijsterd, ongeloof en erg bedroefd”

Op zaterdag 10 september 2022 heeft DCS met grote verslagenheid gereageerd op 
het onverwachts overlijden van Martha Jansen-Spaan (77 jr). Onze geliefde Martha 
was er plots niet meer.

Tijdens WO2 was de familie Spaan van Groessen naar Varsseveld geëvacueerd en op 
12 mei 1945 werd Martha daar samen met haar eeneiige tweelingzus Annie geboren. 
Toen de oorlog voorbij was keerde het gezin terug naar De Liemers en ging wonen in Loo. 
Martha bracht daar haar jeugd door en zoals het een eeneiige tweeling betaamd deden ze 
alles samen. Ze gingen samen naar dezelfde school, dezelfde handbalvereniging en naar 
dezelfde werkgever. Er was nauwelijks een dag dat ze elkaar niet zagen en spraken. 
Totdat Wim in haar leven kwam. Het was liefde op het eerste gezicht en in augustus 1969 
gingen ze als pasgetrouwd stel in Zevenaar wonen. 
De kinderen Frank en Jacqueline werden geboren en hadden aan Martha een topmoeder. 
Ook zorgde ze goed voor de aangetrouwde kinderen en later voor de kleinkinderen. 
In die tijd was Wim vaak bij DCS te vinden en al snel volgde Martha zijn voorbeeld 
en waren ze beiden actief voor de vereniging. Toen al was de keuken Martha’s domein. 
Zoals ze met liefde zorgde voor haar Wim en het gezin, zo zorgde ze ook voor haar 
DCS-familie.
Martha was een begrip binnen DCS en een vrijwilligster pur sang. Ze was decennialang 
actief tijdens clubavonden in ‘haar domein’ in het clubhuis en daar zorgde ze met veel 
passie en liefde dat iedereen het bestelde bruine fruit kreeg. Daarnaast regelde ze ook vaak 
de lunch voor de boys van DCS1 en was ze vrijwel bij alle thuis- en uitwedstrijden 
aanwezig van ons vlaggenschip. Ook was ze nog met regelmaat met een aantal 
DCS-vriendinnen actief om ‘de boel’ in en rondom het clubhuis schoon te maken 
en om gezellig te kletsen over het wel wee in Zevenaar.

Zorgen was je leven.
Voor iedereen stond je klaar.

Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor hetgeen wij betekenden voor elkaar.

Rust zacht, lieve Martha!

Namens alle leden, vrijwilligers en het Bestuur van sv DCS,
Voorzitter René van Leeuwen

Martha was een voorbeeld voor velen. Je kon altijd op haar ondersteuning rekenen en hoefde je haar vaak niet eens te vragen om iets te 
doen, want dan was het al geregeld. Het liefst was ze bezig achter de schermen, niet te veel op de voorgrond treden. Ze was een lieve en 
bescheiden vrouw, een hulpvaardig en zorgzaam mens, altijd goed gemutst met gevoel voor humor en altijd in voor een lolletje. 
Martha werd terecht door veel leden op handen gedragen. Getuige de vele DCS’ers die afscheid van haar hebben genomen en de grote 
hoeveelheid condoléances.

DCS is Martha zeer dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan en betekend voor onze vereniging. 
Het eerbetoon van DCS aan Martha was waardig en natuurlijk meer dan verdiend. We gaan haar erg missen!

Onze oprechte deelneming gaat uit naar echtgenoot Wim, Jacqueline en Wim, Frank en Anne-Marie, de kleinkinderen Manon, 
Arno, Femke, Roy en Max. Mogen jullie allen troost vinden in de warmte van de vriendschap, in de liefde van de familie en het 
medeleven van iedereen die aan jullie denkt.
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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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Geld maakt niet gelukkig 
 
Herman erfde van zijn vader een prachtige boerderij, 
in eerste instantie was Herman hiermee gelukkig en blij. 
Hij wilde dat deze boerderij over een bepaalde tijd, 
tot de grootste van het dorp zou worden uitgebreid. 
 
Daarom keek Herman in het dorp altijd rond, 
als hij dan de kans kreeg, kocht hij weer een stuk grond. 
Al zijn tijd besteedde hij aan zijn boerderij, hij wilde steeds meer, 
hij trok het zich niet aan, dat dit ten koste ging van de huiselijke sfeer. 
 
Op 'n zekere dag kwam de gemeente, ze wilde de boerderij kopen, 
ze zouden dan alle gebouwen op dit perceel gaan slopen. 
De grond zou dan worden gebruikt voor een te bouwen wijk, 
Herman dacht, dit is mijn kans, nu word ik echt rijk. 
 
De gemeente bood veel geld, waaronder 'n jaarlijks inkomen, 
een aanbod, waarvan veel mensen slechts kunnen dromen. 
Maar Herman vond - zoals altijd - dit niet genoeg, 
zodat hij steeds om een hoger bod vroeg. 
 
Zijn adviseurs zeiden hem keer op keer, 
Herman, aanvaard dit bod, die kans krijg je nóóit meer. 
hij bleef eigenwijs, hij deed het niet, 
later kreeg hij van zijn hardnekkigheid veel verdriet. 
 
Door de houding van Herman ging de uitbreiding niet door, 
waardoor hij 'n unieke kans op een rijk en rustig leven verloor. 
Hieraan leed hij zoveel, dat hij door een hartkwaal werd geveld, 
hij mocht niet meer werken, gezondheid was ineens belangrijker dan geld. 
 
Door zijn ziekte moest de boerderij worden verkocht, 
en naar een andere, eenvoudige woning worden gezocht. 
Want door de inmiddels ontstane crisis, bracht de boerderij weinig op, 
bij deze ver- en aankoop leed Herman 'n financiële strop. 
 
Door de ziekte kreeg Herman een heel ander leven, 
hij had geen zin meer om naar meer bezit te streven. 
hij besteedde nu alle aandacht aan zijn gezin, 
en daar kreeg hij steeds meer plezier in. 
 
Hoewel zijn vrouw en kinderen dit nooit hadden verwacht, 
heeft de hartkwaal van Herman hen veel geluk gebracht. 
Want ondanks dat Herman 'n hartkwaal heeft en veel heeft verloren, 
is het gezin veel gelukkiger dan ooit tevoren. 

                                                           Henk Uffing 
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Waarom ik (nog) niet vóór een fuSie Ben
Op een donderdagavond in een gezellig vol clubhuis merkte 
ik, dat ik bij mezelf en bij anderen verwarring ontdek in mijn 
‘dubbelrol’ als lid van de Initiatiefgroep, die het sportpark 
Hengelder toekomstbestendig wil maken en daarnaast in de 
rol als vrijwilliger/supporter/erelid van het cluppie waar ik al 
meer dan 60 jaar rondloop.
In  de projectgroep probeer ik objectief naar die toekomst te 
kijken en realiseer me, dat elke vereniging op Hengelder zich 
zal moeten aanpassen. Vanuit dat perspectief praat je met 
elkaar of het sportaanbod en de accommodaties straks nog wel 
passen op de vraag en welke rol verenigingen daar in gaan 
spelen. Dat vraagt om een meer zakelijke invalshoek en dan 
is het ook terecht, dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld een 
fusie tussen twee of meer verenigingen.  
Maar in de rol als vrijwilliger binnen een van die verenigingen 
zie ik toch ook de ‘zachte’ kant van het verenigingsleven.
Daarom toch maar eens het toetsenbord gepakt om anderen 
mee te nemen in mijn ‘worsteling’. In de verwachting, dat we er 
als DCS-ers - zoals al 97 jaar - samen wel uitkomen.  

Fusie als oplossing?
Een besluit over een fusie – ik focus me voor het gemak even op 
DCS en OBW vraagt om meer dan het leveren van commentaar 
langs de bekende zijlijn. Vraagt juist om een goed gesprek met 
elkaar over de echte voor- en nadelen. En dat goed en met respect 
te doen is denk ik nu nodig. En wie weet helpt dit stukje daarbij. 

Ja, in een grotere vereniging kun je meer sporters op hetzelfde 
niveau laten spelen. Dan kun je beter doorselecteren waardoor de 
spelkwaliteit toe zal nemen.   

Ja, het wordt steeds lastiger om voor bepaalde taken vrijwilligers te 
vinden en te binden. En bij het besturen van een club komen steeds 
meer klussen bij die niet zo veel met het sporten te maken hebben 
(corona, gebouwonderhoud, de gasrekening, privacyregels etc.). 
En dat kan zoveel energie kosten, dat de aandacht voor het sporten 
zelf wel eens te kort komt.    

Ja, het sportpark kan veel efficiënter worden benut als we een 
aantal zaken meer gezamenlijk gaan gebruiken. Voor een kleed-
kamer, maakt het vaak niet uit of die nu gebruikt wordt door 
iemand die voetbalt of korfbalt.Een (kunst)grasveld is voor meer 
sporten geschikt te maken. Een hoofdveld met tribune dat om de 
week door OBW en DCS wordt gebruikt? Niet ondenkbaar. 
Een gebouw waar meer verenigingen hun eigen plek hebben. 
Lastig, maar te onderzoeken. Als het maar functioneel is.

Ja, er is steeds meer behoefte aan ruimte voor sporters, die niet aan 
een van de verenigingen op Hengelder zijn gebonden. Ook dat zijn 
inwoners van Zevenaar die we graag zien bewegen en dus iets 
moeten bieden in plaats van bordjes ‘verboden toegang’ op te 
hangen. 

