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D.C.S. – W.S.V. APELDOORN

BUMĖ BOUW EN ONDERHOUD - WESTERVOORT
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inAdvies
Inhoudsopgave

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek
Arnhemseweg 55
6901 DV Zevenaar
0316-524641
www.pvhnotarissen.nl

VOOR EEN NOG
SCHERPERE BLIK
DAN DE SCHEIDSRECHTER
Zevenaar, Marktstraat 13-15, Tel. (0316) 34 59 36

Steun

in 2021!

Al sinds 2012 levert JES DCS een mooie extra bijdrage aan het voetbalplezier bij DCS. Zo is door een bijdrage van JES DCS
het pannaveld gerealiseerd, zijn er o.a. veiligheidshesjes, bidons, medailles, ballenpomp, roze/witte wedstrijdballen voor de
dames en extra trainingsmaterialen zoals de aluminium goals en de snelheidsmeter aangeschaft.
Verder zijn er diverse activiteiten voor de jeugd gesponsord zoals de (Mini) Spelinstuif en het DCS E kamp. JES DCS wil ook
graag in 2020 - 2021 dat goede werk voortzetten, maar daar hebben wij uw ondersteuning bij nodig.
Dus bent u DCS lid, (groot-)ouder/verzorger, supporter, liefhebber of (klein-) zakelijke bezig en wilt u DCS ook graag op deze wijze
steunen dan verwelkomen wij u graag als sponsor van JES DCS. Vanaf slechts € 50,- (ex BTW voor zakelijke sponsoren) per kalenderjaar kan dat al. Na aanmelding bij JES DCS krijgt u een vermelding op ons prominent op het sportpark aanwezige sponsorbord en
ontvangt u 2x per jaar onze Nieuwsbrief waarin de bestedingen van uw gift worden verantwoord.
Dus aarzel niet en zeg net als al die andere 65 sponsoren die u in 2016 voorgingen: JES DCS!
Meer informatie over JES DCS vindt u op www.svdcs.nl onder sponsoring, JES DCS.
U kunt zich aanmelden via jesdscs@svdcs.nl waarna wij contact met u opnemen.
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In de vorige Kick Off schreef ik eind september nog dat we zijn begonnen aan eindelijk een geheel sportief seizoen.
Ruim een maand later op 9-11 jl kondigde het toen nog demissionaire kabinet eerst een korte klap aan. Daar bleek het besmettelijkere
Deltavirus echter weinig gevoelig voor met als gevolg dat al op 28-11 jl. een avond lockdown van kracht werd waardoor de thuiswedstrijd tegen Concordia afgelast moest worden. Om de misère op die bewolkte zondag na black friday nog te vergroten kwam het nieuws
dat vanuit Zuid-Afrika het nog weer meer besmettelijkere Omikronvirus ons land was binnen gekomen. In ‘van de Voorzitter’ belicht
Rene de schaduwzijden van de avondlockdown. In de bestuursmededelingen lezen we niet alleen over het uitstel van de ALV 2021 maar
ook hoeveel opbrengsten drie verschillende clubacties hebben opgeleverd voor onze 96-jarige vereniging. Tenslotte deelt ons bestuur
mede de start van twee projecten. De een betreft Beleidsvisie en toekomst DCS. de ander het project 100 jaar DCS
De clash van onze hoofdtrainer tegen zijn voorganger Kevin Jeurissen bij DVC werd door Eric van Zutphen helaas verloren.
Pas twee competitiewedstrijden later op 31 oktober en 7 november jl. werden de enige overwinningen geboekt. Hans Jansen hoopt
dat Eric binnenkort zijn contract als hoofdtrainer zal verlengen. Zeer trots is onze DCS1 verslaggever op zijn Bosnische ontdekking
Damir Rovcanin die staat te popelen om na de winterstop DCS1 op sleeptouw te nemen. Hans leverde het alvast de bijnaam op
‘Raiola van DCS’, naar de succesvolle Italiaans-Nederlandse spelersmakelaar. Voetbalgrootvader Henk Uffing dicht over drie zwervers
op kraamvisite. Rob Jansen heeft een baal nummer en zal in het volgende weer van zich laten horen. OSL-lid Franz Gerritschen stond
nog op zijn lijstje en werd door ondergetekende bereid gevonden iets over zijn bedrijf te vertellen. Het team DCS JO11-1 met zoonlief
Floris heeft hij samen met Ard Markerink van nieuwe trainingspakken en tassen voorzien. JO12-2 heeft ook nieuwe trainingspakken en
bedankt Social Foods en AVITAS Autolease. Ondergetekende gaat terug in de tijd met zijn collega Hans Jansen, verslaggever van DCS1
en heeft ook een jaarvergadering uit 1946 gevonden in de Oude Doos. Oudere jeugdspeler Niels van Seijda JO19-1 heeft zijn vragenlijst
ingevuld net als G1-speler Roy te Brake.

‘In het spotlicht’ staan Jens de Wit en Maud Draaijer van de JO12, Cas Witjes en Stan Jansen van de JO 13-1.
‘Aan het woord’ zijn Gert-Jan Degen en Rene Sanders

Veel leesplezier
Karel van Swaaij,

deadline komende DCS-post:
20-2-2022
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bestuursmededelingen
Uitstel ALV 2021
De Algemene Ledenvergadering stond gepland op 22 november
2021, maar is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Het bestuur wacht de ontwikkelingen van het coronavirus en overheidsmaatregelen nog even af en zal weldra besluiten wanneer en hoe
de ALV 2021 wordt gehouden. Een geheel digitale of hybride ALV,
zoals de uitgestelde ALV 2020 in maart 2021 is een mogelijkheid.

ACTIVITEITENOVERZICHT 2021/2022
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DO

21-OKT-21

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

4-NOV-21

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

18-NOV-21

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

9-DEC-21

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

ZA

18-DEC-21

Kerstbingo

20.00 uur

DO

13-JAN-22

Darten

21.00 uur

DO

20-JAN-22

Darten

21.00 uur

DO

27-JAN-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

10-FEB-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

24-FEB-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

10-MRT-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

24-MRT-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

DO

7-APR-22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

VR

15-APR-22

DCS Quizavond

20.00 uur

DO

28- APR -22

Klaverjas-/jokercompetitie

20.00 uur

VR

13-MEI-22

Afsluitavond kaartseizoen 2021-2022

19.30 uur

Opbrengsten clubacties
De Grote clubactie 2021 heeft met goede inzet van veel jeugdleden een netto-opbrengst van €1919,64. Iets minder dan vorig jaar,
maar toch een mooi bedrag. De 10 jeugdleden die bijzonder goed
hun best hebben gedaan, krijgen binnenkort persoonlijk bericht
wat ze gewonnen/verdiend hebben met hun uitstekende inzet!
De AH-actie Voetbalpassie heeft DCS €1226,00 opgeleverd en de
RABO Clubsupport actie heeft €1532,48 opgeleverd. Alles bij elkaar mooie bedragen die DCS in deze moeilijke coronatijd goed
kan gebruiken.
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Project Beleidsvisie en toekomst DCS
Begin 2022 start op initiatief van het bestuur het project Beleidsvisie en toekomst DCS. Het huidige visie- en beleidsstuk (2017-2021)
is aan vernieuwing toe. Door diverse ontwikkelingen de afgelopen jaren en de huidige situatie, zoals o.a. samenwerking Vitesse,
gevolgen corona, vrijwilligersbeleid en toekomst sportpark Hengelder is het nodig om een nieuwe “foto van DCS” te maken om
te weten waar we nu staan en om van daaruit met een duidelijke
beleidsvisie te komen. De gedachte is om met een “doorsneegroepering” van leden en vrijwilligers onder deskundige begeleiding
van een onafhankelijke procesbegeleider aan de slag te gaan. Wil
je graag meepraten en meedenken? Meld je dan aan bij het bestuur! Zodra er meer duidelijk is over dit project dan volgt uiteraard meer informatie.
Project 100 jaar DCS
Op 15 november j.l. is DCS 96 jaar jong geworden. Het was de
bedoeling om tijdens de ALV 2021 de aanzet te geven tot het formeren van een projectgroep die zich gaat bezighouden met ons
100-jarig jubileum in 2025. Nu de ALV 2021 is uitgesteld en nog
niet bekend is wanneer deze ALV wel plaatsvindt, wil het bestuur
begin 2022 starten met het project 100 jaar DCS. Leden, jong en
oud, vrijwilligers, sponsoren, ouders van jeugdleden en iedereen
die DCS een warm hart toedraagt is welkom mee te doen aan dit
project. Wil je meedoen in deze projectgroep? Meld je dan aan bij
het bestuur.
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van de voorzitter - Leren leven en sporten met corona!
Ik begrijp de meeste coronamaatregelen van het kabinet, maar waarom moeten sportverenigingen
om 17.00 uur het sportcomplex op slot gooien, gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.

Het lijkt zo lukraak, zo willekeurig. In het weekend mag een voetbalteam zichzelf wel in drie of vier auto’s richting een uitwedstrijd
proppen, maar doordeweeks om de hoek trainen is niet
toegestaan. Kinderen mogen wél de hele dag bij elkaar in de klas
zitten, maar na school niet een balletje slaan, gooien of trappen.
Misschien ligt het aan mij, maar ik mis de logica en de onderbouwing. Ik heb vooral onderzoeken voorbij zien komen waaruit
bleek dat de kans op overdracht tijdens sport in de buitenlucht
heel klein is. Om de paar maanden komt er een rapport uit waaruit blijkt dat de sportparticipatie nog verder is gekelderd. Steeds
minder mensen sporten, steeds minder mensen zijn lid van een
vereniging. Zeker jongeren haken massaal af. Dat komt niet in de
laatste plaats door de coronamaatregelen.
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O
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Gistermiddag zag ik dat voor de toegangspoort bij ons clubhuis
twee jongens stonden. Hetzelfde trainingsjack, dezelfde sokken,
dezelfde tas. Ze probeerden de poorthet hek open te krijgen, maar
die het zat op slot. Er kwam een vrijwilliger van ons aangelopen.
Hij zei iets tegen de jongetjes, wees op zijn horloge en schudde
meewarig met zijn hoofd. De poortHet hek bleef dicht.
Het was tien over vijf. Er mocht niet meer worden getraind.
Het is het gevolg van een van de coronamaatregelen die het
kabinet afkondigde: na vijf uur moeten alle sportaccommodaties
dicht. Trainingen na vijf uur moeten worden geschrapt. Oók die
in de buitenlucht. Oók die voor kinderen. Ik begrijp volkomen dat
het kabinet moet ingrijpen. Dat er maatregelen moeten worden
genomen om de zorg te ontlasten. Dat de besmettingscijfers en de
IC-opnames omlaag moeten, dat er sectoren van de samenleving
- wéér - hard geraakt worden, maar waar ik geen pepernoot van
snap, is dat ze de sportverenigingen na vijven dichtgooien.

