
1

Nieuwjaars 
receptie

Jubilaris
Karel 

van Swaaij

Gouden 
KNVB speld 

Bart Vink

seizoen  2022/2023 nr2

POST

DCS



2

COLOFON (versie jan 2023) 
 
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 
Vacature Jeugd jeugd@svdcs.nl AB 
Theo Ouwens Technische Zaken tz@svdcs.nl AB 
Nils van der Landen Algemeen Lid  AB 
    
Jeugdbestuur  
Vacature 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   
Yvonne Jansen Hoofd Materialen/Kleding materialen@svdcs.nl   
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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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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 2022 - 2023 dat goede werk voortzetten, maar daar hebben wij uw ondersteuning bij nodig. 

Steun in 2023!

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. 

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

 

Dit nummer twee zou voor de Kerst uitkomen maar werd door velen als te vroeg na nummer een dat pas in oktober op de mat was 
gevallen ervaren. In de vorige Kick Off schreef ik te hopen dat iedereen uitgerust van een niet te hete vakantie was teruggekeerd. 
In de eerste helft van december al hadden we behoorlijk wat vriesdagen gehad. Met de jaarwisseling stonden we weer met beide benen op 
de grond: weer een warmterecord. Na twee jaar  afwezigheid in 2023 weer een Nieuwjaarsreceptie  op de eerste zaterdag na Nieuwjaarsdag. 
Deze keer geen nieuwe leden van verdienste maar wel maar liefst 14 jubilarissen. Bart Vink werd gehuldigd voor zijn 60-jarig jubileum 
en kreeg bovendien een Gouden KNVB-speld opgeprikt. 

Onze voorzitter doet niet alleen verslag van de ALV van 14-11 jl. maar leverde ook zijn Nieuwjaarstoespraak aan. 
In de bestuursmededelingen o.a. een dringende oproep om kaderleden en/of vrijwilligers. 
Daarnaast staat erin welk bedrag De Grote Club Actie dit jaar heeft opgeleverd voor onze jeugdafdeling. 

Ook zijn er verslagen en sfeerimpressies van jeugdactiviteiten als Pieten op bezoek bij DCS, de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje 
op groot scherm, het oliebollen toernooi en het zaaltoernooi. De JO15-1 werd weliswaar kampioen maar de JO15-3 stak zich in een nieuw 
tenue. Bertyl Wissenberg maakt deel uit van de staf van de kampioensploeg en schreef een stuk over wederkerigheid.

DCS1-verslaggever Hans Jansen brengt u weer op de hoogte van de prestaties van ons vlaggenschip. 
Ondanks een uitpuilende ziekenboeg werden voldoende punten gehaald. 

Makelaar in ruste Henk Uffing dicht over Voetballen Is Een Teamsport. Rob Jansen heeft als zijn laatste bijdrage OSL-lid Marcel Beekman 
van de Deel bereid gevonden over zijn bedrijf te vertellen. Karel voelde als vers jubilaris zichzelf aan de tand en had een interview met 
Henri Weijn die zijn mannetje staat. Een interview met Bart Vink in DCS-post0506nr.3 komt uit de Oude Doos. 

‘In het spotlicht’ staan Diego Raben JO17-1, Sem Waliani JO10-3, Kyoga Woesing JO17-1 en Lev Teunissen JO12-2.
 ‘Aan het woord’ zijn G-speler Danny Stout en G-trainer Maud van Diek alsmede jeugdleiders Chris Trouerbach, 
Franklin Waliani en Erik Teunissen

Veel leesplezier,
Karel van Swaaij

deadline komende DCS-post: 
29-5-2022
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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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lees verder op pag 9

BeStuurSmededelingen
Update project ‘Sportpark Nieuw Hengelder’
Op 21 december 2022 waren ongeveer 35 aanwezige (kader)leden 
en vrijwilligers aanwezig en werden door voorzitter René van 
Leeuwen geïnformeerd over de ontwikkelingen en lopende zaken 
over het project Sportpark Nieuw Hengelder. Deze informatie is 
interessant en belangrijk voor iedereen die betrokken is bij DCS 
en is separaat te lezen in het artikel ‘Informatie voortgang sport-
park Nieuw Hengelder’ op pagina 12 en 13 in deze DCS Post.

SIO en T&R
DCS heeft in oktober 2022 een interne werkgroep geformeerd en 
bestaat momenteel uit de bestuursleden Wim Lendering, Mark 
Wassink, Nils vd Landen, René van Leeuwen en (kader)leden 
Youri Geurds, Jasper Jansen, Jelle Smalbraak, Richard Kemper-
man, Johan Sluis. Zij vertegenwoordigen DCS in de twee externe 
werkgroepen SIO en T&R van de projectorganisatie.
Afgesproken is om periodiek informatiebijeenkomsten voor DCS 
leden en vrijwilligers over voortgang en ontwikkelingen van het 
project zo vaak als nodig te blijven houden
.
Dringend kaderleden en/of vrijwilligers gezocht
Het te kort aan kaderleden/vrijwilligers in delen van de organisa-
tie in onze vereniging begint merkbaar te worden. DCS moet in al 
haar gelederen goed blijven functioneren en daarom zijn er drin-
gend nieuwe kaderleden / vrijwilligers nodig. Wil je iets extra’s 
voor DCS doen en/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. 
Een persoonlijk gesprek met toelichting of meer informatie over 
deze functies is mogelijk.