Ja, er zijn ook andere partijen dan de verenigingen, die gebruik 
kunnen maken van de ruimte en faciliteiten op ons sportpark. 
Kinderopvang, fysiotherapie, onderwijs maar ook de werknemers 
van de omliggende bedrijven die graag tussen de middag een wan-
delingetje maken. Meer gebruikers betekent ook dat bijv. de onder-
houdskosten door meer organisaties worden gedeeld en dus lager 
worden. Dus waarom niet? Als de focus op het sportpark maar op 
het sporten blijft is dat wat mij betreft prima. 
Maar daar zijn volgens mij geen fusies voor nodig. 

Ja, het is voor sommige zaken handiger als je dit allemaal in één 
organisatie kunt regelen. Verenigingen hebben bijv. allemaal een 
leden- en financiële administratie, dezelfde verzekeringen, en een 
eigen leverancier van dranken of sportartikelen. Samen doen kan 
inkoopvoordelen opleveren en de kwetsbaarheid bij essentiële 
taken verminderen. 

Ja, ik denk, dat als je de vraagt stelt veel leden niet tegen een fusie 
zullen zijn. Maar of dat ook betekent, dat die bewust vóór zijn en 
alle effecten overzien en accepteren?  

Ja, er zijn dus ook veel voordelen te benoemen voor een fusie tussen 
bijvoorbeeld DCS en OBW.
Maar, er zijn ook de nodige maren. En dat is volgens mij niet de 
vaak genoemde weerstand van de ‘oude garde’  
Dat is me te gemakkelijk. 

Ja, maar… 
Als ik naar de grotere voetbalverenigingen kijk in de regio. 
Spelen die hoger? Stromen daar de zelf opgeleide spelers door naar 
het eerste? Hebben zij genoeg vrijwilligers? Hebben zij geen finan-
ciële sores? Hoeveel energie gaat er in zitten om enige onderlinge 
verbondenheid te creëren in een vereniging van 1600 leden?   

Als ik mensen op Hengelder zie sporten, elkaar als ouders ontmoe-
ten of vrijwilligerswerk doen merk ik, dat ze dat graag in kleine 
groepen met gelijkgestemden doen. Dat is op school, in de buurt of 
op het terras niet anders. (Stel je eens voor dat alle terrassen op de 
Markt van 1 eigenaar waren!)   
Het geeft verbinding en betrokkenheid. En voor die betrokkenheid 
is elkaar kennen of kunnen plaatsen een voorwaarde. 
Dat kan samen in een groter geheel, maar daarbinnen is herken-
baarheid een te koesteren kwaliteit.

Als er door diverse DCS-ers in de zomerperiode weer contact is 
geweest met de meer dan 100 sponsoren en daarmee een kwart van 
de DCS-begroting is gedekt komt dat dan doordat we als DCS zo’n 
woest aantrekkelijke zakenpartner zijn of omdat de sponsoren het 
bepaalde personen in onze verenigingen gunnen. 

Misschien kan een grotere vereniging grotere sponsoren 
aantrekken maar de vereniging zal uiteindelijk toch zelf de eigen 
voetbalbroek moeten ophouden. En of de optelsom 1+1 = 2 blijft bij 
een samenvoeging van de sponsoren van DCS en OBW? 

Als ik kijk naar de in het algemeen matige publieke belang-
stelling voor de wedstrijden in de 2e klasse en daarboven, 
slachten we dan niet die ene kip met de gouden eieren als we 
niet meer tegen OBW kunnen spelen?
En gaan veel elftallen niet die extra prikkel missen als ze niet 
meer tegen hun vriendjes/klasgenoten in dat blauw-witte tenue 
kunnen spelen?
Als ik de prettige sfeer proef in een vol clubhuis op de donderdag-
avond wordt het dan nog gezelliger met 100 man/vrouw meer?

Dus. 
En zo zijn er nog diverse voordelen en maren te benoemen.
Als verenigingen echt gaan samenwerken kunnen we volgens mij 
al veel van bovengenoemde voordelen ook realiseren zonder fusie. 
Laten we daarom eerst eens serieus kijken naar een overkoepelende 
organisatie, die bijv. de niet voetbalgerelateerde klussen regelt 
(we hebben toch bij de Stichting Kunstgras gezien, dat dit kan 
werken!). Laten we eens serieus samen kijken naar het zaterdag-
voetbal en naar problemen in bepaalde leeftijdsgroepen. 
En als daaruit blijkt dat het niet gaat werken is er niets op tegen om 
ook na te denken over een fusie.   
Op dit moment ben ik echter nog niet overtuigd van de voor-
delen. En bij onomkeerbare besluiten is het wat mij betreft: bij twijfel,  
niet inhalen.

Reageren graag! Ik ben regelmatig op Hengelder, dus liever niet op 
sociale media (met die polariserende onzin ben ik al een tijdje 
gestopt). En anders zie ik de uitnodiging voor een bijeenkomst over 
dit thema met genoegen tegemoet.          
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Als nieuwe ster aan het firmament straalt de moeder van 
Stanley en Desley met dezelfde lach als haar tweeling achter 
de bar.  Al vanaf de ukken spelen beide senioren bij DCS. Nu 
zij beiden uit huis zijn en Jolanda ten Westenend op 2-6 jl. 
oma is geworden van Stanley's dochter Jenae en op 31-7 jl. van 
Desley’s dochter Mae Zaya heeft ze meer tijd en kan door haar 
vrijwilligerswerk hen weer wat vaker zien. 
Tijdens het JO19 toernooi van  27-8 jl. stond zij met Diny te 
Kaat, Inge Gijsberts en wijlen Martha Jansen achter de bar. 
Hier een nadere kennismaking met deze verse grootmoeder

Jolanda

Jeugd

Waar stond jouw wieg?
In Zevenaar. Op 11-11-1970 ben ik daar geboren en getogen.
Werd je lid van een sportvereniging?
Ik ben lid geweest van de zwemclub de Breuly (wedstrijd zwemmen 
en redding zwemmen) en turnen. Ik heb ook een korfbal gedaan bij 
de Zwaluwen.
Nog kampioen geworden?
Met korfbal ben ik met de p1 kampioen geweest. Voor wedstrijd 
zwemmen reddingszwemmen en turnen heb ik diverse medailles 
gewonnen.
Nog op een jeugdkamp geweest?
Vroeger met jeugdvakantiewerk de Maatjes.
In welk gezin mocht je opgroeien?
Met fijne ouders en een jongere zus Monique.

Opleiding en werk

Naar welke scholen ging je?
Ik heb op de Tamboerijn school Andreas, KSA en D.O.C. 
kappersopleiding gezeten.
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen ?
Het kappersvak.
Vond je gelijk een baan?
Ja, ik heb in Dieren in een kapperszaak gewerkt.
Nog van baan veranderd?
Na ongeveer 1 jaar ben ik heel iets anders gaan doen, namelijk 
Multiplastic in Zevenaar. Daar heb ik 14 jaar gewerkt. 
Na de geboorte van mijn jongens heb ik gewerkt als vrijwilligster 
bij Jutte van de Voorst 
Wie was je laatste werkgever?
Nu werk ik als vrijwilligster bij het Astrum College in Arnhem. 
Zorg en Welzijn BBL onderwijs. Als gastvrouw ondersteuning voor 
docenten en studenten. En ik fix de menige klusjes.

Clubhuismedewerker

Wanneer ben je begonnen als clubhuismedewerker?
Ik ben 8 augustus 2021 begonnen en toen kwam Corona in het spel. 
Einde oefening
Is er een goede begeleiding voor clubhuismedewerkers 
die net beginnen?
Ik heb een hele goede begeleidster gehad Bianca Berens en 
natuurlijk ook de rest van de kantine crew.
Welke periodes heb je dienst?
ik werk voornamelijk zondagmiddag als het eerste thuis speelt en 
een keer in de maand op donderdagavond maar ik ben heel flexibel 
en kan ook ingeroosterd worden op andere dagen.
Wie maakt het rooster?
Het rooster wordt gemaakt door Bart Vink en Bianca Berens.

Wordt er soms onderling van dienst geruild?
Er wordt inderdaad soms onderling geruild.
Welke dienst doe je het liefst?
Ik vind alle diensten heel leuk,  de verschillende contacten van jong 
tot oud.
Met wie sta je het liefst achter de bar?
Ik sta met iedereen graag achter de bar.  
Wat vind je aantrekkelijk aan het werk achter de bar?
De gezelligheid en de contacten met jong en oud.
Hoe zou je de bezoekers van ons clubhuis willen omschrijven?
We hebben een gezellige club dus met leuke 
en vriendelijke bezoekers.
Hoe ga je om met gasten die te diep in het glaasje 
hebben gekeken?
Die heb ik gelukkig nog niet meegemaakt.
Hoeveel tijd in de maand ben je met vrijwilligerswerk bezig?
Ik denk toch wel ongeveer 12 uur per maand.
Krijgen clubhuismedewerkers voldoende waardering?
Ik persoonlijk vind van wel.
Is er voldoende aanwas van nieuwe clubhuismedewerkers?
Kan altijd beter.
Moet het imago van clubhuismedewerker verbeterd worden?
Ik zou niet weten hoe misschien met nieuwe T-shirts (haha).
Wat zijn je ambities?
Lekker bezig blijven op deze manier.