Waarom zou je lid zijn van een club als je om de haverklap niet
kunt spelen of trainen? Hoe rijmen ze dat in Den Haag?
De gezondheidsstatus van de gemiddelde IC-patiënt aan de ene
kant en de maatregelen om sport en bewegen moeilijker of
onmogelijk te maken aan de andere kant? We moeten (voorlopig)
met corona moeten leren leven en dan zijn sport en gezonde
voeding essentieel. We kieperen miljarden en miljarden in de
gezondheidszorg en we zijn geobsedeerd door ziekenhuiscijfers
van vandaag en morgen, maar nadenken over de lange termijn
lijkt verboden terrein. Mijn oprechte vraag aan de overheid;
wanneer gaan we preventie en sport serieus nemen?
In de hoop dat de huidige coronamaatregelen op korte termijn
positief effect hebben op de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames en er weer versoepelingen van de coronamaatregelen
komen, kijk ik positief naar het jaar 2022. Een nieuw jaar met
sportieve ambities en sociaal-maatschappelijke uitdagingen,
maar ook een jaar waarin we naar mijn mening moeten leren
leven en sporten met corona.
Nu staan de feestdagen weer voor de deur en is het tijd voor
bezinning. Waarschijnlijk moeten we deze feestdagen door de
coronamaatregelen rekening houden met beperkingen, maar ik
hoop dat een iedereen ondanks de coronamaatregelen toch kan
genieten van leuke, gezellige en ontspannen feestdagen.

Namens het bestuur wens ik iedereen
hele fijne feestdagen en een gezond 2022!
Voorzitter René van Leeuwen

DCS QUIZ AVOND
VRIJDAG 15 April 2022

is er in het clubhuis van DCS de grote quiz avond 2022.
Aanvang 20:00 uur.

Kole
Kapsalon

K
8

K

Leden van de supportersvereniging, vrijwilligers, kaderleden, commissieleden en spelers van
de Senioren (dames en heren), JO19 en G-teams kunnen zich voor deze avond opgeven bij het
bestuur van de supportersvereniging. Er kunnen teams worden samen gesteld van maximaal
vier personen; als je een team hebt, bedenk dan een naam en geef je op.

Grietsestraat 29
6901 GR Zevenaar



K

K

Kun jij een raadsel oplossen, heb jij verstand van voetballen of sport in het algemeen en nog meer,
meld je dan aan en laat zien dat jouw team de beste is.

T 0316 524422

Aanmeldingsformulieren liggen in het clubhuis op de bar. Formulieren kunnen in de daarvoor
bestemde bus worden gedeponeerd, maar je kunt ook een E-mail sturen naar John
Pelkman.
Ook voor vragen over de quiz kunt u terecht bij John Pelkman.
E-mail: j.pelkman1@upcmail.nl
Schrijf je op tijd in want vol is vol (het maximum is 25 teams).
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 p.p. te voldoen voor aanvang van de quiz.
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EN WEER IS HET STIL OP HENGELDER

"We waren er al zo aan gewend: op zaterdag en zondag weer naar het voetballen. Maar door de maatregelen van
vrijdag 26 november zitten we weer thuis. Of de wedstrijden van het eerste elftal tegen Eendracht (uit)
en Vorden (thuis) nog worden gespeeld is afwachten. In ieder geval zonder publiek."				
		
door Hans Jansen
Trainer Eric van Zutphen kijkt met gemengde gevoelens terug op
de tot nu toe gespeelde wedstrijden. Vier thuiswedstrijden en vier
thuiswedstrijden en slechts negen punten. Van de vier thuiswedstrijden wist DCS er slechts twee te winnen en uit behaalde de
hoofdmacht drie punten.
Volgens trainer Eric van Zutphen zijn er dat toch minsten vijf te
weinig. De grootste teleurstelling voor van Zutphen was Varsseveld thuis.
,,We hadden een goede voorbereiding en over het spel in de bekerwedstrijden was ik tevreden. We verloren twee keer en wonnen
van FC Horst. We dachten dat we er klaar voor waren en
kwamen al snel op voorsprong. Dan denk je dat we het af gaan
maken, maar we kwamen van een koude kermis thuis. We gaven
het totaal uit handen en daar baalde ik flink van.”
De uitwedstijd bij Union ging ook verloren, maar de trainer vond
dat het team zich goed herstelde. ,, We missen een ‘pingel’,
maar komen wel met 0-1 voor. Door een paar persoonlijke fouten
verliezen we met 3-1.”
Het bleef wel wisselvallig met het team van Zutphen. Winst tegen
VIOD thuis. Uit bij DVC kregen de geel-zwarten te weinig. DVC
kwam op voorsprong , maar Tristan Stokman zorgde met een
geweldige vrije trap dat de gelijkmaker op het scorebord kwam.
Vader Stokman had een vooruitziende blik en zette zijn camera op
scherp. Dit filmpje zal in huize Stokman nog vaak zijn bekeken.
Door een onterecht gegeven penalty kwam DCS weer op achterstand. In de tweede helft bleven de geel-zwarte het betere team,
maar doelman Koen Cornelissen van DVC gaf geen krimp.
Na DVC twee thuiswedstrijden; Quick 1888 uit Nijmegen en VVG
25 uit Gaanderen. Vier punten zou ideaal zijn, het werden er maar
drie. Tegen Quick was de thuisclub kansloos(0-3) en tegen VVG
leek het ook de verkeerde kant op te gaan. De thuisclub keek al
heel snel tegen een 0-2 achterstand aan. Vlak voor rust scoorde
Fin van Wessel de zeer belangrijke aansluitingstreffer. In de rust
een donderspeech en een omzetting gaven DCS na rust vleugels.
Jan Simon Sluis scoorde op zeer fraaie wijze de gelijkmaker.
Jelle Smalbraak scoorde vanaf 11 meter de 3-2 voorsprong en Sven
Willems maakte het feest op Hengelder compleet(4-2). Het was
prachtig om de ontlading bij van Zutphen te zien. Na twee keer
thuis volgden twee uitwedstrijden. Met veel zelfvertrouwen reisde
de selectie en de staf naar Druten om tegen DIO 30 te spelen.
En door doelpunten van Jelle Smalbraak, Jan Simon Sluis en Fin
van Wessel en een tegendoelpunt uit een strafschop namen de
mannen van van Zutphen en Rabelink drie punten mee naar
Zevenaar.
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Een mooi uitgangspunt voor de uitwedstrijd in Apeldoorn (WSV)
Helaas werd deze wedstrijd,door twee persoonlijke fouten,
verloren met 2-0.
Nog geen rekening houden met een afgelasting tegen Concordia
sprak Eric van Zutphen over nog zeven punten voor de winterstop. Mochten de twee wedstrijden voor de winterstop nog
worden gespeeld dan zal de inwoner van Winterswijk met vier
punten dik tevreden zijn.
Half december gaat Eric van Zutphen met de TC van DCS om de
tafel om over contractverlenging te praten. Het is geen geheim dat
iedereen binnen de club dik en dik tevreden over het functioneren
van de Achterhoeker.
Als het aan aanvoerder Tim Lendering ligt mag de trainer
bijtekenen.
,,Hij is duidelijk en eerlijk en hij heeft humor. Zijn trainingen zijn
gevarieerd en zoveel mogelijk met de bal. Wat mij betreft mogen
we wat meer kleinere partijtjes spelen. Ik vind dat wat prettiger
omdat je dan meer aan de bal komt.”
Tim Lendering is door Eric van Zutphen gekozen tot aanvoerder
van het eerste elftal..
,,De oudere spelers hadden voor het seizoen al aangegeven dat ze
af en toe niet aanwezig konden zijn door privèomstandigheden
Daarom heb ik voor Tim gekozen. Bovendien speelt Tim in de
achterstelinie en ik vind het belangrijk dat een aanvoerder het spel
voor zich heeft”, aldus van Zutphen.
Tim Lendering verzorgt ook de rek en strekoefeningen op de
training en voor de wedstrijd. Core stabilty heet dat in het jargon.
Eric van Zutphen heeft het uitstekend naar zijn bij DCS.
Hij is verheugd over de ontwikkeling van zijn relatief jonge groep.
,,We hebben tegen DZC gespeeld met een gemiddelde leeftijd van
21,4, en zondag met een gemiddelde leeftijd van 21,8.
Beide wedstrijden gespeeld met maar 2 a 4 spelers die vorig seizoen ook altijd speelden. Dus er staat /komt een nieuwe generatie
met in mijn opzicht veel potentie, commitment en bereidheid om
zich te ontwikkelen en succesvol te zijn op termijn.”
Voor van Zuthpen een goede reden om zijn contract bij DCS te
verlengen. Er zullen wel enkele plooitjes glad gestreken moeten
worden om de trainer zijn handtekening te laten zetten voor nog
een seizoen. Over de groep, trainingsopkomst, arbeid en sfeer is
hij meer dan tevreden. Maar op organisatorisch gebied wil van
Zutphen wel het een en ander zien veranderen.
Hopelijk zijn het kleinigheden en komen beide partijen er uit.

De gemiddelde leeftijd van de groep zal na de winterstop omhoog
als Damir Rocvacin speelgerechtigd is. Op 23 januari 2022 zal hij
in Ulft wel eens zijn debuut kunnen maken in de uitwedstrijd bij
SDOUC. Van Zutphen en Rabelink zijn er nog niet helemaal uit
welke positie hij gaat spelen.
,, Hij kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten.
Hij moet nu eerst fit en wedstrijdfit en hopelijk hebben we na de
winterstop een versterking.”
We moeten met z,n allen hopen dat na de winterstop de competitie op een normale manier hervat kan worden.

En dat er ook publiek aanwezig mag zijn en het clubhuis is
geopend. Fingers crossed

Ondanks alle maatregelen wens ik iedereen die DCS een warm
hart toedraagt een gezellige decembermaand, fijne feestdagen
en een prettige jaarwisseling.
Voor 2022 al het goeds, geluk en vooral gezondheid.
Hopelijk kunnen op de nieuwjaarsreceptie (8 januari) het glas
heffen op een gezond, gelukkig en sportief 2022.
Op de bres voor DCS

Damir Rovčanin stelt zich voor
In een verzorgingshuis in Arnhem waar
Hans Jansen vrijwilligerswerk doet kwam
hij in het bewoners cafe een kopje koffie
drinken met zijn bonus opa. Een collega
van onze speciale DCS1 verslaggever vertelde hem dat Damir goed kan voetballen.