•	 Functie	Voorzitter	Jeugdcommissie	(JC)
De functionaris bepaald in samenspraak met de (ondersteunende) 
jeugdcommissieleden het beleid van de jeugdcommissie en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De voorzitter JC 
leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie en 
is lid van het Algemeen Bestuur. Hij draagt er zorg voor dat de 
andere bestuursleden worden ingelicht over de gang van zaken 
binnen de jeugdafdeling. Het Algemeen Bestuur vergadert 
periodiek (gem. 1x per 6 weken). 
De voorzitter JC vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij jeugd-
activiteiten en club aangelegenheden en signaleert problemen 
welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders, 
speelt deze door naar de desbetreffende coördinator en neemt 
eventueel een bemiddelende rol op zich. Deze functie vergt circa 4 
uur per week en bij hoge uitzondering meer.

•	 Functie	Hoofd	Organisatie	Jeugdcommissie
Deze functionaris is de schakel tussen de coördinator in de 
jeugdafdeling 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	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 Jeugd-
commissie. 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 bin-
nen de leeftijdscategorie. Deze functie vergt ongeveer 2 uur per 
week.

•	 Functie	Assistent-trainer	DCS1
De assistent-trainer assisteert en ondersteunt de Hoofdtrainer 
DCS1 tijdens de trainingen op dinsdag en donderdag en met de 
begeleiding van het team op zondag. Hij adviseert de hoofdtrainer 
over alle voetbaltechnische aspecten (ontwikkeling spelers/
opstelling etc). De assistent-trainer is medeverantwoordelijk voor 
het uitdragen van waarden en normen van de selectie tijdens trai-
ningen en wedstrijden. Qua tijd vergt dit assistentschap circa 8 tot 
10 uur per week. Gelet op de hoeveelheid tijd die het goed 
vervullen van deze functie vraagt, is een passende (vrijwilligers)
vergoeding mogelijk. Als jij een enthousiaste (beginnende of 
ervaren) trainer wilt zijn die een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan de prestaties van onze eerste selectie, neem dan contact op 
met de Technische Commissie.

Verslag	Algemene	ledenvergadering	14	november	2022

Voorzitter	Rene	van	Leeuwen	opende	deze	ALV	als	volgt;	
‘Goedenavond DCS leden en in het bijzonder onze DCS-ereleden. 
Welkom allen in het clubhuis bi de Algemene Ledenvergadering 
2022. Welgeteld zou dit nu de 96e jaarvergadering moeten zijn, 
maar of dat werkelijk zo is, is twijfelachtig. Ik kon het in ieder 
geval niet terugvinden in de analen van de vereniging. Wat wel 
zeker is dat morgen, 15 november, onze vereniging 97 jaar jong 
wordt en volgens mij zijn we nog steeds springlevend. We zullen 
deze week op woensdagavond en donderdagavond de verjaardag 
op gepaste wijze vieren en passen daarvoor gewoontegetrouw de 
prijzen van bier/fris tijdelijk aan.

Voor nu wil ik kort stilstaan bij het overlijden van een aantal DCS 
leden en vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar/periode zijn 
ontvallen. Ter herinnering en met respect noem ik hun namen; 
Henk Bouwman, Henk Joosten, Martha Jansen. 
Graag een moment van stilte!

Voordat ik begin met de terugblik en verantwoording op het 
verenigingsjaar 2021-2022 toch even aandacht voor de actuali-
teit van dit moment. Het was gisteren een mooie voetbalmiddag. 
Ons vlaggenschip won de Liemerse Derby tegen DVC en we staan 
momenteel op een verdienstelijk gedeelde 1e plaats op de ranglijst 
samen met de concurrenten uit Didam. De mannen van Eric en 
Patrick hebben dit seizoen tot nu toe in de beker, Achterhoek Cup 
en competitie boven verwachting goed gepresteerd. Niet altijd met 
goed voetbal, maar wel met de gezamenlijke wil om iedere 
wedstrijd te winnen. 

nieuwe BordSponSor Von gahlen 
 

We	verwelkomen	Von	Gahlen	als	nieuwe	bordsponsor	bij	DCS. 
 

Het	bedrijf	zit	tegenover	het	sportpark	en	ontwerpt	en	ontwikkelt	
laboratoriuminrichtingen	voor	de	productie	van	nucleaire	geneesmiddelen. 

 
Was in 2022 winnaar van de koning Willem I Prijs en kreeg om die reden ook 

koningin	Maxima	op	bezoek. 
 

En	zoals	op	het	bord	staat:	Von	Gahlen	is	altijd	op	zoek	naar	nieuw	talent. 
 