Persoonlijk

Wanneer naar Zevenaar verhuisd?
Altijd in Zevenaar gewoond.
Kinderen?
Ik heb een tweeling, mijn trots  Desley en Stanley ten Westenend.
Wat is je favoriete eten?
Ik vind alles lekker maar Surinaams staat wel op een.
Wat is je favoriete drank?
Bacardi Cola  (baco)

Wat is je favoriete muziek?
80's en 90"s, R&B, Soul en Reggae.  
Ik vind het ook lekker om mee te zingen met Nederlandstalig.
Wat is je favoriete eredivisie voetbalclub?
Vitesse 
Heb je nog hobby's?
Oppassen op mijn mooie kleindochters.
Wat is jouw levensmotto?
Geniet van elke dag, maak er het beste van.

g-team Sv.dCS zoekt nieuWe aanWaS

Al 38 jaar heeft DCS G-voetbal binnen haar vereniging en is daarmee samen met SKV Wageningen de oudste verenging van Nederland 
met dit aanbod. G-voetbal is bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Meedoen bij DCS betekent niet 
alleen maar voetballen. De sociale contacten zijn voor de spelers ook van groot belang. Daarom worden er binnen de vereniging ook 
regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd zoals gezellige avonden en worden er toernooien bezocht. 

Het G-team neemt vanaf het begin deel aan de competitie onder de vlag van de KNVB. De spelregels zijn enigszins aangepast. 
Zo speelt men acht tegen acht op een half veld met pupillendoelen. De wedstrijdduur is twee keer 30 minuten. 
Buitenspel bestaat niet en er kan tijdens een wedstrijd onbeperkt gewisseld worden.  

Momenteel hebben we een zeer enthousiaste trainingsgroep, bestaande uit dames en heren variërend in  leeftijd van 22 tot 60 jaar! 
Deze groep is echter te groot voor één wedstrijdteam, maar ook te klein voor twee teams. Wij zijn op zoek naar minimaal 5 nieuwe leden 
om zo’n tweede team op te zetten.

Dat het G-voetbal leeft in de gemeenschap blijkt wel uit het feit dat we onlangs in het nieuw gestoken zijn door Henk en Saskia Janssen 
van de plaatselijke boek- en kantoorwinkel Bruna Janssen uit Zevenaar. Tevens hebben wij voor de komende winter prachtige 
thermoshirts gekregen van Bureau van Zimmeren uit Eindhoven. 

Heb je interesse en wil je meer weten over het G-voetbal binnen DCS, stuur dan een mail aan gvoetbal@svdcs.nl . 
Of kom gewoon eens langs op maandagavond tussen 19.15 en 20.45 uur bij sv DCS op Hengelder.

CluBhuiSmedeWerker die ziJn mannetJe Staat

Staand v.l.n.r.:
Wim Pelgrom (trainer), Harnolt van Diek (leider), Fred Florissen, Ronald den Heijer (coördinator), Roy te Brake, Danny Stout, 
Nick Spekking, Henk Janssen (sponsor), Hetty van der Kooij, Saskia Janssen (sponsor), Ronald Dekkers (trainer), Richard Berendsen, 
Roel Abbink, Ruud Rensen (leider), Wim Goris (leider), Werner Takke (leider), Randy von Schückmann (trainer).
Zittend v.l.n.r.:
Kevin Köster, Kim Niesink, Danny Kip, Ilona te Pas, Adriaan Stinissen, Joey Koenders, Joeri Ruijgt, Twan Bischoff, Kenneth Abbink.
Niet op de foto: Rene Hartgers, Patrick Hartgers, Djodjo Olderman, Johan Welgraven, Theo Gijsberts (nestor).
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Wij zijn Koen Luising en Joyce Mulder, wij hebben sinds 2010 
samen Intersport Luising in het centrum van Zevenaar. 
Wij zijn de sportzaak van de Liemers en werken hier samen 
met 10 specialisten, met zijn allen zijn wij een heel leuk team. 
Bij ons is plezier erg belangrijk en onze klanten geven we graag 
een goed advies, zodat zij lekker kunnen sporten. 
Vanuit de winkel werken wij samen met veel sportverenigin-
gen om hen te helpen met de juiste kleding en materialen die 
zij nodig hebben voor hun vereniging. En gelukkig is DCS één 
van de verenigingen waar wij samen mee werken.

De historie van jullie bedrijf
Wij zijn al ruim 70 jaar in de stad aanwezig. Koens opa begon in 
ongeveer in 1950. Mijn vader Jos breidde de zaak uit en in 2010 heb-
ben Joyce en ik de zaak overgenomen. Dit heeft geleid tot veel vaste 
klanten, waaronder leden van voetbalverenigingen. In de zaak 
hebben wij een aparte winkelruimte waar broeken en shirts met 
logo’s van meerdere voetbalverenigingen hangen. Zit er een niet bij 
dan kunnen wij in dezelfde ruimte het een en ander drukken op de 
shirts. En we kunnen kleding personaliseren.”  

Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Wij denken zelf dat dit komt, omdat wij een familiebedrijf zijn en 
zo ook werken, samen met ons team en ook met de mensen die hier 
binnen komen lopen, of het nu is voor nieuwe schoenen of omdat 
een team nieuwe kleding nodig heeft, wij geven een eerlijk advies, 
wij denken graag mee en wij hebben graag een warme band met 
anderen.

Hoe zijn jullie bij de Sociëteit gekomen?
Wij zitten al heel vanaf het begin bij de sociëteit, doordat wij part-
ner zijn voor het leveren van de kleding aan DCS zijn wij al vanaf 
het begin af aan lid van de sociëteit. En wij dragen de Zevenaarse 
verenigingen altijd al een warm hart toe. Bovendien vinden wij het 
een leuke gezellige club, waar we graag één keer per jaar mee samen 
komen. Ze organiseren altijd een leuke avond, waar wij veel collega 
ondernemers ontmoeten. Helaas lukt het sinds wij kinderen 
hebben niet altijd om met z’n tweeën te komen, maar één van ons 
is er altijd wel bij.

Waarom wilden jullie ondernemer worden?
Eigenlijk zit ondernemer zijn wel in ons bloed. Zoals we net al 
beschreven zit de sportwinkel al heel lang in de familie en ook 
Joyce heeft een ondernemende familie. Haar moeder had vroeger 
ook een winkel en haar vader heeft een bedrijf in brandbeveiliging, 
dus ondernemen is ons met de paplepel ingegeven.

Hebben jullie iets met sport en vooral met DCS?
Dit is een hele leuke vraag voor ons. Hierop is ons antwoord 
JA. Sport is ons hele bestaan. Koen heeft jarenlang gevoetbald 
en is als ukkie begonnen bij DCS. Joyce was vroeger meer van het 
turnen, maar nu bootcampen wij graag. 
Met DCS heeft onze winkel en wij ook een warme band, 
wij kennen veel leden en bestuursleden vanuit de winkel. 
Velen DCS’-ers hebben hier ook gewerkt en wij vinden het een 
hele leuke sprankelende vereniging.

Hoe ervaren jullie de door de Sociëteit 
georganiseerde activiteiten?
De activiteiten van de sociëteit bevallen ons altijd erg goed. 
Naast dat het altijd gezellig is om andere collega ondernemers te 
treffen en smakelijk te eten is het allerleukst dat je op andere 
plekken een kijkje achter de schermen te zien krijgt. 

Welke rol speelt jullie bedrijf in de samenleving?
Wij spelen een belangrijke rol in het faciliteren van sporters. 
Bij ons kan iedereen komen winkelen voor de nieuwste mode en 
trends op het gebied van sport. Wij denken dat een stenen winkel 
altijd een onderdeel van de behoefte van de klant en wij 
hopen uiteraard dat de Zevenaarder het centrum in blijft komen.  
Dus de lokale aanwezigheid, de mensen die niet ver hoeven gaan 
om een goed advies te krijgen, zodat zij alles kunnen halen uit hun 
sport, om hun doelen te bereiken en het plezier uit de sport te 
kunnen halen.
En daarbij zijn wij er voor de vereniging, wij faciliteren DCS zodat 
zij een eenheid uitstralen en dat alle teams er mooi bij lopen. 

Hebben jullie nog tijd voor eventuele hobby’s?
Wij sporten twee keer in de week en verder hebben wij twee hele 
leuke kinderen, waar wij druk mee zijn en graag iets gezelligs mee 
doen. Met vrienden afspreken en een lekker drankje drinken 
vinden wij ook erg leuk.
Verder is op vakantie gaan ook een hobby van ons, maar dat doen 
we helaas niet zo vaak. In de zomer willen we lekker naar de zon en 
als het lukt gaan we graag in de winter skiën.

Wat vinden jullie van de DCS-post?
Leuk, vooral de artikelen waarin de mensen binnen de vereniging 
centraal staan, en de geschiedenis van de club. 

Intersport Luising
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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! 

 

Ruim vier jaar hebben we moeten wachten op deze stadsderby. In mei 2018 trok DCS nog aan het langste eind en werd kampi-
oen van 3C. Deze keer nam OBW revanche door in de eerste competitiewedstrijd in 2H de thuisploeg met 2-3 te verslaan. Meer 
dan duizend man publiek waren hier getuige van en de punten bleven (uiteraard) op Hengelder. Na afloop bleef voornamelijk 
het jongere deel want onder de luide klanken van DJ William buiten in de tent en later binnen waar barcommissielid Paul Wee-
nink de muziek selecteerde gingen de beentjes van de vloer en handjes in de lucht alsof er nooit een Covid-19 pandemie geweest 
was.   Hieronder een sfeerimpressie van die regenachtige zaterdagavond op 24-9 jl.:

Voor de aftrap werd een minuut 
stilte in acht genomen i.v.m. het 
overlijden van DCS vrijwillig-
ster Martha Janssen op 10-9 jl. 
Alle mannen van Eric van 
Zutphen droegen rouwbanden.