Op 12 maart 1988 ben ik geboren in een klein stadje genaamd
Prijepolje in het zuidoosten van het voormalige Joegoslavië, het
huidige Servië.
Tot 1998 heb ik daar gewoond. Na oorlogsomstandigheden ben
ik met mijn familie naar Nederland gekomen als vluchteling voor
"een beter leven". Het leven in Nederland was voor mij niet anders
dan in Prijepolje, maar voor mijn ouders wel. De levenswijze, taal
en mentaliteit van de Nederlanders was iets waar zij erg aan moesten wennen. Ik heb in totaal 6 jaar in verschillende asielzoekerscentra gewoond, van Texel tot Arnhem. Na deze jaren moesten
wij terug vanwege de wetregels, de terugkeer was erg moeilijk en
stressvol. Terug naar Prijepolje was één van de opties, maar we
besloten om naar Sarajevo te Bosnië te gaan.

Hier is mijn professionele carrière als voetballer begonnen.
Deze heeft bijna 15 jaar geduurd. Naast Bosnië heb ik onder
andere ook in Turkije en Albanië gespeeld.
Dat er wonderen gebeuren en dat je nooit weet wat morgen met
zich mee brengt, is het bewijs van mijn terugkeer naar Nederland.
Door de liefde en door mensen die niet meer bij ons zijn ben ik
hier gekomen. Via mijn bonus-grootvader Frans heb ik veel mensen leren kennen en één van hen is Hans Jansen. Met veel dank
aan hem heb ik de mogelijkheid gekregen om bij een club als DCS
Zevenaar te spelen, waar ik me weer twintig jaar voel. Ik hoop nog
veel sportsucces te hebben met de club en kan niet wachten om
weer op het veld te staan.
door: Damir Rovčanin
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Terug in de tijd met Hans Jansen

De meeste mensen kennen Hans als programmapresentator en voetbalverslaggever bij radio Favoriet FM waar hij in 1997 is
begonnen. Bijna twintig jaar later organiseerde wijlen Henk Dinnissen een geweldig afscheid voor hem in ons clubhuis.
Daarna heeft Hans nog een voorstelling met zijn dialect programma in het musiater gegeven. Sinds het begin van vorig seizoen
doet hij vrijwilligerswerk voor onze vereniging als verslaggever van DCS1. Toen zijn collega bij ons clubblad hem vroeg om bij
gebrek aan een kandidaat ‘terug in de tijd’ te gaan stemde hij direct toe.
Door: Karel van Swaaij
Jeugd

Opleiding en werk

Waar stond jouw wieg?
In Gendringen aan de Kerkstraat.
In welk jaar ben je geboren?
1949
In welk gezin mocht je opgroeien?
Met vader, moeder, vijf zussen en twee broers.
Jij was de oudste maar ook de lastigste van acht kinderen?
Met mij was als puber geen land te bezeilen.
Dat was niet zo fijn voor mijn ouders.
Wat was het beroep van jouw ouders?
Mijn moeder huisvrouw en mijn vader was
vrachtwagenchauffeur.
Zijn jullie nog verhuisd?
Toen ik vier was gingen we van het huis van mijn opa en oma waar
we met drie kinderen inwoonden naar een eigen huurwoning aan
de Grotestraat in Gendringen.
Op het nieuwe adres zijn dus nog vijf kinderen geboren
maar was het huis voldoende groot daarvoor?
Nee, op de zolderverdieping werd daarom ook een nog een slaapkamer voor mijn zusjes bijgemaakt zodat zij op twee slaapkamers
sliepen van twee en drie. Met mijn twee broers die in een stapelbed sliepen had ik een eigen bed op onze slaapkamer.
Jouw jongste broer is op 51-jarige leeftijd overleden?
Dat was een hele grote schok voor mij. Ook zijn twee zussen
op 60- en 61-jarige leeftijd inmiddels overleden.

Naar welke scholen ging je?
Naar de lagere school in Gendringen en de LBO in Ulft die ik niet
heb afgemaakt.
Voor welke beroepsopleiding heb je gekozen
na de middelbare school?
Via mijn werkgever volgde ik vanaf mijn 25e intern de opleiding
gehandicaptenzorg.
Je was al opgeroepen voor de militaire dienstplicht?
Ja, in 1969 heb ik gediend in Steenwijkerwold Havelte en Seedorf.
Vond je daarna gelijk een baan?
Via een vriend uit dienst ging ik een maand op kamers wonen in
Amsterdam waar ik bij Maple Leaf in een kauwgumballen fabriek
heb gewerkt.
Ben je nog van werkgever veranderd?
Wat heet, na diverse andere fabrieksbaantjes (12 ambachten en
13 ongelukken) vond ik in 1975 mijn draai bij Huize de Eg in
Babberich.
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kazerne Havelte

Waarom naar Zevenaar verhuisd?
Vanwege onregelmatige diensten. Bij mijn broer die met een
vriendin samenwoonde aan de Vondellaan kon ik een kamer
huren.
Ben je in Zevenaar nog verhuisd?
Na tweeëneenhalf jaar op kamers aan de Vondellaan ging ik met
mijn eerste ex aan de Bachlaan wonen en had daarna nog veel andere adressen zodat ik kampioen verhuizen werd voordat ik naar
mijn huidige adres, een hoekappartement op de begane grond aan
de Strausstraat schuin tegenover DCS-er Sander Smit, verhuisde.
Wat bezocht je vaak onderweg naar Gendringen
waar jouw ouders en vanaf 1996 alleen jouw moeder woonde ?
In Etten stuurde mijn auto automatisch naar een kraam waar ze
heerlijke gehaktballen verkochten.
Je bezocht ook graag 't Pumpke in Herwen?
Ja, ik ging er graag biljarten. Ex-DCS keeper Willy de Jager
was daar toen de kroegbaas.
Waar speelden jullie de uitwedstrijden met biljarten?
Bij ‘Lange Jan’ in Herwen van kroegbaas Reintjes wiens
vrouw zangeres was.
Na de avonddienst bij Huize de Eg in Babberich
was café Menting, voorheen "de drie sneetjes"
(gerund door drie dames) jouw favoriet?
Ja, na sluitingstijd om 02.00 uur was ik vaak dronken en sliep
dan op een kamer voor personeel van de nachtdienst bij
mijn werkgever.
Wanneer is het gebouw van jouw werkgever aan de Dorpstraat
gesloopt voor het nieuwe woonkwartier Betburgh?
In 1981 is huize de Eg gesloten. Atlantic Art (zie ook pag 15)
(gerund door Tekelenberg) en discotheek Display hetbben nog in
het gebouw gezeten voordat woningbouwvereniging Baston in
2005 er 22 woningen en zestien appartementen ging bouwen.
Is er veel veranderd sinds jouw verblijf in Zevenaar?
Ja, kijk maar naar wat met de Grietsestraat is gebeurd.
Dat is anders in Gendringen?
In de Grotestraat zaten vijf bakkers en vier slagers maar is nu
helemaal verloederd.
Ex-DCS trainer wijlen Joop Willems bracht ons door het
kampioenschap in 75/76 voor het eerst naar de tweede klasse.
In jouw geboorte plaats had hij ook succes?
Ja, twee jaar later werd de grootvader van Sven Willems ook met
Gendringen kampioen van de vierde klasse.
Joop Willems is nog steeds gevierd in Gendringen?
Voor de ouderen is hij veruit de beste trainer. De jongeren zullen
van hem wel gehoord hebben. Een standbeeld voor Joop zou zeker
niet misstaan.

Voetbal

Gezin

Toekomst

Getrouwd?
Wel geweest, nu woon ik alleen. Met een zeer goede vriendin die
ik ken van Vreedenhoff in Arnhem waar ik vrijwilligerswerk doe
bezoek ik als het weer mogelijk is graag het theater.
Buiten voetbal nog hobby’s?
Vanaf mijn vijftiende beluister ik blues-, americana-, rock- en
countrymuziek. Mijn favoriete artiesten zijn: the Rolling Stones,
Jimmy Lafave, Brainbox, Van Morrison en Cuby and the Blizzards
De laatstgenoemde Nederlandse bluesband, afkomstig uit het
Drentse Grolloo is ook favoriet bij Johan Derksen?
Klopt, op zaterdagochtend beluister ik steevast zijn programma
‘muziek voor volwassenen’ op radio Rijnmond.
Je kent Johan Derksen persoonlijk?
Ja, hij woont in Grolloo waar ik hem vaak tref in zijn stamkroeg.
Volg je ook zijn voetbalanalyses?
De laatste tijd niet meer. Zijn smaak van muziek is echter
fenomenaal.

Wanneer ging je met pensioen?
Op mijn 65e toen ik vanuit de keuken van Vreedenhoff
gedetacheerd was.
Wat zijn je plannen?
Proberen om zo lang mogelijk gezond te blijven.
Ondanks de huidige corona beperkingen genieten van muziek
en het lezen van biografieën zoals Mick Jagger en Keith Richards
Wat kan er beter binnen onze vereniging?
Geen idee, het gaat prima zo.
Wat is jouw levensmotto?
Niet zeuren, nemen zoals het is

Speelde je straatvoetbal?
Nee, we voetbalden vaak in een wei.
Wie bracht je in contact met vv Gendringen?
Vrienden
In welke teams speelde je en op welke positie?
In de jeugd was er maar één jeugd team in de A-, B- en C-junioren.
Hetzelfde gold bij de pupillen. Bij de senioren speelde ik in het
vijfde omdat er geen zesde was.
Wie waren jouw trainers?
Peter van Velzen, Wim Peters, Jaap Plommers
en Herman Schoppers
Nog kampioen geworden?
Nee, ik kan me niet voorstellen.
Hoe was het randgebeuren, zoals uitjes e.d.?
We hadden uitwisselingen naar Vessem omdat een van de
mannen uit Gendringen met een vrouw uit die plaats bij
Eindhoven was getrouwd. Via Eurosportring hadden we
uitwisselingen naar Duitsland en ontvingen dan
Duitse voetballertjes.
Waarom gestopt?
Vanwege onregelmatig werk verhuisd naar Zevenaar

Vrijwilligerswerk
Ben je bij vv Gendringen nog leider of trainer geweest?
Ja, behalve voorzitter of secretaris heb ik alle functies die je bij
een voetbalclub kunt bedenken zoals grensrechter en assistent
terreinknecht wel vervuld.
Je organiseerde ook nog evenementen?
In Gendringen heb in het jeugdbestuur gezeten en organiseerde
zomerkampen naar Elburg. Dit heb ik vijf keer gedaan.
Op het nieuwe complex vanaf 1970 organiseerde ik altijd in de
kantine gedurende de winterstop kaartavonden, bingo en sprekers
voor lezingen.
Via een super loterij is het nieuwe clubhuis bekostigd?
Ja, elk lot kostte 100 gulden met kans op een auto maar ook
met vereende krachten door de vaklieden van de club en het door
aannemers ter beschikking gestelde bouwmateriaal.
Wie is voor jou een echte Gendringer?
Anton van Amerongen was keeper en heeft heel veel voor de club
gedaan. Toen hij op 84-jarige leeftijd overleed liep het hele dorp
uit voor zijn begrafenis. Net als DCS ex-voorzitter wijlen Wim van
de Wouw liep hij vanwege de zenuwen voor een wedstrijd van het
eerste altijd een ronde om het veld.

lees verder op pagina 15
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Covid-19

#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.

Welk effect hebben de overheidsmaatregelen op jouw dagelijks
leven gehad?
Minder vrijwilligerswerk, geen bezoek van concerten of op zondag naar Hengelder waardoor ik meer thuis ben.
Let je nu meer op jouw conditie?
Ik fiets nog te weinig maar wandel meer.
Is het contact met familie, vrienden en kennissen veranderd ?
Niet echt, behalve dat bezoek bij verjaardagen vaak wordt
opgeknipt in drie delen. Op mijn eerste coronaverjaardag in juli
had ik in de ochtend de buren, in de middag familie en s'avonds
mijn vrienden op bezoek.
Heb je door het thuisblijven andere liefhebberijen ontdekt?
Ja, aan Fleur mijn kat die ik in huis heb net voor het begin van
de Corona pandemie heb ik veel gezelligheid. Nadat ik mijn oude
speelboekjes van toneelvereniging Didam na vijftien jaar geen
toneel te hebben gespeeld via de krant had aangeboden werd ik
door de regiseuse van toneelvereniging Groessen benaderd voor
een rol in hun Kerstvoorstelling dat helaas is afgeblazen.
Ben je gevaccineerd?
Zeker, binnenkort zal ik wel een oproep voor de booster prik
krijgen.
Wanneer de crisis voorbij is keert het oude normaal terug
of zullen sommige veranderingen blijven?
Het omhelzen zal eerst nog wel een stuk minder zijn om na
verloop van tijd weer terug te komen.

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.

Display Babberich

Jij een shirt, DCS het geld. Een win-win dus!
Huize de Eg Babb

erich.

Uit Babberich, Betburgh en Baston, Ben Janssen en Theo Keultjes,
Fagus 2006; p.163-166

De verpleeginrichting 'De Eg'
De stichting 'Park Zorgvlied' te Hilversum werd op 1 februari
1965 de nieuwe eigenares en vestigde er een verzorgingshuis voor
geestelijk gehandicapte kinderen in. Directeuren van die stichting
waren Leendert van Eijk en Eggelmeijer. Naar laatstgenoemde
werd de nieuwe aankoop 'Huize De Eg' genoemd. Directeur van
'De Eg' werd Sterkenburg. De start vond plaats op 15 maart 1965
en de eerst pupil kwam al op 22 maart. Aan het einde van het jaar
waren er 65 pupillen en daarmee zat men vol. Met enige
uitbreidingen kon men later 100 pupillen opnemen. In 1968 vond
de eerste uitbreiding plaats door middel van een tussengang en
werd in de achterruimte aan de kant van het Bondsgebouw een
therapiezaal ingericht.
In 1978 kreeg de 'Stichting Festog' van de Rijksinspectie het
verzoek een rapport uit te brengen over het functioneren van de
zwakzinnigeninrichting 'De Eg', omdat er klachten waren
vernomen. De bevindingen waren niet positief.
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Op grond van dit rapport besloot de inspectie tot definitieve
sluiting van de inrichting. Binnen korte tijd moesten de pupillen
elders in het land worden ondergebracht. Deze operatie verliep
vlot. In juli 1981 stond 'De Eg' leeg.
Dagverblijf voor ouderen 'De Grenspost'
Festog vroeg een tijdelijke erkenning aan voor 24 plaatsen.
In 1984 werd de accommodatie uitgebreid met een dubbele
geprefabriceerde containerruimte. In Doetinchem werd
daarna een nieuwe accommodatie gebouwd

De discotheek 'Display'
Johannes (Jos) W.A. Brouwer uit Babberich begon in 1979 in de
vroegere bewaar school met de verkoop van patat en andere
gefrituurde hapjes. 'B.V. De Molensteen' was geboren. In 1984
opende hij de discotheek 'Display', waarmee hij al snel wijd en
zijd bekendheid wist op te bouwen. Het was een uitgaanscentrum
dat voor namelijk belangstellenden van achttien tot vijfendertig
jaar trok.
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Drie zwervers op kraamvisite
Drie zwervers sliepen ’s nachts bij de schapen in ’t gras,
toen zij van een engel hoorden dat er ’n Koning geboren was.
Zodra zij op stonden om er naar toe te gaan,
ontmoetten zij drie koningen, ze kwamen er net vandaan.
Zij vertelden dat zij mirre, wierook en goud hadden gekocht,
met deze cadeaus hadden zij het Koningskind Jezus bezocht.
Vervolgens lieten de koningen aan de zwervers horen,
waar precies in Bethlehem ’t kindje Jezus was geboren.
Toen de zwervers bij ’t kindje kwamen schrokken zij zich rot,
een Koningskind geboren in zo’n tochtige krot.
Maria zei: ja dit is nu de Zoon van God, onze Heer,
De zwervers knielden eerbiedig bij ’t kindje neer.
Zij waren door dit alles tot medelijden bewogen,
zij snikten en kregen de tranen in hun ogen.
Door de kieren waaide een akelig gure wind,
en in die koude krot lag nu het Koningskind.
De eerste zwerver deed ontroerd zijn jas uit,
hij zei tegen Maria: doe deze over die kleine spruit.
De tweede zwerver zei: ach, wat zijn Zijn voetjes koud,
hier zijn mijn sokken, omdat ik veel van dat kindje houd.
De derde zwerver zei: zo koud, dat is geen lolletje,
hier is mijn pet, zet die op dat kleine bolletje.
Maria, die hierdoor in haar hart was geraakt,
zei met tranen in haar ogen: wat hebben jullie ons blij gemaakt.

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

www.aerofilzonwering.nl
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Showroom geopend:
di t/m vrij 10:00 - 17:00 uur,
zat 10:00 - 16:00 uur,
maandag alleen telefonisch bereikbaar

De koningen gaven van hun overvloed, dat is niet verkeerd,
maar jullie geven van jezelf, dat wordt extra gewaardeerd.
Na dit bezoek zijn de zwervers weer hun weg gegaan,
zij waren ontroerd, dankbaar en voldaan.

Henk Uffing
DCS Post • Jaargang 66 Nummer 2
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Kijk op
www.societeitdeliemers.nl

SOC

Ook deel uitmaken van dit
informele en laagdrempelige
netwerk?

IËTE

IT

Franz Gerritschen lid van Sociëteit De Liemers

GEZONDHEIDSCENTRUM

Style & Quality

Zevenaar

Voorwoord
In deze DCS-post laten we Franz Gerritschen aan het woord. Een mooie gelegenheid om iets over zichzelf en zijn bedrijf
te laten vertellen als sponsor van sv DCS. Slagerij Franz Gerritschen Is gevestigd aan de Didamsestraat 3 te Zevenaar.

FLOKA
OE

AL

PR

In welke producten zijn jullie gespecialiseerd?
Slagerij-worstmakerij Franz Gerritschen is een echt ambachtelijk
bedrijf waar kwaliteit en smaak van het vlees en de vleeswaren
zeer hoog in het vaandel staan. De volledige verwerking van zowel
runderen als varkens vindt plaats in de eigen slagerij/worstmakerij. Hierbij is verse worst en leverworst de hardloper van onze
slagerij! Iets waar we trots op zijn. Overigens de gehaktballen
mogen er ook wezen!
Wat zijn je werkzaamheden als slager?
Wij hebben de focus bij het selecteren sterk op de gehele verwerking van de dieren.
De (zoutmakerij, worstmakerij, maaltijdbereiding, verkoop vers
vlees). Kernpunten in de selectie zijn: gezondheid, leeftijd,
bevleesdheid, vetheid en de kleur van het vlees.
Deze kwaliteit standaard ligt zeer hoor en bewaken we
iedere dag. Hierdoor kunnen heerlijke worst, vlees en vleeswaren maken. Deze aanbieden aan onze klanten in onze slagerij.

Hendriks
Coffee

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

TOLSMIT

Wat is de uitwerking van de Coronapandemie daarop?
We dienen 1,5 meter afstand houden is de norm. Dit betekent ook
dat maximaal een viertal klanten in onze slagerij aanwezig kan
zijn om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Deze praktische aanpassing is met alle andere Corona maatregelen een must om zo het
virus onder controle te krijgen. Commercieel spelen we hierop in.
Het voorzien van relatiegeschenken voor extra inzet van
medewerkers in Corona tijd voor bedrijven. Of het leveren van
buffetten en BBQ’s hebben de laatste tijd een enorme toename
gehad. De consument wil het extra smakelijke eetwaar in huis
halen in een tijd waar uitgaan niet meer vanzelfsprekend is.
Wat is de historie van jullie bedrijf?
Al bijna meer dan 100 jaar is slagersfamilie Gerritschen actief.
Om hun klanten in de Liemers te voorzien van een smakelijke
en voedselveilig vlees en vleeswaren.