Gele rookbon aan voet vlaggestok.

Alleen achter de drang/dwang/drankhekken mocht bier gedronken worden.

UIt handen van voorzitter 
Rene van Leeuwen kreeg hij 
o.a. een ingelijste foto van 
zichzelf juichend na een  door 
hem gemaakt doelpunt. 

Achter de bar liep het als een 
geoliede machine. Jolanda heeft 
nog tijd om in de lens te kijken.

hengelder derBy
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In de rust was het gelukkig even droog toen Jan Simon Sluis nog even in het zonnetje 
werd gezet om hem te bedanken voor zijn inzet gedurende tien jaar in DCS1.

Ondanks de regen was de opkomst met 1500 toeschouwers bijzonder.

Bengaals vuur met blauwe en gele rookbommen.

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

Poolcentrum
de Buitenmolen8
Pool   |   Snooker   |   Dart   |   Biljart

Voor actuele openingstijden zie www.poolcentrumdebuitenmolen.nl

 

Cafe de Buitenmolen
Elke dag geopend vanaf 13:00 uur

Molenstraat 78 | 6901 CG Zevenaar | Tel: 0316-52 31 01

20
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Naam: Joost van Buren.
Leeftijd: 21 jaar.
Geboorteplaats: Zevenaar.
Basisschool: De Tamboerijn.
Middelbare school: Liemers College.
Beroepsopleiding: Sportmarketing op het Saxion in Deventer.
Wanneer ben je met voetballen begonnen? 
Toen ik 4 jaar oud was.
Bij welke vereniging? Bij DCS.
Welke andere sporten heb je beoefend? 
Ik heb geen andere sporten beoefend.
Hobby's: Fitness, leuke dingen doen met mijn vrienden en het 
volgen van Amerikaanse sporten zoals de NBA en de NFL.
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? 
Toen ik 4 jaar oud was wilde ik gaan voetballen. Mijn hele familie 
was al lid van DCS en zij hebben mij toentertijd in contact 
gebracht met de club.
Hoe was je ontvangst bij de selectiegroep? 
Die was goed. Ik kende al veel spelers uit de groep en zij hebben 
mij goed ontvangen.
Waren er al veel randactiviteiten (uitstapjes ed.)? 
Ik heb nog geen randactiviteiten meegemaakt.
Wie is jouw favoriete speler? Tyrell Malacia.
Wat is jouw favoriete club? Feyenoord.
Wat is jouw favoriete muziek? 
Favoriete muziekgenres zijn Amerikaanse Hip Hop en House.

Wat is jouw favoriete eten? Sushi.
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? 
Centrum Zevenaar en Nijmegen.
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? 
Passing en positiespel.
Wat zijn jouw verbeterpunten? 
Fysiek en agressie in het verdedigen.
Op welke positie speel je in het veld? 
Op het middenveld.
Heb je nog ambities op sportief vlak 
(trainer, scheidsrechter etc.) ? 
Op dit vlak heb ik geen ambities.
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied 
(carrière, vrijwilligerswerk)? 
Over een paar jaar wil ik mijn studie hebben afgerond en daarna 
op zoek naar een leuke baan.
Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? 
Ik hoop dat ik de kans krijg om mijn steentje te kunnen bijdragen 
aan een mooi en sportief seizoen.
Wat is jouw levensmotto? 
Hardlopers zijn doodlopers.

nieuW in dCS1

Naam: Roman Storck
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Breda
Basisschool: Bargerpaske
Middelbare school: Gerrit Komrij College
Beroepsopleiding: Pabo

Wanneer ben je met voetballen begonnen; met 6 jaar 
Bij welke vereniging? Bij Trias
Welke andere sporten heb je beoefend? Judo
Hobby's: op vakantie gaan en voetballen
Hoe ben je in contact gekomen met DCS?
Via Jasper Jansen op mijn studie kwam ik met DCS in aanraking.
Hoe was je ontvangst bij de selectiegroep? Leuk, gezellige groep.
Waren er al veel randactiviteiten (uitstapjes ed.)? Een paar
Wat zou nog verbeterd kunnen worden? Het kunstgrasveld 
waarop een bal beter stuitert.
Wie is jouw favoriete speler? Robin van Persie
Wat is jouw favoriete club? Feyenoord

Wat is jouw favoriete muziek? Hip Hop
Wat is jouw favoriete eten? Spareribs
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? 
Jantjes Verjaardag in Amsterdam
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Passen 
Wat zijn jouw verbeterpunten? Meer scoren
Op welke positie speel je in het veld? Aanvallende middenvelder

Heb je nog ambities op sportief vlak?
Trainer later misschien.
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied ? 
Nog een aantal jaren met plezier blijven les geven.
Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? 
Een leuk seizoen waarbij er weinig verschil zit 
tussen tegenstanders.
Wat is jouw levensmotto? 
Als je minder denkt kun je meer dan je dacht.

Naam: Sjoerd Valk
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool: De Wissel
Middelbare school: Liemers College
Beroepsopleiding: Graafschap college (middenkader engineer) & 
HAN (Gebouw Gebonden Installatie Techniek)
Partner: Denise Berentsen
Wanneer ben je met voetballen begonnen? Dat kan ik me niet zo 
goed meer herinneren, volgens mij was ik een jaar of 8 en ben ik 
begonnen in de F4.
Bij welke vereniging? DCS natuurlijk!
Hobby's: Voetbal kijken, spelen en voorspellen, 
Formule 1, festival pakken.
Hoe ben je in contact gekomen met DCS? Via vrienden die toen 
al bij DCS voetbalden.
Hoe was je ontvangst bij de selectiegroep? Goed, ik kende ieder-
een al wel natuurlijk. Maar het is een gezellige en goede groep, 
waarin je je snel op je plek voelt.
Waren er al veel randactiviteiten (uitstapjes ed.)? Er is al het 
e.e.a. georganiseerd, zoals voetgolf. Alleen ging dit helaas niet 
door, vanwege het weer. Daarom hebben we een voetbalquiz 
gehouden (Team Jelle, Tim & Roman speelde vals). En zijn er al 
plannen gemaakt om met z’n alle te stappen in Arnhem.
Wat zou nog verbetert kunnen worden? 
De bierprijzen in de kantine.
Wie is jouw favoriete speler? John Stones.
Wat is jouw favoriete club? AJAX
Wat is jouw favoriete muziek? Mijn muzieksmaak is erg 
uiteenlopend. Maar momenteel luister ik veel house.
Wat is jouw favoriete eten? Een pasta doet het altijd goed.
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Café de schoof in 
Arnhem.
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Snelheid en loopvermogen.
Wat zijn jouw verbeterpunten? Ik merk dat bij 1 de handelings-
snelheid hoger ligt dan dat ik gewend was, dus hierin hoop ik 
stappen te maken.
Op welke positie speel je in het veld? Rechtsbaco
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter 
etc.)? Nee, die heb ik niet. Zelf met plezier voetballen geeft voor 
mij al voldoening genoeg.
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrij-
willigerswerk)? Ik wil graag mijn kennis binnen de branche blijven 
verbreden en uiteindelijk doorgroeien naar werkvoorbereider en 
dat een tijd goed doen, daarna zien we wel verder.
Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? De groep is 
grotendeels al een tijdje samen en er is ervaring in de 2e klasse. 
Daarnaast moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan, dus 
een platte kar is het streven.
Wat is jouw levensmotto? Hard gaan is ook gaan!

Roman Storck

Joost van Buren.

Sjoerd Valk

Üngar Öncu

Van andere vereniging naar DCS 1 zijn Moeniale 
Sopacua afkomstig van Arnhemse Boys, Üngar 
Öncu afkomstig van DOVO en Roman Storck 
afkomstig van Fc Trias

Moeniale Sopacua



 

dCS1, Seizoen 2022-2023 
Achter vlnr.: Wim Lendering (grensrechter), Nils Dijks, Jesse de Jager, Mark Lammers, Roman Storck, 
Jelle Smalbraak, Onur Ilbay, Serge de Vries, Joost van Buren, Jarno Geurds, Mike Stokman (verzorger) 
Midden: Marcel Roelofs (leider), Üngar Öncu, Muhammed Elarslan, Damir Rovcanin, Nils van der 
Landen (keeper), Stijn Bos (keeper), Moeniale Sopacua, Tim Lendering, Jeff Lammers, Hans Siers 
(verzorger) 
Zittend: Thijs Boerboom, Sven Willems, Sjoerd Valk, Remco Bos (keeperstrainer), Eric van Zutphen 
(hoofdtrainer), Patrick Rabelink (assistent trainer), Noud Croes, Tristan Stockman, Bram Roelofs
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Evi Trouwerbach links en  aan-
voerster Dewy Bonke houden de 
gewonnen troffee vast

fitheid en energie leveren punten op

Op 31 juli begon Eric van Zutphen met zijn spelers aan de voorbereiding op het seizoen 2022-2023.
De Winterswijker kon bij de eerste een groot aantal spelers begroeten. 
Bij elke training waren er minstens 16 a 17 spelers aanwezig en dat was voor de trainer prettig werken.  