Deze leden zijn dé supporters van alle vrijwilligers binnen DCS.
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Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol?
Onze ambachtelijke wijze van het uitvoeren van onze slagerij
is ons succes. Met veel passie en toewijding voeren wij ons
slagersvak uit. Met een professioneel team van slagers,
worstmakers en verkoopmedewerker(ster)s borgen we
de kwaliteit en service in onze slagerij.
Hoe ben je bij de Sociëteit gekomen?
We zijn geïntroduceerd door de toenmalige eigenaar van de
slagerij. Theo Tiemissen was een fanatiek sponsor van Dcs.
Dit hebben we veel plezier voortgezet.
Heb je ook iets met sport?
Jazeker, onze zoon Floris is een enthousiaste voetballer in JO 11-1.
Iets waar ik als vader enorm van geniet. Daar heb ik een geruime
tijd een bijdrage aan geleverd door trainingen te verzorgen.
Met veel plezier met de boys op het veld te voetballen, vaardigheden te leren en spel te leren. Zelf altijd voetbal als sport uitgeoefend. Maar na overlijden van mijn vrouw Judith viel dat niet
meer te combineren. Dit heb ik vóór nu geparkeerd en zal ik dat in
de toekomst weer gaan oppakken. Voetbal daar heb ik veel plezier
aan.
Lees je de DCS-post?
Met veel plezier lees ik het als hij op de mat valt. Om de club beter
te leren kennen. Maar ook onze zoon Floris heeft vorige week in
groep 6 een spreekbeurt over DCS verzorgd. Veel informatie
hebben we uit het clubblad gehaald. In combinatie met informatie
van onze voorzitter René van Leeuwen leidde het tot een succesvolle spreekbeurt. Waarbij hij nu het clublied uit zijn hoofd heeft
geleerd en uit volle borst kan meezingen.
Wil je tot besluit nog iets kwijt?
Een mooie voetbal club uit de Liemers waar veel betrokken
vrijwilligers een club dragen, draaiend en levendig houden.
Knap staaltje werk iets waar DCS als vereniging trots op mag zijn.
Met recht ‘door combinatie sterk’.
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Prijsvraag LXXV

A1 Seizoen 03-04
De namen van de spelers en begeleiding zijn. v.l.n.r.: Stef Heljanan, Aad van der Vlist, Michael vd Anker, Lennart van Eekhout,
Ruben Heljanan, Pieter Beens, Glenn vd Kamp, Roy Polman, Onur Ilbay, Koen Schipper, Henk Donkers
Gehurkt: Rick Janssen, Ruud Voesten, Wouter Lamers,
Steven van Leeuwen, Sjors Jansen, Tim Koekkoek, Sjoerd Ruiterkamp, Sunnay Wijngart
Gijs Koekkoek heeft zitten puzzelen samen met zijn oom Tim, de broer van vader Rob en hoopt dat hij de shawl wint!
Als enige inzender gaat Gijs' wens in vervulling en is winnaar van de charmante shawl.
Wilt u eveneens in bezit komen van deze fraaie geelzwarte shawl stuur dan de namen van onderstaand jonger jeugdteam uit 2003
naar dcspost@svdcs.nl

B1 Seizoen 03-04

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

Vraag het gewoon aan HCI
Ampèrestraat 4, 6902 PG Zevenaar
(0575) 46 81 81
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UIt de oude doos
In T.V.V.-post nr. 5, juli 1946 lezen we:
			
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.				
JAARVERGADERING
Op Vrijdag 12 Juli j.1. vond de Algemene Jaarvergaderlng plaats in het clublokaal ‘De Swanepol’.
Nadat deze door den Vice Voorzitter, den heer E.Damen geopend was, werd zonder hoofdelijke stemming tot voorzitter gekozen
den heer H.L.Rebers.
Verder werden herkozen de heren E. Damen, G. Hendriksen en H. Uffing. Nieuw gekozen werden de heren H. Bakker, B.Huijzendveld
en W.Geurds. Het tegenwoordige bestuur bestaat dus nu in totaal ult 9 personen. Als bestuursleden hadden bedankt de heren De Jong,
Hermsen en Knippenborg. Uit het jaarverslag van den Secretaris bleek, dat het ledental stijgende is. Vermoedelijk zullen volgend
seizoen 7 elftallen in het veld worden gebracht. Ook het trainen heeft op ‘t ogenblik ‘n gunstig verloop en de animo is eveneens
stijgende. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat ondanks hoge reiskosten en andere sterk gestegen uitgaven de financiële
positie gunstig te noemen is. Het Technisch Verslag toonde aan, dat we over het afgelopen seizoen tevreden mogen zijn.
Echter ook, dat er nog heel wat te verbeteren valt.

Het volledige bestuur ziet er thans als volgt uit:
H.L. Rebers - Voorzitter
E. Damen - Vice Voorzitter
H. Ufflng Secretaris
G. Hendriksen - Penningmeester
H. Bakker
J. Fleskes
Il. Geurds
W. Geurds
B. Huizendveld.
De Swanepol was volgens wijlen Jan Kelderman ons eerste clubhuis. De eens prachtige villa stond in de Kerkstraat niet ver van de
ingang van ons nieuwe Bathuis waar bij de aanleg van een plein de Amerikaanse 500-ponder vliegtuigbom is gevonden.
Net als veel andere gebouwen had ook de villa veel oorlogsschade opgelopen en kon aldus door de uitbreidende sigarettenfabriek
eenvoudig verworven worden.
De vergadering vond net na WOII nog in juli plaats. Later zijn we die in een verwarmd clubhuis gaan houden op de eerste maandag na
onze verjaardag op 15 november. Net als vorig jaar is onze ALV uitgesteld. Dat is zoals u weet niet vanwege de hoge gasprijs maar de
nog steeds niet uitgedoofde coronapandemie. Of er in het voorjaar weer een hybride vergadering komt waarin leden kunnen in zoomen
hangt nog in de lucht.

Huis Swanepol bij Zevenaar, voor de sloop
22
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De Zevenaarse verenigingen speelden de afgelopen competitie bij de vrouwen
en meiden samen als SVO (Samenwerkende Vrouwen Opleiding) DCS/OBW.
De vrouwen van DCS en OBW kijken terug op een geslaagd debuutjaar.
Nu willen de Zevenaarse voetbalsters door.

SVO-DCS-OBW
Rij 1 van links naar rechts - Mark Lamers- Sarah Gardien- Gina Wielinga- Romy Berends
Merel Lamers- Bo Longhorn- Mabel Wenting- Pien van Ophuizen- Melanie Derksen
Kelly Uffing- Mickel Uffing
Rij 2 onderste - Danique Teuben- Nine Vogel- Veronique Essenstam - Jamie Hendriks
Veerle Kasdorp- Emmy Hendriks- Fleur Jansen

Mickel Uffing stelt zich voor

SVO DCS/OBW Dames 1
Waar de heren van DCS en OBW zich er nog niet aan durven te wagen, voetballen de dames en meiden van beide verenigingen
sinds 1 juli 2019 wel samen als SVO DCS/OBW (Samenwerkende Vrouwen Opleiding). De meiden van Dames 1 werd gevraagd
naar hun seizoen tot nu toe, activiteiten, samenwerkingsverband DCS/OBW en ambitie.
Waar in de voorgaande twee seizoenen Dames 1 haar wedstrijden
speelde in de 4e klasse, hebben zij
dit jaar de overstap gemaakt naar de
3e klasse. De ambitie was er om hogerop te gaan spelen. Afgelopen zomer stroomden er veel meiden door
vanuit de MO-19 naar het eerste elftal. Door de hoeveelheid meiden die
doorstroomden kon er voor het eerst
ook een selectie plaats vinden.
Deze meiden hadden veel talent en
motivatie en vonden al snel hun
draai bij de senioren.
Dames 1 heeft nu haar eerste seizoenshelft in de 3e klasse erop zitten
en de resultaten zijn tot nu toe helaas
niet in het voordeel van de dames
(de winterstop werd helaas eerder
ingelast wegens de regels die gelden
voor de A-categorie van de KNVB i.v.m. Corona). Dit seizoen
zijn er acht duels gespeeld (2 beker, 6 competitie), waarvan 1
gewonnen, 1 gelijk en 6 verloren. Het is duidelijk dat de dames
nog moeten wennen aan het nieuwe niveau, maar het is wel
duidelijk dat de ploeg veel potentie heeft wanneer er naar de
wedstrijden gekeken wordt! Vaak is de tegenstander maar net
een maatje te groot en is het tot het einde spannend.
Helaas heeft de selectie dit jaar wel veel te maken gehad met
blessures.

Gelukkig zijn er vele jonge meiden binnen de SVO die het team
kunnen helpen op de zondag wanneer er tekorten zijn.
Al een aantal maal hebben deze meiden Dames 1 uit de brand
geholpen en zelfs van doelpunten voorzien. Het is duidelijk dat
er veel talent rondloopt binnen de SVO, de jeugd heeft de
toekomst!
De dames spelen goed samen en er komen mooie momenten
voorbij, waarbij waarop getraind wordt duidelijk naar voren
komt. Mickel Uffing traint de dames en is erg ambitieus en fanatiek. Er wordt veel getraind op positie en passing en sinds kort is
er zelfs een conditietrainster die de groep aan het werk zet.
Sinds dit seizoen loopt Dames 1 er tijdens de trainingen ook
helemaal strak en uniform bij in nieuwe trainingstenues
gesponsord door Keuken Studio Peter Boekesteijn en Vloerenstudio Nederland, sponsoren bedankt! Mickel wordt begeleid
door Mark Lamers die dit seizoen het stokje heeft overgenomen
als leider van Judith Lamers.
Ze zijn niet alleen competitief die dames, ze houden ook van
gezelligheid! Naast een sinterklaas activiteit dat stond gepland...
o dat wordt kerst… misschien wordt het toch maar een voorjaars
activiteit… (tja, we leven toch in coronatijden), zijn er het afgelopen jaar gezellige barbecues georganiseerd, een online bingo &
quiz, en werd ook de derde helft niet geschuwd.
Deze worden binnenkort, wanneer het weer mag, ook in stijl
gevierd met polo’s gesponderd door Café BAAS. De dames
hopen zich na de winterstop meer te kunnen ontwikkelen in de
3e klasse en mooie resultaten te behalen!

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!

Mijn naam is Mickel Uffing, geboren en getogen in Zevenaar en voor het derde jaar trainer van DCS-OBW dames 1.
Elf jaar geleden ben ik als pupillentrainer bij OBW begonnen omdat mijn zoontje er ging voetballen.
Na de F-jes en de E-tjes doorgegroeid naar de junioren de 013-015 en als laatste jaar de O17-1.
Mijn zoon heeft een overstap gehad naar DVC'26, dus ben ik hem voor 1 jaar gevolgd.
Voetbal is passie, maar ik wilde ook op zaterdagen de wedstrijden van mijn zoontje kijken.
Omdat hij ook later op de zaterdagmiddag ging spelen, heb ik de keuze gemaakt om naar een zondag
team te gaan, dames 1.
In de beginjaren heb ik ook om mezelf te ontwikkelen diverse opleidingen gevolgd bij de KNVB,
de huidige trainer van DCS 1, Eric van Zutphen is mijn opleider geweest bij de KNVB.
Ook ik heb uiteraard moeten nadenken over de overstap van heren- naar damesvoetbal maar het heeft me
positief verrast. De eerste twee jaar, ook al was vorig jaar natuurlijk een kort seizoen hebben we ons als
team goed ontwikkeld in de vierde klasse. Met de doorstroom dit seizoen van speelsters van MO19
naar de senioren was de verwachting dat we het in de derde klasse ook prima zouden kunnen
doen. Een grote blessuregolf en inmiddels een speelster die de gelukkige moeder is geworden van
een zoon en een speelster die in verwachting is, hebben we een teleurstellend eerste seizoenshelft gehad. Wekelijks moesten we veel speelsters inlenen van andere teams waar we natuurlijk
heel erg blij mee waren. Wij zijn ontzettend positief over het tweede deel nu de geblesseerden op
de weg terug zijn. Met een redelijk compleet team kunnen we goed voetballen en kunnen we in
het tweede deel van de competitie verrassen. Het is een geweldige groep om mee te werken met
een goede sfeer, zeker als er teamactiviteiten worden georganiseerd. Ik hoop als trainer van dit
team ook het volgende seizoen stappen te kunnen zetten, de potentie is aanwezig.
De samenwerking binnen de SVO gaat verder prima, ook het spelen en trainen bij OBW en bij DCS
is verder goed geregeld. De SVO is voor de damesafdeling een goede keuze geweest ruim twee jaar
geleden.

Maud Draaijer speler JO12-3 in het SPOTLICHT

door Veerle Karsdorp

Adres? Stresemannstraat
Leeftijd? 10 jaar
Broer(s) en/of zus(sen)? Zusje Lieke en broertje Stef
School/klas/groep? Ik zit op de Lindenhage in groep 7A
Leukste en saaiste vakken? Het leukste vak vind ik gym en het saaiste vak vind
ik Blink en nog veel meer ??
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet precies.
Hobby’s? Voetballen, shoppen en paarden verzorgen.
Welke muziek is favoriet? Lil Kleine
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Een jaar
Wat is zo leuk aan voetballen? Mijn trainer Fred en de wedstrijden.
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Paris Saint Germain
Wie is je favoriete voetballer? Messi
Wat moet DCS nog meer organiseren? Geen idee.
Wat vind je van de DCS Post? Leuk
Wat vind je van jouw team? Druk en leuk.
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Nee, niets meer.

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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JO12-2 bedankt Social Foods en AVITAS Autolease

DCS JO11-1 in het nieuw !!!!

De jongens van sv DCS Zevenaar
JO11-1 lopen er nu ook buiten het
veld keurig bij dankzij Franz
Gerritschen van Slagerij worstmakerij Gerritschen en Ard
Markerink van Autobedrijf
Arink. Zij hebben gezorgd voor
nieuwe trainingspakken en tassen.
De jongens zijn Franz en Ard hier
uiteraard erg dankbaar voor.

Staand v.l.n.r
Franz Gerritschen (sponsor), Stijn Kruisman, Jamie Reintjes, Tom Janssen, Djayvano Milder, Kik Voskamp en Ard Markerink (sponsor)
Gehurkt v.l.n.r.
Stan Oostenbroek, Pepijn Markerink, Vedad Umihanic en Floris Gerritschen Niet op foto Rowan van Hal

Jens de Wit van de JO12 in het spotlicht
Naam? Jens de Wit
Adres? Rozenstraat 7
Leeftijd? 11 jaar

In de loop van het huidige seizoen werd de leiding van de JO12-2 van DCS blij verrast door de mededeling van een tweetal sponsoren
dat ze voor de hele spelersgroep trainingspakken beschikbaar wilden stellen. Het team is door DCS al voorzien van mooie tenues,
maar voor de wedstrijddagen en trainingen zijn trainingspakken een meer dan welkome aanvulling.
Op zaterdag 4 december j.l. speelden we de uitwedstrijd tegen SDZZ JO12-1. Na deze wedstrijd, waarin ook nog eens het kampioenschap
van de najaarscompetitie werd binnen gehaald, werden de nieuwe trainingspakken aan de spelers uitgereikt. Het was die dag dubbel
feest!
De sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt zijn Social Foods en AVITAS Autolease. Social Foods is een sociaal, duurzaam
en circulinair bedrijf. Op socialfoods.nl kunt u alle informatie vinden over de smaakvolle producten en hoe deze te bestellen.
AVITAS Autolease is een merkonafhankelijke leasemaatschappij waar de klant met een persoonlijk en oplossingsgericht advies
wordt bediend. Op avitas-autolease.nl is alle informatie te vinden over het leasen van een auto.
Met dit bericht willen de spelers van de JO12-2 nogmaals aangeven hoe dankbaar ze beide sponsoren zijn voor de beschikbaar gestelde
trainingspakken. De heren lopen er vanaf nu pico bello bij.
Coen Wenting
Leider DCS JO12-2
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Broer(s) en/of zus(sen)? Zusje Bente, zij is 6 jaar
School/klas/groep? Groep 8
Naar welke school ga jij? Lindenhage
Leukste en saaiste vakken? Leukste vak vind ik rekenen, saaiste vak vind ik
Nieuwsbegrip
Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet
Hobby’s? Voetbal en gamen
Welke muziek is favoriet? Popmuziek en hardstyle
Hoe lang voetbal je al bij DCS? Ik ben op 4 jarige leeftijd begonnen
bij de ukken. Dus al 7 jaar.
Wat is zo leuk aan voetballen? Het teamspel
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Vitesse
Wie is je favoriete voetballer? Messi
Wat moet DCS nog meer organiseren? Ik vind dat DCS al leuke dingen
organiseert; van voetbalschool tot Fifa PS toernooi
Wat vind je van de DCS Post? Leuk om te lezen
Wat vind je van jouw team? We hebben een leuk team,
we kunnen het goed met elkaar vinden
29

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.

Stan Jansen van de JO 13-1 in het spotlicht
Naam? Stan Jansen
Adres? De Olmen 50
Leeftijd? 11 maar 24 november 12
Broer(s) en/of zus(sen)? Zus Bo speelt hockey bij HVZ
School/klas/groep? Liemers College Havo 1A
Leukste en saaiste vakken? Gym leukste en Aardrijkskunde het
Saaiste
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet
Hobby’s? Playstation en voetballen
Welke muziek is favoriet? Rap
Hoe lang voetbal je al bij DCS? vanaf de ukken jaar of 7 nu in de
O13-1
Wat is zo leuk aan voetballen? Samen met mijn team proberen
wedstrijden te winnen, doelpunten maken en voorkomen
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Manchester United en Vitesse
Wie is je favoriete voetballer? Ronaldo
Wat moet DCS nog meer organiseren? Verschillende toernooien,
Fifa en Veld en Zaal
Wat vind je van de DCS Post? Leuk
Wat vind je van jouw team? Superleuk heel veel vrienden
we hebben een hecht team
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Nee niks te melden

Cas Witjes van de JO 13-1 in het spotlicht

CD-Reclame
In- & Outdoor signing

Hobby’s? Voetbal en gamen
Welke muziek is favoriet? Rap
Hoe lang voetbal je al bij DCS? 7 jaar

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.
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Broer(s) en/of zus(sen)? 1 zus en 2 broers
School/klas/groep? Havo 1ste klas
Naar welke school ga jij? Liemers college
Leukste en saaiste vakken? Leukste vak Gym
Saaiste Nastec
Wat wil je later worden? Accountant

Alles onder één dak!

Maak kennis
met onze
ontwerpservice

Naam? Cas Witjes
Adres? Noordeinde
Leeftijd? 12 jaar

Gedreven door
kennis, passie en
liefde voor het vak

Wij bieden ook
montage, service
en onderhoud

Wat is zo leuk aan voetballen? Scoren en assisten geven
Wat is jouw favoriete voetbalclub? Vitesse
Wie is je favoriete voetballer? Ronaldo
Wat moet DCS nog meer organiseren? Voetbalkampen
Wat vind je van de DCS Post? Leuk vooral als er bekende instaan
Wat vind je van jouw team? Gezellig en goed
Wil je nog iets kwijt aan het eind? Ik vind DCS een leuke en gezellige
voetbalclub
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De Supportersvereniging DCS
zoekt een nieuw
De doelstelling van de Supportersvereniging is het financieel en moreel steunen van s.v. DCS.
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pakketten Word en Excel een vereiste.
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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.

en jokeravonden, de kerstbingo, het dartstoernooi en de quizavond.

Naam: Roy te Brake
Leeftijd:32
Geboorteplaats: Zevenaar
Basisschool:Theofaan blinden- en slechtzienden school in Grave.
Middelbare school: Theofaan dat in Sensis is overgegaan, heb VMBO basis gehaald.
Beroep: We maken de inhoud van Quooker kranen Aan een lopende band maken we ze in zeven stappen.

Bestuurslid

de nodige financiële steun te bieden.

G1 speler Roy te Brake aan het woord

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.

Uiteraard wordt je als nieuw bestuurslid ingewerkt. Dit hopen we te bereiken door een snuffelstage.

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

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink,

Dat houdt in dat je aanwezig bent bij de bestuursvergaderingen, waarin je al ideeën naar voren kunt
Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink,
brengen. Als het je bevalt dan word je in de Algemene Ledenvergadering vervolgens voorgedragen
om benoemd te worden in het bestuur.
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.n
telefoonnummer
een mailbericht zenden naar:
supporters@svdcs.nl
Wij zijn dus op zoek naar een vrijwillig(st)er die het leuk vindt om te helpen
met527933
de oforganisatie
van
de eerdergenoemde activiteiten en daarbij plaats te nemen als lid in het bestuur.

Wanneer ben je met voetballen begonnen ? In 2015
Bij welke vereniging? SC Westervoort.
Welke andere sporten heb je beoefend? Wandelen, ik heb geprobeerd mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
Hobby's: Theatervoorstellingen bekijken, voetbal kijken en spelen, lezen.
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? Met een groep werken van verschillende beperkingen en uiteindelijk
op zaterdag de winst te pakken.
Wie is jouw favoriete speler? Jacob Rasmussen.
Wat is jouw favoriete club? Vitesse .
Wat is jouw favoriete muziek? Het Nederlandse lied en verder heel breed.
Wat is jouw favoriete eten? Spaghetti.
In welke teams heb je gespeeld? Het G-team SC Westervoort en DCS-G1
Waarom ben je in het G-team gaan spelen? Via via hoorde ik dat er een G-team was en het was gezellig.
Heb een paar keer gekeken en wilde mee trainen met mijn oogbeperking lukt het mij om in het team te spelen.
Vertel wat over jouw team de G1? Een gemixt team jongens en meiden iedere maandag trainen met een hoge opkomst
dat komt door de sfeer. Wat ik zelf mooi vind is zien dat mensen die moeilijk een goal kunnen
maken dat toch lukt en dat je mekaar niet kent en toch een team wordt.
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Wegens corona is dat niet echt gekomen
wat wel leuk is dat DCS zich wel heeft opgeven bij toernooien. Mijn hoogtepunt was de Vitesse
G-Trofee.