door Hans Jansen

Van Zutphen had in zijn vakantie goed nagedacht hoe hij zijn team 
wil laten spelen.
,,We moeten in ieder geval zorgen dat we fit zijn en dat we minder 
naïef verdedigen. We hebben vorig seizoen veel te veel tegendoel-
punten gehad en zijn vaak weg gecounterd omdat onze midden-
velders en backs te ver weg waren.”
Hier is de trainer van DCS samen met zijn assistent Patrick 
Rabelink mee aan de slag gegaan. Tijdens de trainingen was de 
sfeer uitstekend en hadden de spelers duidelijk zin in het nieuwe 
seizoen. Af en toe waren er spelers, wegens vakantie, nog afwezig 
,maar de opkomst tijdens de trainingen was prima.
Opvallend was dat de twee vaders , Serge de Vries en Sven Willems 
hun vakantie hadden afgestemd op de voorbereiding.  Samen met 
Jelle Smalbraak hebben ze geen training overgeslagen.
Ook de nieuwelingen Roman Storck, Ulger Oncu en Moeniale 
Sopacua voelden zich thuis op Hengelder. 
In september begonnen de geel-zwarten aan een reeks oefen en 
bekerwedstrijden. De oefenwedstrijden met afwisselende 
resultaten, maar tijdens de bekerwedstrijden kwam de hoofdmacht 
uitstekend voor de dag.
Door doelpunten van Roman Storck en Mohammed Elarslan werd 
SDOUC uit Ulft met 2-0 verslagen. Een week later gingen de man-
nen op bezoek bij RKHVV in Huissen, vorig seizoen als vierde 
geëindigd in de eerste klasse. DCS gaf uitstekend partij en kwam 
zelfs twee keer op voorsprong . Eerst benutte Jelle Smalbraak een 
penalty. En na de 1-1 scoorde Roman Storck na een prachtige as-
sist van Serge de Vries. Helaas scoorde de thuisclub nog de gelijk-
maker. Maar door de 2-2 in Huissen bekert DCS door en , ontvangt 
op 23 oktober het tweede elftal van RKHVV.

Tijdens de oefenwedstrijden gooide van Zutphen de pas 15 jarige 
Stijn Bos voor de leeuwen. De zoon van DCS legende Remco Bos is 
nu de reserve doelman van DCS. Bos jr kan het niet beter treffen 
met zijn vader als keeperstrainer. Bos sr zal zijn zoon de kneepjes 
van het vak leren en als Stijn goed naar zijn vader luistert kan hij 
veel betekenen voor DCS. 

Op 24 september begon de competitie. Een datum waar ,sinds het 
bekend worden van het programma, naar uit werd gekeken.
De competitieleider van de KNVB had het niet beter kunnen 
bedenken.De eerste wedstrijd tegen nieuwkomer en buurman 
OBW uit Zevenaar.

De clubs waren er onderling snel uit dat deze wedstrijd op zater-
dagavond moest worden gespeeld. Altijd een goede sfeer en heel 
veel publiek. Het leek erop dat de regen roet in het eten zou gaan 
gooien. Het kwam met bakken uit de lucht, maar niemand wilde 
dit missen. De tribune zat vol en de mensen die stonden hadden 
een paraplu. Maar liefst 1500 toeschouwers waren aanwezig bij dit 
duel. DCS had organisatorisch de zaken uitstekend voor elkaar en 
was iedereen klaar voor deze wedstrijd. Letterlijk veel vuurwerk en 
de toeschouwers hoopten ook op figuurlijk vuurwerk op het veld. 
Voor aanvang werd er één minuut stilte in acht genomen voor het 
plotselinge overlijden van super vrijwilligster Martha Jansen. DCS 
zal Martha heel erg missen.

DCS begon uitstekend aan de wedstrijd en nam het heft volledig in 
handen en kwam ook verdiend op een 1-0 voorsprong door  
Sven Willems. Na een uitstekende voorzet van Serge kopte hij de 
1-0 tegen de touwen. Sven Willems scoort bijna altijd tegen OBW. 
Na de treffer ging het helemaal mis voor de thuisclub. OBW kwam 
terug in de wedstrijd en ging rusten met een 1-2 voorsprong. 
Het was niet de wedstrijd van doelman Nils van der Landen die een 
onzekere indruk maakte. DCS hoopte na rust de gelijkmaker op 
het scorebord te krijgen, maar het werd nog erger voor de thuis-
club. Dimitri Vrehe liet namens de gasten de 1-3 aantekenen en 
werd het alleen maar lastiger. Door een fout van de OBW-doelman 
werd het nog spannend, maar het slotoffensief leverde niets op en 
gingen de buren er met de winst vandoor.

,,Dit is heel zuur, we geven de wedstrijd  uit handen door 
individuele fouten. Ik vond dat we toch zeker een punt hadden 
verdiend”, aldus een teleurgestelde DCS trainer.

Nadat de wonden waren gelikt ging DCS op bezoek bij Spero in 
Elst. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers uit Zeve-
naar. Maar de fraaiste kansen werden om zeep geholpen en kwam 
de thuisclub zelfs onverdiend op voorsprong. Gelukkig kon Serge 
de Vries in de slotfase nog de 1-1 laten aantekenen.
,,Na een prima voorbereiding met goede resultaten zijn we de com-
petitie teleurstellend begonnen. In mijn optiek hadden we mini-
maal ,misschien wel zes punten moeten hebben. Qua spelintenties 
en spelaandeel waren we beide keren de bovenliggende partij. 
Tegen OBW hebben we het bij standaardsituaties niet goed gedaan. 
Tegen Spero hebben we aan de bal niet goed gespeeld, maar wel 
goede kansen gecreëerd. Maar als jezelf niet scoort doet de tegen-
stander dat wel. We zijn tot de laatste minuut blijven strijden en 
hebben gelukkig nog de gelijkmaker kunnen scoren”, aldus Eric 
van Zutphen.
Tegen Grol kon de thuisclub zich niet opnieuw puntverlies permit-
teren. Maar dat het lastig zou worden was wel bekend. De gasten uit 
Groenlo kwamen naar Hengelder met zes punten in de tas. En een 
doelsaldo van 6 voor en 0 tegen. 

DCS begon zonder de door privé omstandigheden afwezige Roman 
Storck. Hierdoor kreeg Ulgar Uncu een basisplaats van de trainer. 
De gasten uit Groenlo lieten op Hengelder zien niet voor niets kop-
loper te zijn. Met verzorgd positiespel probeerden ze een gaatje te 
vinden in de defensie van de thuisclub. Maar de DCS defensie gaf 
geen krimp en Nils van der Landen maakte een betrouwbare in-
druk. Ondanks het betere veldspel keken de gasten bij rust toch 
tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Serge de Vries 
en Mohammed Elarslan. Tijdens de rust waren de DCS supporters 
nogal pessimistisch en ze kregen gelijk. De gasten kwamen al snel 
op 2-2 en het was wachten op de 2-3. Met kunst en vliegwerk kon 
DCS het doel schoon houden. Waar niemand meer op had 
gerekend was de 3-2. Uit een hoekschop was het Jelle Smalbaak die 
de onverdiende 3-2 kon laten aantekenen. Een groot compliment 
aan de trainers van DCS dat ze twee keer in blessuretijd een doel-
punt maken. Dit wil zeggen dat de spelers fit zijn en kunnen strij-
den tot de laatste minuut. Als er punten worden gehaald zal de sfeer 
goed zijn en zal het voetbal ook beter worden. Voor van Zutphen 
en Rabelink nu de taak om de kikkers in de kruiwagen te houden. 

dCS Jo12-1, kampioen hoofdklaSSe!!!!

DCS  JO12-1 is ongeslagen kampioen geworden in de hoofdklasse. Zaterdag 1 oktober werd directe concurrent DZC  ’68 op het eigen 
sportpark Hengelder met 4-3 verslagen. Met nog één competitiewedstrijd te spelen zijn de jongens niet meer te achterhalen door de 
andere teams. 
5 gespeelde wedstrijden zorgden voor de volgende cijfers 4  gewonnen, 1 gelijk  20  doelpunten voor en 14 doelpunten tegen. 
Deze cijfers zijn des te knapper aangezien de jongens dit jaar voor het eerst in de hoofdklasse actief zijn.
Een super prestatie van deze spelers en trainers.  We feliciteren Floris Gerritschen, Rowan van Hal, Jamie Reintjes, Tom Janssen, Stan 
Oosterbroek, Kik Voskamp, Stijn Kruisman, Pepijn Markerink, Vedad Umihanic, Djayvano Milder en de trainers met het kampioen-
schap!!!!!

Zoals een befaamde commentator ooit zei: “dit is echt een goed stel hoor”
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dCS Juniorentoernooi onder negentien

De eerste editie van dit toernooi vond plaats in 2019, helaas heeft de Toernooicommissie door Covid daar in 2020 en 2021 geen vervolg 
aan kunnen geven. Maar vanaf begin dit jaar was de handschoen weer opgepakt en vond een geslaagd toernooi bestaande uit 8 deel-
nemende teams plaats. Speciale aanvulling kwam vanuit RTV Connect dat de hele dag live verslag deed van het toernooi en tevens de 
muziek rondom de velden verzorgde. 
Vanaf 9.30 rolde de bal in twee poules van vier. Lunch was er vanaf 12.00 waarna in de middag vanaf 13.40 in de tweede ronde de kruis-
wedstrijden plaatsvonden. Hieronder de uitslagen met de stand.

RONDE 2

TIJD VELD 1 SCHEIDSRECHTER VELD 2 SCHEIDSRECHTER

13.40 - 14.10 VDZ(NR3A) - Houten(NR4B) 5-0 F. Jansen DCS (NR4A) - Concordia (NR3B) 0WNP-0 Koen v. Heeckeren

14.20 - 14.50 Zutphen(NR1A) - OVC(NR2B) 2-0 A. Quak Longa(NR1B) - Grol(NR2A) 1-1WNP W. Jeene

15.00 - 15.30 VDZ(WIN3A/4B) -DCS(W3B/4A) 0-1 Koen v. Heeckeren Houten(VE3A/4B) - Concordia (VERL.3B/4A) Afg. F. Jansen

15.40 - 16.10 Zutphen(WIN1A/2B) - Grol(WIN1B/2A) 1-0 W. Jeene OVC(VERL.1A/2B) - Longa(VERL.1B/2A) 7-6 A. Quak

Eindstand DCS JO-19 Toernooi

1 FC Zutphen

2 Grol Groenlo

3 OVC Oosterbeek

4 Longa Lichtenvoorde

5 DCS Zevenaar

6 VDZ Arnhem

7 Concordia Wehl

8 Houten

DCS JO-19 JUNIORENTOERNOOI
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7 Concordia Wehl
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DCS JO-19 JUNIORENTOERNOOI

De DCS Toernooicommissie, bestaande uit Rik Jansen, Gerrit van Leeuwen, Niels de Jong en Sander Smit organiseerde op 
zaterdag 27 augustus het JO19 toernooi

Rik Jansen bedankt de dames achter de bar vlnr.:  Jolanda ten Westenend, wijlen Martha Jansen, Inge Gijsberts  en  Diny te Kaat.

Gerrit van Leeuwen geinterviewd live op RTV connect Rik Jansen heeft ook een presentje voor de drie arbiters vlnr.: (baron en Rik's stiefbroer) Koen van Heeckeren tot Brantsenburg, 
Bram Quack en Werner Jeene. Fred Jansen kreeg van Gerrit van Leeuwen later  ook een waardebon.

Aanvoerder van winnaar Zutphania bedankt zijn teamgenoten 
voor de geleverde prestatie.
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Goed in het zichtbaar maken van uw onderneming. Van het ontwerp tot aan
de ontwikkeling en de montage van uw reclame bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook het periodieke onderhoud kunnen wij aanbieden. Kortom, u heeft alle
reclamezaken onder één dak. 

Maak kennis
met onze
ontwerpservice

Alles onder één dak!

Gedreven door
kennis, passie en
liefde voor het vak

Wij bieden ook
montage, service
en onderhoud

CD-Reclame
In- & Outdoor signing

Stichting Leergeld de Liemers laat alle kinderen meedoen!
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen.  Ook schoolkosten als schoolreisje, 
ouderbijdrage, kamp of excursie, zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. De kosten hiervan kunnen wellicht gedeeltelijk of tot 
een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers worden vergoed. 
Zelfs een tweedehands fiets of een computer behoren tot de mogelijkheden. Neem eens een kijkje op www.leergelddeliemers.nl !

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

priJSvraag lXXviii D1 seizoen 03-04 

Rij boven
Henk Donkers, Roel Kamphorst , Ernst Kruitwagen, Ruben Maat, Jimmy Lammers, Paul van Marwijk, Frank Smits, Rob Seyger
Rij onder
Tom Jurrius, Bram Scholten, Sander Hubers, Robin Wiegers, Mark van Alst, Niels Hendrikson, Sven Willems en Theo Smits

Deze keer een inzender: Luuk Sloot heeft dus gewonnen en zal zijn shawl overhandigd krijgen. 
Wilt u ook in het bezit komen van het geelzwarte kledingstuk stuur dan de namen van onderstaand DCS1 team uit 2009 naar dcspost@
svdcs.nl 

DCS 1 2009-2010.
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I.v.m. het stoppen van sommige bezorgers zijn we met spoed 
op zoek naar vrijwilligers die een wijk voor hun rekening 
willen nemen. De DCS-post wordt vier maal per seizoen 
bezorgd. Komend nummer twee valt medio december in de 
bus. Van de elf bezorgers zijn er nu drie uitgevallen.
Om vertraging en overbelasting van de acht bezorgers te 
voorkomen is uw hulp dringend gewenst. 

Voor meer info: dcspost@svdcs.nl
Met vriendelijke groet,

Karel van Swaaij

BezorgerS gezoCht

Jeugdleider aan het Woord herCo klein Brinke

 Leeftijd? 
47 jaar

Studie of beroep?
Ik ben werkzaam als monteur bij
Van Raam Varsseveld. Hier maak ik aangepaste fietsen

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Ik woon samen met mijn lieve vriendin Chantal van Hal

Eventueel kinderen?
We hebben 1 zoon Rowan van Hal. Hij voetbalt bij JO12-1

Andere hobby’s?
Voetballen, zaalvoetbal enz. en wat klussen.

Zelf ook gevoetbald?
Ik voetbal vanaf mijn 6e t/m  30e jaar bij S.V.B.V Barchem. Vanaf mijn 15e speelde ik bij 
het Nederlands Doven Elftal en ben veel mee naar het buitenland geweest. Naar de 
olympisch spelen in Australië ( Melbourne) geweest; dit was een van mijn vele 
hoogtepunten.
Een aantal jaren geleden vroeg Erik O,  of ik zin had om met het vierde elftal 
mee te doen met voetballen. Nu voetbal ik met dit team bij 35+2; gezellig 
met elkaar voetballen. Na de wedstrijden nemen we er uiteraard eentje  in 
de kantine

Muziek?
Ik ben aardig doof, dus een harde bass is voor mij voelbaar
Waarom coach/leider/trainer geworden?
Mark, Lesley, Dennis en ik  met z’n vieren zijn wij het technische kwartet. 
Ik vind het leuk om te doen, en  spelers te helpen met plezier te voetballen.
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?
Ik vind het waardevol om de jeugd op weg te helpen zodat ze met plezier en een 
mooie voetbaltijd beleven bij DCS

Instelling van de jeugd?
Ze zijn heel gedreven houden van aanpakken en willen absoluut niet verliezen. 
Plezier op het veld, zowel als onder de douchen om daarna met een omweg naar 
huis te fietsen.

Mening DCS Post?
Ik vind DCS post een geweldig blad om alles te kunnen volgen.

Randgebeuren bij DCS?
Evt meer jeugdspelers benaderen om te fluiten bij de jeugd.

Vertel over jouw team?
JO12-1 voetbalt inmiddels bij de hoofdklasse. Het is geweldig om te zien hoe ze zich 
ontwikkelen

Wat wil je nog kwijt aan het eind?
Vooral blijven voetballen
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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

Mercurion 26C
6903PZ 
Zevenaar
088.-7362222

Simon tiemeSSen Jo19-2 aan het Woord

Ja, deze bon 
geeft veel 

tuinplezier!

TUINNED0001 Pas 86x54 DEF.indd   4

21-03-11   13:39

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

Naam: Simon Tiemessen
Leeftijd:17
Geboorteplaats: Zevenaar

Basisschool: OBS het Kofschip
Middelbare school: Candea College
Beroepsopleiding: Havo 5

Wanneer ben je met voetballen begonnen ?: ik was 5 of 6 jaar oud toen ik begon
Bij welke vereniging?: bij DCS
Welke andere sporten heb je beoefend? Geen

Hobby's: Gamen en voetballen
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal?
Ik kan mezelf uitleven en ik kan scoren op een goal
Wie is jouw favoriete speler?Romelu Lukaku

Wat is jouw favoriete club? Inter en Vitesse
Wat is jouw favoriete muziek? heb ik niet, ik vind alles wel wat hebben behalve 
Nederlandse rap
Wat is jouw favoriete eten? Alle soorten pasta behalve carbonara

Wat is jouw favoriete game? Pokémon Platinum
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? geen idee ik vind eigenlijk alles wel 
prima als er maar wat te doen is
Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? ik kan goed schieten en heb een goede 
techniek 

Wat zijn jouw verbeterpunten? betere conditie en sneller worden
In welke teams heb je gespeeld? E7, E4, E3, D3, C3, C4, de Onder 17-2, 17-3, 
onder 19-2 en Onder 17-1 (Onder17-1 bij AVW)
In welke team speel je nu? Onder 19-2

Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? het E-kamp vond ik altijd wel 
leuk
Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? een reis voor alle 
A-junioren
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? Website en 
clubblad

Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Tom Boendemaker, Leon Timmer-
man, Leon Bouwman, Evert Lubbers, Wilbert Lammers, Folkert van schijen, Fred 
Straatsma en Casper Wagenvoorde.
Wat heb je vooral geleerd van hen? Gewoon voetballen is het belangrijkste 
Op welke positie speel je in het veld? Spits, linksbuiten, rechtsbuiten, linksmid en 
aanvallend middenveld

Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? Scheidsrechter of 
later training geven lijkt me leuk
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? 
Ik wil graag docent Geschiedenis worden.

Wat is jouw levensmotto? niet zeiken, Voetballen!
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JaCqueS kleingeld trainer vrouWen1 aan het Woord faith verSluiJS mo20 aan het Woord

Naam: Jacques Kleingeld 
Leeftijd? 60 jaar
Studie of beroep? ik werk bij een investeringsmaatschappij als accountmanager.

Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met? In Westervoort woon ik samen met mijn lieve vriendin Dorien 
Eventueel kinderen? gezamenlijk hebben we 3 kinderen.
Andere hobby’s? Naast voetbal reis ik graag af naar Italië, de bergen in. Helaas kan dat niet iedere maand.