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

Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren? Mijn droom is om ooit tegen
oud Vitesse te spelen maar weet je, lukt dat niet ik ben een tevreden lid.
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? Via de DCS-post.

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.

Op welke positie speel je in het veld? Linksback en centrumspits.

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

Extra vragen i.v.m. Covid-19
Welk effect hadden de overheidsmaatregelen tot nu toe op jouw studie-,
werk- en bewegingsactiviteiten?
In het begin weet je niet wat kunt verwachten nu ben ik er aan gewend
en probeer ik er mee te leven.
Ben je nog met vakantie geweest? Dat vind ik nog een stap te ver.
Hoe probeerde je jouw conditie op peil te houden? Wandelen met de hond.
Vond je het moeilijk om je aan de 1,5 meter ‘social distancing’ te houden?
Doordat ik met gehandicapten werk probeer ik zo oplettend mogelijk te zijn.
Ben je gevaccineerd? Ja.
Wat vind je van de QR-check en de laatste Covid-19 overheidsmaatregelen?
Ik denk dat we als Nederlanders twijfels hebben maar ik probeer er het beste
van te maken.
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Aan het woord Gert-Jan Degen, jeugdleider JO10-3

De GroenRĳk
Tuinbon
het cadeau dat
altijd uitkomt.

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

Mercurion 26C
6903PZ
Oude Doesburgseweg 9
Zevenaar
NL-6901 HG Zevenaar
088.-7362222
Telefoon: 088-7362222
E-mail: info@rena-accountants.nl
www.rena-accountants.nl

Leeftijd?
48 jaar, geboren in Arnhem, opgegroeid in Oosterbeek en 4 jaar geleden
verhuisd van Arnhem naar Zevenaar.
Studie of beroep?
Al 12 jaar eigenaar van Gpeople - Cloud ICT & Solutions en per week
investeer ik ongeveer 6-8 uur in kennisverrijking.
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Getrouwd met Leontien en al 17 jaar verliefd!
Eventueel kinderen?
Dahne (7 jaar) en Giulian (9 jaar; JO10-3)
Andere hobby’s?
Bergbeklimmen, toerskiën, (berg)wandelen, MTB en mooie dingen maken.

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

Zelf ook gevoetbald?
Mijn hele jeugd bij OVC’85 in Oosterbeek.
Muziek?
Billy Joël, Racoon, Chef’Special, Stromae, Edit Piaf, Dalida en diverse Rock (&Roll)
Waarom coach/leider/trainer geworden?
Eigenlijk uit noodzaak, er was geen trainer voor op de woensdag en het bloed
kruipt waar het niet gaan kan...
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?
Super leuk om te doen samen met Mathe, Johnny en Remie!
Instelling van de jeugd?
Elk kind is bijzonder en heeft zijn of haar eigen verhaal.
Ik probeer elk kind in zijn of haar kracht te laten genieten van het leuke spelletje voetbal
en te leren dat je samen verder komt. We hebben echt een toffe en gevarieerde groep
(JO10-3) en iedereen wil winnen en beter worden, dat maakt het extra leuk.
Mening DCS Post? Erg leuk om te lezen, zeker als je niet uit Zevenaar komt.
Randgebeuren bij DCS?
Onlangs is DCS gestart met het aanbieden van de cursus Voetbalscholing onder
aanvoering van Johan Scholten waaraan ik meedoe. Top dat dit georganiseerd wordt,
ook wij als trainers kunnen nog heel veel leren en het geleerde kunnen wij weer door te
geven aan de jeugd, jong geleerd oud gedaan!
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Aan het woord Rene Sanders, jeugdleider JO12-3
CHINEES-INDISCH
RESTAURANT
CHINEES-INDISCH RESTAURANT
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

Leeftijd?
Ik ben 41 jaar jong.
Studie of beroep?
Ik heb een eigen bedrijf en ik verhuur mezelf aan de Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn
als Projectleider in de weg- en waterbouw.
Vrijgezel / verliefd op / getrouwd met?
Ik ben al 16 jaar getrouwd met mijn vrouw Ellen Sanders.
Eventueel kinderen?
Ik heb 3 kinderen. Emma-Sophie (14 jaar), Tristan (10 jaar) en Joris (4 jaar). En die zijn allemaal van dezelfde vrouw?
Andere hobby’s?
Ik vind het heel erg leuk om op reis te gaan en ben een fanatieke skiër (ja... ook de apres ski). Ook vind ik het leuk om met mijn
kinderen leuke dingen te doen. Ik ben vaak met Tristan bij Vitesse omdat hij er supporter van is. Ik zie Feyenoord liever spelen.
Ook ben ik gek van motoren en auto's. Ik ga dan ook regelmatig een tour op de motor maken met mijn jongere broertje.
Zelf ook gevoetbald?
Ik heb heel vroeger gevoetbald bij DVV (Duiven). Ik heb gespeeld tot de B.
Muziek?
Ik hou van gezelligheid en foute hollandse hits.
Waarom coach/leider/trainer geworden?
Omdat niemand anders zich aanbood en eigenlijk ook omdat het een leuke
afleiding voor mezelf is. Ook vind ik het leuk om de kinderen te zien lachen bij de trainingen en de wedstrijden.
Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap ?
Ik heb geen ervaring als trainer maar gelukkig krijgen we goede hulp van Sander Bekker en de trainers van de JO12-2.
Ik vind het leuk om te doen.
Instelling van de jeugd?
Ik merk een groot verschil met vroeger. Ik vind dat er snel wordt afgezegd voor een wedstrijd of een training en mis soms wel
de echte motivatie bij een aantal spelers. Ik vind dat wanneer je bij een voetbalclub speelt je er ook voor de volle 100% voor moet
gaan.
Mening DCS Post?
Nog nooit gezien. Wat is dat?
Randgebeuren bij DCS?
Ik heb genoeg te doen met de trainingen en de wedstrijden en eigenlijk geen tijd om met randzaken ook nog druk te zijn.
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oudere Jeugd Niels van Seijda JO19-1
Leeftijd: 17
Geboorteplaats: Tiel
Basisschool: de tamboerijn Zevenaar
Middelbare school: Candea College Duiven
Beroepsopleiding: politie
Wanneer ben je met voetballen begonnen ? Toen ik 6jaar oud was
Bij welke vereniging? SV DCS
Welke andere sporten heb je beoefend? Geen
Hobby's: gamen en afspreken met vrienden
Wat vind je aantrekkelijk aan voetbal? De tacktiek en de beleven met een team
Wie is jouw favoriete speler? Cristiano Ronaldo
Wat is jouw favoriete club? Real Madrid
Wat is jouw favoriete muziek? Rapmuziek, house en ook Nederlandse klassiekers
Wat is jouw favoriete eten? Sushi
Wat is jouw favoriete game? Fifa, f1 en call of duty
Wat is jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Cafe baas

Hendriks
Coffee

Wat zijn jouw voetbalkwaliteiten? Snelheid en dribbel
Wat zijn jouw verbeterpunten? Weakfoot en koppen
In welke teams heb je gespeeld? A1, b1,b2,c1,d1,e1,e3,f2,f6
In welk team speel je nu? A1
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk? Geen idee
Welke nevenactiviteiten zou DCS nog moeten organiseren?
Meer toernooitjes en misschien teamuitjes
Hoe volg je het nieuws binnen DCS (website, DCS-post, krant)? Website
Wie waren jouw trainers en leiders bij DCS? Noud croes, sjoerd deenen en
hans kistemaker, folkert van scheijen, bertyl wisselburg en Dennis goudart, tom brouwer,
jelle smalbraak
Wat heb je vooral geleerd van hen? Dat ik mn snelheid veel moet gebruiken als buitenspeler en vaak een actie moet doen

De Griethse Poort

WLEN
ETEN FEESTEN BO

Gezellig
eten

Extra vragen i.v.m. Covid-19

Onbezorgd
feesten

En beleef de
modernste
bowlingsensati
e
bij ons!

Meer informatie over alle mogelijkheden en arrangementen?
Kijk snel op onze site of bel het gezelligste nummer van de Liemers:
Oude Doesburgseweg 24 - 6901 HK Zevenaar
info@degriethsepoort.nl
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Op welke positie speel je in het veld? Rechtsbuiten
Heb je nog ambities op sportief vlak (trainer, scheidsrechter etc.) ? Trainer lijkt me heel
erg leuk
Welke ambities heb je op maatschappelijk gebied (carrière, vrijwilligerswerk)?
Nee heb ik niet

0316 - 523 318

www.degriethsepoort.nl

Welk effect hadden de overheidsmaatregelen tot nu toe op jouw studie-,
werk- en bewegingsactiviteiten? Niet veel heb gewoon veel kunnen blijven sporten
Heb je dit jaar het Centraal schriftelijk eindexamen gedaan? Ja en die heb ik behaald
Zo ja, vond je het zwaar en ben je geslaagd? Geslaagd deed er niet veel voor
Wat zijn je studie- of werkplannen voor het volgende jaar? Gewoon mijn diploma halen
en aan het werk gaan
Ben je nog met vakantie geweest? Ja 2x zelfs naar Terschelling met vrienden en met familie
naar lugano in italie
Hoe probeerde je jouw conditie op peil te houden? Buiten mijn trainingen niks
Vond je het moeilijk om je aan de 1,5 meter ‘social distancing’ te houden?
Ja hield me er niet heel erg aan
Ben je gevaccineerd? Ja
Wat vind je van de QR-check en de laatste lockdown?
Het zou maar moeten hahaha
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roetveegpieten
Beste DCS
In vo ornaa en vo kleuren,
moes he bi DCS gebeuren.
De pieten waren op he veld!
Wa waren de kinderen verras en de pieten uitgeteld.
Wa kunnen jullie toc goed voetballen!
Me link , me recht wa een knallen.
De ballen vlogen om de oren,
Iedereen wilde bi de pieten scoren.
Na vee pepernoten en een chocoladele er,
Wa he tijd voor de pieten om te vertrekken.
Voor di jaar zi he erop,
To volgend jaar jullie waren weer TOP!
Groetje Sin &Pie