Zelf ook gevoetbald? Zelf heb ik bij ESA in Arnhem gevoetbald. Toen ze nog aan de Beukenlaan speelde. Lang geleden dus. 
Muziek? Heel breed georiënteerd. Wel voorliefde voor Rock maar kan de nieuwe muziekstromingen ook waarderen. 
Waarom trainer geworden? 
Enige tijd heb ik niets met voetbal gedaan totdat mijn zoontje (Maryn) wilde gaan voetballen. We kwamen bij DCS terecht. 
En omdat ik er toch altijd was om te kijken werd er al snel gevraagd of ik wat kon doen binnen de club. 
Daar begon mijn trainerschap, bij de E'tjes. Het leiden, trainen en coachen van zo'n groepje voetballertjes bleek ik erg leuk te 
vinden. Met mijn zoon ben ik 'meegegroeid' als trainer tot en met de A1 bij OBW. Later kwam ik in aanraking met het dames 
voetbal. Via een dochter van Dorien (Veronique) die toen bij sc Westervoort voetbalde. Een andere leuke voetbalbeleving en de 
overstap was dan ook snel gemaakt.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?
Het geeft nog steeds veel voldoening om met een groep spelers iets neer te zetten op sportief gebied. 
Daarnaast vind ik 'het verenigingsleven' en alles wat daarbij komt kijken ook gewoon erg leuk. 
Vertel over jouw team?
Het Vr1 van svo DCS-OBW is, ten opzichte van vorige seizoen, deels gelijk gebleven. 
Een aantal zijn in een ander team gaan spelen of gestopt, er zijn een paar jeugdspeelsters overgekomen en een paar 
speelsters van buitenaf zijn het team komen versterken. 

Instelling van de dames?
Vanaf begin augustus staan we wekelijks 2 tot 3 keer op het veld om te trainen of een wedstrijd te spelen. 
De instelling van iedereen is dan ook dat we willen presteren in onze nieuwe competitie. 
Beter worden als speelster en als team.

Wat wil je nog kwijt aan het eind?
Goed om dit team via de DCS-post extra aandacht te geven. 

Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Wat ik leuk vind aan het voetballen is dat het echt een team sport is. 
Ik vind daarom dat het team ook gezellig moet zijn, maar ik wil altijd gaan voor de overwinning. 

Wie is jouw favoriete speler? Gea Habraken
Wat is jouw favoriete club? Feyenoord!
Wat is jouw favoriete muziek? Ik vind alles eigenlijk wel leuk, van hiphop tot 80’S, van house tot Nederlandstalig! 
Ik ben de moeilijkste niet. 

Wat is jouw favoriete eten? Pasta pesto
Wat is jouw favoriete game? Heb ik niet 
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Ik vind de Weverstraat een leuke uitgaansgelegenheid, 
maar vermaak me ook prima op het terras of met een bak popcorn thuis op de bank. 

Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Ik ben goed in het uitschakelen van de tegenstander 
Wat zijn jouw verbeterpunten? Conditie en techniek
In welke teams heb je gespeeld? F,E7, E6, D7, D6, MO15, MO17, MO19, (korte switch naar) Vrouwen 2

In welke team speel je nu? MO20-1
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Ik vind de 3de helft het gezelligst, heerlijk met een koud biertje op het terras 
bij de club met de teamgenoten en natuurlijk de trainers!
Welke nevenactiviteiten zou svo DCS/OBW nog moeten organiseren? Weet ik zo 123 niet, als het maar samen en gezellig is!

Hoe volg je het nieuws binnen svo DCS/OBW (website, clubblad, krant)? ik volg het via de website en het clubblad.
Wie waren jouw trainers en leiders bij svo DCS/OBW? Dat word een mooie lijst; Geert Huiberts, Marcel Vogel, Mika van de Werken, 
Frank Habraken, Carlijn de Warle ,Roland Bloem, Wim Pelgrom, Jeroen Toussaint. (sorry als ik er een vergeten ben) 
Wat heb je vooral geleerd van hen? Ik heb super veel mogen leren van al mijn verschillende trainers, de een heeft me leren voetballen 
en de ander heeft me leren door te zetten. 

Hoe bevalt de samenwerking van beide verenigingen? Ik vind dat de samenwerking goed bevalt.
Wat merk je nog van de onderlinge verschillen? Niet heel veel, we accepteren elkaar als persoon en dat is het belangrijkste ongeacht 
of je van de blauwe komt of de gele.
Op welke positie speel je in het veld? Rechts achter of in het centrum

Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? heb ik op dit moment niet
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)?
Op dit moment ben ik aan het werk gegaan als onderwijsassistent op Het Kofschip. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik eerst meer 
ervaring op wil doen. Mijn uiteindelijke doel is om de kant van de jeugdproblematiek op te gaan.Ik vind het interessant om meer over 
het kind te weten te komen, wat denkt een kind en waarom doet een kind dit

Wat is jouw levensmotto? 
Je kan niet altijd 6 gooien!

Naam: Faith Versluijs
Leeftijd: 19 jaar
Geboorteplaats: Zevenaar

Beroepsopleiding: niet meer van toepassing. 
Dit jaar afgestudeerd als onderwijsassistent en sinds 1 augustus 
werkzaam bij openbare basisschool Het Kofschip in Zevenaar.
Wanneer ben je met voetballen begonnen ? Ik ben 10 jaar gele-
den begonnen met het voetballen bij OBW in een jongens team.

Bij welke vereniging? OBW
Welke andere sporten heb je beoefend? Als ik tijd over heb ga 
ik naar Fitness Centrum Zevenaar en volg ik de lessen HITT, 
Kickboksen en X-core.
Hobby's: terrasje pakken, borrelen met vrienden, naar Feyenoord 
gaan. Kortom ik houd van gezelligheid! 😉
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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

g-Speler kim nieSink in het SpotliCht

Naam: Kim Niesink

Leeftijd: 30 jaar

Geboorteplaats: Zevenaar

Basisschool: speciaal onderwijs in Doetinchem

Middelbare school: Hamalandschool in Lichtenvoorde

Beroepsopleiding: productiemedewerker

Wanneer ben je met voetballen begonnen ? 2018

Bij welke vereniging? DVC’26 in Didam

Welke andere sporten heb je beoefend? Fitness

Hobby's: muziek luisteren, gamen, spelletjes doen

Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Het spel, de spanning, het samenspelen

Wie is jouw favoriete speler? Justin Bijlow

Wat is jouw favoriete club? Feyenoord

Wat is jouw favoriete muziek? Nederlandstalig rap muziek

Wat is jouw favoriete eten? Hete bliksem

Wat is jouw favoriete game? FIFA

Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Heb ik niet

Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Samenspelen goede acties

Wat zijn jouw verbeterpunten? Kijken waar de bal heen gaat en niet bang zijn 
voor de bal

In welke teams heb je gespeeld? G team van DVC’26 in Didam

Waarom ben je in het G-team gaan spelen? Omdat ik graag wil voetballen in een 
team

Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Nog niet meegemaakt

Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? Weet ik niet

Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? DCS post

Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Werner Takke en Ronald ter Heijer

Wat heb je vooral geleerd van hen? Om niet bang te zijn voor een bal als de tegenstan-
der in de rug van mij loopt

Op welke positie speel je in het veld? Links op het middenveld

Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? nee

Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilli-
gerswerk)? Ik heb nu geen ambities
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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

Naam: Twan Bischoff
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Doetinchem 

Basisschool: prinses Beatrix school
Middelbare school: svo rozengaarde
Beroepsopleiding: techiek 

Eventueel partner: mijn vrouw 
Wanneer ben je met voetballen begonnen ? toen ik 16 was 
Bij welke vereniging? DZC 68

Welke andere sporten heb je beoefend? Handbal en kickboksen 
Hobby's: steward bij Ajax 
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? keepen 

Wie is jouw favoriete speler? Steven Bergwijn 
Wat is jouw favoriete club? AJAX
Wat is jouw favoriete muziek? Rap en HipHop 

Wat is jouw favoriete eten? Spaghetti 
Wat is jouw favoriete game? FIFA 
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Bioscoop 

Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? keepen
Wat zijn jouw verbeterpunten? met uit trappen 
In welke teams heb je gespeeld? alleen in G teams 

Waarom ben je in het G-team gaan spelen? Vanwege mijn beperking 
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? op dit moment alles.
Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? Nog niet aan te merken.

Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? alles 
Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Deze die ik nu heb 
Wat heb je vooral geleerd van hen? Keepen en uittrappen 

Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? soms met fluiten 

Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)? Steward Ajax

Naam? Guus Stevens
Adres? Middag 48, Babberich
Leeftijd? 14 jaar

School/klas/groep? Liemers College Heerenmäten, 3e VWO
Leukste en saaiste vakken? Leukste vakken: Gym en Geschiedenis. Saaiste vakken: Frans en 
Scheikunde     
Wat wil je later worden? Geen idee

Hobby’s? Gamen en Voetballen
Welke muziek is favoriet? Top 40 muziek
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Sinds mijn 5e

Wat is zo leuk aan voetballen? Het is sportief.
Wat is jouw favoriete voetbalclub? AJAX
Wie is je favoriete voetballer? Messi

Wat moet DCS nog meer organiseren? Niks
Wat vind je van de DCS Post? Mijn vader vindt het leuk
Wat vind je van jouw team? Gezellig

g-Speler tWan BiSChoff in het SpotliCht

guuS StevenS Jo15-1 aan het Woord
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De Supportersvereniging DCS 

zoekt een nieuwe 
Secretaris 
 

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

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

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

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

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

Leeftijd? 54
Studie of beroep? Sales Manager bij Dachser Netherlands B.V. in Zevenaar
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Getrouwd met Inge Gijsberts (de reden waarom ik bij DCS ben beland)

Eventueel kinderen? Zoon Kjell, 21 jaar, heeft een kort voetbal verleden bij DCS.
Dochter Marlou, 19 jaar, zij voetbalt in de MO20 bij SVO DCS-OBW
Andere hobby’s? Tennis, wandelen met hond Teun, vrijdagmiddag een biertje drinken in de stad, naar muziek optredens 
gaan in theater/ festivals, in het voorjaar naar de camping met onze caravan.
Zelf ook gevoetbald? Op het veld bij DVC'26 in Didam (jeugd en senioren), daarnaast zaalvoetbal bij Ben Bridel en ZVL.

Muziek? Reggea (UB40, Bob Marley, Beef, JAH6) , Creedence Clearwater Revival, Venice en veel andere muziek.
Waarom coach/leider/trainer geworden? Bij DVC E jeugd.
Bij DCS ca. 9 a 10 jaar het G team getraind als opvolger van mijn schoonvader Theo Gijsberts.
Dit team heeft een speciaal plekje in mijn hart, af en toe mag ik nog een wedstrijdje bij ze fluiten.
Daarna bij het meidenvoetbal beland als trainer / leider bij teams waarin mijn dochter Marlou speelt.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ? Het trainen / coachen van de meiden geeft veel energie. Het houdt je jong en het is 
leuk met andere leeftijds categorieën om te gaan! Het geeft veel voldoening om te zien dat de meiden zich ontwikkelen en getrainde 
"skills" zich vertalen in de wedstrijd Verder heb ik ervaren dat binnen zowel DCS als SVO DCS/OBW er verbeterstappen gemaakt 
kunnen worden om ‘randzaken’ beter te facilitairen voor leiders / trainers.
Het is elk jaar voor de verenigingen weer een uitdaging om kader te vinden voor alle teams.
Echter zaken als ballen, tenues, ledenlijst per team, sleutels, info hoe zaken geregeld zijn laten te wensen 
over. Dit schrikt mogelijke nieuwe leiders / trainers af.
Ik denk dat we hier stappen kunnen en moeten maken om in de toekomst voldoende kaderleden aan te 
kunnen trekken en te behouden. Ik ben me er echter ook van bewust dat het faciliteren van de 
‘randzaken’  ook vrijwilligerswerk is!

Instelling van de jeugd? De instelling van de jeugd is prima, maar is veranderd ten opzichte van de tijd 
dat ik in de jeugd voetbalde. Tegenwoordig hebben ze veel meer andere activiteiten naast voetbal en 
zijn ze mondiger, zelfbewuster. Dat vergt aanpassing van de kaderleden om valse verwachtingen te 
voorkomen.
Mening DCS Post? Ik ben geen hele intensieve lezer van de DCS post.
Ik blader hem nieuwsgierig door en lees de pagina's die mijn aandacht trekken.
Het is wel belangrijk om een DCS post te hebben om te lezen wat er speelt binnen 
de vereniging.
Randgebeuren bij DCS? DCS is een relaxte, gezellige vereniging.
Met name activiteiten van de supportersvereniging zijn belangrijk voor het 
verenigingsgevoel.

Vertel over jouw team? Ik ben leider / trainer van de MO20 samen met Wim Pelgrom 
en Jeroen Toussaint.
We hebben een gezellig maar ook enthousiast en leergierig team van meiden.
De meiden komen uit de oude MO19, Dames 1 en MO17.
Het is een mix van DCS'ers en OBW'ers wat prima samen gaat, mooi om te zien.
Onze aanvoersters Faith is een echte OBW'ster maar draagt toch haar steentje 
bij voor deze rubriek in de DCS post.
Prima statement! We hebben wat tijd nodig om de touwtjes aan elkaar te knopen, 
maar dat gaat zekere lukken!
De trainingsopkomst is prima (hopelijk blijft dat zo) en een paar spelers kampen 
nog met wat blessures, hopelijk zijn die snel over.
Maar de dames kunnen allemaal prima een bal raken en hebben ieder hi kwaliteiten.
Een goede basis voor een mooi seizoen!

Wat wil je nog kwijt aan het eind?
Een vereniging staat en valt met vrijwilligers.
Het zou mooi zijn als we meer mensen kunnen vinden om de club draaiende te houden, 
vele handen maken licht werk.

roland Bloem Jeugdleider aan het Woord
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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 min. € 10, - per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich als nieuw lid  aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier. 
Deze vind je op de website van DCS onder Supportersvereniging/Aanmelding als lid. 
Dit formulier uitprinten, invullen en ondertekenen en deponeren in het ladenkastje in 
de lade van de Supportersvereniging in het Wedstrijdsecretariaat (oude bestuurs-
kamer). Of afgeven aan een van de bestuursleden. Ook kunt u een mailberichtje 
sturen naar supporters@svdcs.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u 
worden opgenomen. 
 

 

                                

  Promotieartikelen 

                                         Supportersvereniging DCS  
 

Promotieartikelen zijn te bestellen: 
1. via de website van DCS onder Supportersvereniging/Promotieartikelen; 
2. door het invullen van de bestellijst, die in het clubhuis naast de vitrinekast ligt; 
3. door een mailtje te sturen naar supporters@svdcs.nl  
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“Appie”, sleutel-    “Appie” T-shirt € 15,=             “Appie” sweater € 25,- Banner € 5,- 

hanger € 1,50                                                   
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Fitness, groepslessen en racketsport

Kom sporten bij 
dé sportschool van 
Zevenaar en omstreken!

GEZONDHEIDSCENTRUM ZEVENAAR

t: 0316-331782
www.bentsports.nl◄

◄

◄

◄

ACHTERK®ANT

◄

◄

◄

Werd eind vorig jaar 
bij de aanleg van het 
plein voor de Tur-
mac cultuurfabriek 
een Amerikaanse 
brandbom uit WOII 
gevonden. Bij de 
renovatie van het 
Raadhuisplein vanaf 
eind september jl. 
werden de funda-
menten van een 
stadspoort bloot-
gelegd. 

Theo Gijsberts (links van op 1-8 jl. overleden ex-
voorzitter Henk Joosten) wordt op de 97e 
verjaardag van onze vereniging 80 jaar. 
Toen Theo op 15-11-42 in Bemmel het levens-
licht zag en alras werd geëvacueerd naar de 
Philips fabrieken in Eindhoven heette onze 
vereniging nog TVV. Zijn eerste foto was in 
1946 als peuter maar pas drie jaar later veran-
derde onze vereniging haar naam in DCS toen 
de Turmac niet haar naam wilde verbinden aan 
een katholieke vereniging.

Corrigendum: in de Achterkant van het 
vorige nummer stond dat Naomi de klein-
dochter is van Wim en Natascha Derksen. 
Dit klopt niet want Floor van Heugten is 
hun kleinkind die afgelopen seizoen met de 
MO13-1 kampioen is geworden.

Voordat Corona de wereld tot stil-
stand bracht organiseerde Henry 
Weijn met wijlen Peter Beekman 
in januari 2020 nog een etentje 
voor enkele oudere DCS promi-
nenten. Als chefkok kijkt hij hier 
een beetje stoïcijns tussen zijn stra-
lende gastvrouwen. Inmiddels is 
onze aardbol in gevaarlijk geopoli-
tiek vaarwater gekomen met elkaar 
versterkende crises. Gelukkig zijn 
er onze donderdagse clubavonden 
als vast ankerpunt waarop o.a. ge-
klaagd kan worden over de infla-
tie, energietransitie en polarisatie.  
Toen uw verslaggever op 28-9 jl 
Henry met hoed op ons clubgebouw 
zag betreden groette Karel hem met: 
"Goh, je lijkt wel Vincent Van Gogh", 
waarop Henry adrem reageerde: 
"daar heb ik een oor te veel voor".

Hans van Dijk (tweede van links) aan het eind van de voorlaatste dag met zijn wandelaarsgroep aan de 
Nijmeegse vierdaagse. Dinsdag was het te warm en hoefde niet gelopen te worden. Zoon Bob tussen 
zijn ouders had tweemaal de vijftig km. gelopen maar moest de volgende dag met een gezwollen voet 
afhaken. Ouders Hans en Mariette haalden wel na weer een veertig km. de via Gladiola. Bij de veteranen 
na de training aan tafel kreeg Hans begin september de verjaardagshoed opgezet vanwege zijn 59e ver-
jaardag. Komend jaar moet de ex-elfstedentochtschaatser dus nog de veertig lopen maar het jaar erop is 
hij zestig en gaan er tien km. vanaf om zijn kruisje te halen. 

Tijdens het JO19 
toernooi belandde 
een bal achter het 
reclamebord  van 
Gwen's pedicure  
panklaar voor een 
tennispeler op tex-
tiel van Bent Sports

Fotograaf Lindi van Ingen had nog 
een hele klus om op 18-9 jl. tussen 
de clusterbuien door de heren van 
DCS1 op de voorste rij te regisseren 
om hen hun handen losjes op het 
bovenbeen te laten rusten.
Ook vroeg ze de zittende heren te 
controleren of hun onderbroek niet 
zichtbaar was.

"Als je maar een vak hebt geleerd", 
aldus Bennie te Kaat over de foto 
die zijn vrouw Diny dit voorjaar 
had gemaakt van barcom-missielid 
Yvonne Jansen die een ludieke ma-
nier gevonden had om de bij ons  
clubhuis geleegde container terug 
naar de Spil te brengen.
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