Op 22 en 24 november jl. kregen alle jeugdteams onder twaalf twee
roetveeg Pieten op bezoek. Natuurlijk hadden ze snoepgoed bij zich en
speelden ze mee met een partij spel. Esther Braam heeft als lid van de
activiteiten commissie i.p.v. een verslag van beide gelegenheden
een gedicht gemaakt.
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Supportersvereniging DCS
Supportersvereniging
DCS
Kaarten

De Supportersvereniging DCS
De Supportersvereniging DCS
zoekt een nieuwe
zoekt een nieuwe

Secretaris
Secretaris

Als gevolg van de Corona maatregelen kon de 1e kaartavond van 16 september al meteen niet
door gaan. Het bestuur heeft besloten om deze avond niet in te halen. Voor de einduitslag blijven
de 10 beste resultaten van de overblijvende 12 avonden bepalend. Daarna hebben er drie
klaverjas- en jokeravonden plaatsgevonden.
Het noodlot heeft inmiddels echter weer toegeslagen. Er zijn sinds 13 november hernieuwde
Corona-maatregelen door de regering getroffen om te proberen het aantal besmettingen weer
omlaag te brengen. Hierdoor is ook de kaartavond van donderdag 18 november vervallen.
Het bestuur zal proberen deze competitie-avond te zijner tijd weer in te halen om toch nog
een redelijke volle competitie te kunnen spelen.
De tussenstanden zijn als volgt:
Klaverjassen
1. Lucy Beekman
2. Henk Rutten
3. Henk van den Boom
4. Greet Westera
5. Allan Chtouki

11.171 punten
10.947 punten
10.673 punten
10.578 punten
10.558 punten

Jokeren
1. Martha Jansen
2. Truus Nas
3. Annie van de Zand
4. Ria Visser
5. Willy Rutten

145 punten
184 punten
199 punten
200 punten
218 punten

Ledenvergadering Supportersvereniging

De doelstelling
van devan
Supportersvereniging
is het
financieel
steunenvan
vans.v.
s.v.
DCS.
De doelstelling
de Supportersvereniging
is het
financieelen
enmoreel
moreel steunen
DCS.
De belangrijkste
bronnen
van inkomsten
vanvan
dede
Supportersvereniging
zijnhet
hetinzamelen
inzamelen
van
oudDe belangrijkste
bronnen
van inkomsten
Supportersvereniging zijn
van
oudde contributiegelden
enloterij
de loterij
hoofdpoortbij
bijthuiswedstrijden
thuiswedstrijden van
eerste
elftal
papier, papier,
de contributiegelden
en de
aanaan
dede
hoofdpoort
vanhet
het
eerste
elftal
s.v.Door
DCS. deze
Door inkomsten
deze inkomsten
de vereniging
staatom
omde
de diverse
diverse geledingen
s.v.s.v.
DCSDCS
van s.v.van
DCS.
is deis vereniging
ininstaat
geledingenbinnen
binnen
de nodige financiële steun te bieden.
de nodige
financiële steun te bieden.

Behalve de financiële steun organiseert de Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor haar

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

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.

-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
activiteiten
en om daarnaast
het vindt
secretariaat
zich temet
nemen.
Wij zijneerdergenoemde
dus op zoek naar
een vrijwilliger
die het leuk
om teop
helpen
de organisatie van de

eerdergenoemde
en om
daarnaast
secretariaat
op zijn
zichenige
te nemen.
Kandidaten activiteiten
moeten overweg
kunnen
met dehet
computer
en daarbij
kennis van de software
pakketten Word en Excel een vereiste.

Kandidaten moeten overweg kunnen met de computer en daarbij zijn enige kennis van de software
pakketten
Wordwordt
en Excel
eensecretaris
vereiste. door de huidige bestuurders uitvoerig begeleid en ingewerkt
Uiteraard
nieuwe
alvorens de huidige secretaris zich terugtrekt.

Uiteraard wordt nieuwe secretaris door de huidige bestuurders uitvoerig begeleid en ingewerkt
kunnen zich
contact
opnemen met onze huidige secretaris, de heer Bart Vink,
alvorensBelangstellenden
de huidige secretaris
terugtrekt.
telefoonnummer 527933 of een mailbericht zenden naar: supporters@svdcs.nl

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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Op woensdag 22 september 2021 vond de algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging
plaats. De opkomst hiervoor was zeer laag; totaal waren 11 leden aanwezig, waarvan 3 bestuursleden.
Secretaris ad interim Bart Vink was aftredend, maar blijft het secretariaat nog ad-interim vervullen tot
zijn opvolger bekend en ingewerkt is.
Piet Nas trad af als lid van de kascommissie en René van Leeuwen werd toegevoegd als reservelid.
Door de vergadering werd voorts een kleine wijziging in het Huishoudelijk Reglement van de
Supportersvereniging goedgekeurd.

Dartstoernooi
Nadat we in 2021 het dartstoernooi niet konden organiseren door de Corona-maatregelen wordt er
op de donderdagen 13 en 20 januari 2022 wederom een Dartstoernooi georganiseerd voor leden,
alle seniorleden (dames en heren), kaderleden, vrijwilligers, O19 (jongens en meisjes) en G-spelers.
Inschrijven is mogelijk vanaf heden bij een van de bestuursleden van de Supportersvereniging, via
je leider of via het inschrijfformulier achter de bar. Uiterlijk echter tot één uur voor aanvang van het
toernooi op 13 januari (dus tot 20.00 uur) in het clubhuis.

Quizavond
Op vrijdag 15 april 2022 organiseert de Supportersvereniging wederom de Quizavond.
Leden van de Supportersvereniging, vrijwilligers, kaderleden, commissieleden, spelers van de
senioren (dames en heren), O19 (jongens en meisjes) en G-teams kunnen zich voor deze avond
opgeven bij het bestuur van de Supportersvereniging. Voor verdere informatie zie elders in deze
DCS-post.

Rabo clubsupport
De Supportersvereniging heeft in de maand oktober meegedaan aan de
Rabo clubsupport actie. Dit bracht ons € 197,73 op.
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Promotieartikelen
Promotieartikelen
Supportersvereniging Supportersvereniging
DCS
DCS
Promotieartikelen zijn te verkrijgen
bij de bestuursleden van de
supportersvereniging.
Of een mailtje naar:
supporters@svdcs.nl

De Supportersvereniging DCS werd opgericht op 23 oktober 1978.
De doelstelling van de Supportersvereniging is het financieel en moreel steunen van
de sportvereniging DCS.
De belangrijkste inkomstenbronnen van de Supportersvereniging zijn het inzamelen
van oud papier, de contributiegelden en de loterij aan de poort bij thuiswedstrijden
van het 1e elftal van DCS.

Jubileumpen € 1,50

Cap € 15,--

Door deze inkomstenbronnen is de Supportersvereniging in staat om de diverse
geledingen binnen DCS de nodige financiële steun te geven.

Paraplu € 10,-

Jubileumpen € 1,50

Paraplu € 10,-

Behalve de financiële steun aan de sportvereniging DCS organiseert de
Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor de leden van de Sporten Supportersvereniging DCS. Een aantal van deze activiteiten zijn:
Klaverjas- en jokeravonden, de Kerstbingo, de Quizavond en het
Dartstoernooi.

Word lid van de Supportersvereniging D.C.S.!

Om lid te worden van de Supportersvereniging betaalt u slechts € 10, - per jaar.
Banner € 5,-

“Appie”, sleutel-

“Appie” T-shirt € 15,=

“Appie” sweater € 25,-

Banner € 5,-

hanger € 1,50

Sjaal € 10,-

Set, 3 Bierglazen € 5,DCS Post • Jaargang 66 Nummer 2

“Appie”, sleutelhanger
€ 1,50
Sjaal
€ 10,-

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.
DCS-ster € 0,50
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ACHTERK®ANT

◄

Bij de inrichting van het plein
voor het nieuwe Raadhuis
(in de volksmond Bathuis
genoemd) was er ook oponthoud maar dan van een ander
kaliber. Bij graafwerkzaamheden stuitte men op een
500-ponder uit WOII.
Op zondagochtend 28-11 jl.
werd door de EOD de ontsteking voorzichtig verwijderd zodat de amerikaanse vliegtuigbom afgevoerd kon worden.
Tot die tijd was de bom bedekt
met vele zandzakken.

◄

Op 4-11 jl. na zijn joggingronde in de ochtend sprak uw verslaggever een oude man
op een bankje aan het Raadhuisplein.
Op de vraag wat hij van het nieuwe woonwinkelcomplex het oude Raedthuys vond
antwoordde hij: "dat is wel mooi maar wat
voor mensen zullen er over twee maanden
gaan wonen?’ Mijn reactie was dat ze in
ieder geval wel goed bij kas moesten zijn
gezien de forse prijzen van de 18 koopappartementen en 2 penthouses. De man
dit keer zonder klompen maar met sigaar
antwoordde "Ja, ze zullen de broek wel niet
stuk hebben".

Wat helaas wel stuk is gegaan dat is een ca.
veertigjarige plataan nadat een houthakker
die ook al veertig jaar bomen velde zijn kettingzaag erin zette. Een jonge projectleider
wist uw verslaggever te vertellen dat de
boom in de weg zou hebben gestaan omdat
de nieuwe bewoners hun grote meubels via
het balkon wilden verhuizen.

◄

De medewerkers
van de DCS post
wensen U
Prettige Kerstdagen
en een gezond en
sportief 2022

◄
t: 0316-331782
www.bentsports.nl

◄

Op 16-10-2016 werd Onur gehuldigd na zijn 100e doelpunt. In het daarop volgende
seizoen 2017-18 schoot hij er maar liefst nog 21 in. Inmiddels is Onur 36 jaar en bezig aan
zijn zestiende seizoen. De teller voor onze clubtopscorer staat op 132 competitie-doelpunten. Hoeveel hij er nog bijprikt is koffiedik kijken. We hebben ze nu wel meer dan ooit hard
nodig. Na de winterstop zal Bosnisch ex-prof Damir speelgerechtigd zijn en misschien wel
in Onur’s voetsporen kunnen treden.
De ballen op onze goal
door de spits van onze
tegenstander moeten
dan ook worden tegengehouden.

Kom sporten bij
dé sportschool van
Zevenaar en omstreken!

GEZONDHEIDSCENTRUM ZEVENAAR

◄
◄

Daar is Desley ten
Westenend de aangewezen man voor.
Het had echter maar
weinig gescheeld of hij
was als uk in december
2005 meegenomen
naar Spanje.

Fitness, groepslessen en racketsport

◄
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