We	danken	hen	voor	het	vertrouwen	en	wensen	Von	Gahlen	een	goede	respons. 
 

Sponsorcommissie DCS.
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vervolg bestuursmededelingen

De andere actualiteit zijn de consequenties van de huidige 
energiecrisis. We hebben daarom in september de verkoop-
prijzen van de consumpties moeten verhogen. Tevens worden er 
nu energie bezuinigende maatregelen genomen om stroom en gas-
verbruik te reduceren. Een advies van Harry Sweers ligt daaraan 
ten grondslag. Er komt binnenkort een regeling van de overheid 
om de sportverenigingen te compenseren voor de te verwachten 
hoge energierekening!

Het is ook nu na de coronaperiode weer een uitdaging om de 
financiën in balans en op orde te houden. De donatie van 600 
euro van de Supportersvereniging ivm hun eigen opbrengst van 
de RABO Clubactie is geweldig, dank voor deze en ook andere 
financiële ondersteuning. Het is van belang om goed te blijven 
samenwerken in het belang van onze leden en vrijwilligers 
Tot slot. Dank aan alle DCS leden en vrijwilligers, maar zeker ook 
aan mijn medebestuursleden voor het vertrouwen en de 
ondersteuning in het afgelopen verenigingsjaar. Dank!

Ik wens allen een goede vergadering toe en verklaar 
deze Algemene Ledenvergadering 2022 voor geopend!”

Besluiten	ALV	2022
Op 14 november 2022 is de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Door de ALV zijn de volgende besluiten genomen;
• notulen ALV 2021 zijn goedgekeurd,
• jaarrekening 2021/2022 is goedgekeurd,
• dechargeren bestuur/penningmeester 
 (op voorstel kascommissie),
• nieuwe kascommissie is vastgesteld 
 (Jan Reintjes en Karel van Swaaij met 
 reserve lid Wim Goes)
• begroting 2022/2023 is goedgekeurd,
• 2% contributieverhoging miv 1 juli 2023 is vastgesteld,
• harmonisatie contributiebedragen SVO DCS/OBW miv 
 1 juli 2023 is vastgesteld, hierdoor komen de 
 contributiebedragen SVO op het niveau van OBW; 
 senioren €222, junioren (JO14/JO19) €148, pupillen  
 (JO07/JO13) €132.
• bestuurslid TC Theo Ouwens en voorzitter 
 René van Leeuwen zijn herkozen,
• een jubileumcommissie DCS100JAAR is ingesteld  
 (Theo  Gijsberts, Niels van Santen, Mark Visser 
 en Jan Reintjes).

Tijdens	de	ALV	zijn	voor	de	korte	termijn	de	volgende	
speerpunten	benoemd;

•	 Speerpunt	1; Vacatures in jeugdafdeling bezet krijgen
De jeugdafdeling moet weer in volle sterkte bezet worden om de 
jeugdzaken te doen die ertoe doen. We gaan inzetten op een 
kwantitatieve en kwalitatieve vulling van de vacatures in 
de jeugdcommissie (ondersteuning).
•	 Speerpunt	2;	DCS2 weer op de kaart zetten
Het nieuwe seizoen moet er een prestatieteam DCS2 komen. 
Begin 2023 moet er een plan van aanpak liggen!
•	 Speerpunt	3; Energiebesparende maatregelen 
Het treffen van energiebesparende maatregelen op korte 
en langere termijn.
•	 Speerpunt	4;	Leegloop oudere jeugd voorkomen en 
intensiveren werving nieuwe leden Zorgen dat ieder lid op eigen 
niveau met plezier kan voetballen en activiteiten organiseren 
buiten het voetbal om en daarbij meer vrijwilligers (ouders) 
tijdelijk betrekken bij het organiseren/regelen daarvan.

•	 Speerpunt	5; Meepraten en denken over 
toekomst sportpark De Initiatiefgroep (burgerinitiatief) is 
opgeheven. Er is gekozen voor een stuurgroep en twee 
werkgroepen (SIO en T&R) met daarin vertegenwoordigers 
van DCS. Periodiek zullen de DCS leden en vrijwilligers over 
de voortgang worden geïnformeerd. 

Opbrengst	Grote	Clubactie	2022
Vanaf medio september tm november hebben jeugdleden (Ukken 
tm JO11) uitstekend hun best gedaan om veel loten te verkopen 
en hebben een aantal de seniorenteams DCS1/DCS6/DCS VETS 
enkele Superloten gekocht. Deze Grote Clubactie 2022 heeft daar-
door het mooie bedrag van €3117,96 opgeleverd. De beste 10 
lotenverkopers worden op zondag 29 januari 2023 tijdens de 
competitiewedstrijd DCS-Beuningse Boys in het zonnetje gezet. 

Energiebesparende	maatregelen	DCS
Begin november 2022 heeft het bestuur een advies gekregen over 
energiebesparende maatregelen. Het advies gaat over een breed 
scala van maatregelen met het doel om op korte termijn 30% tot 
40% van het huidige energieverbruik te reduceren. 
Een belangrijke doelstelling van energiebesparende maatregelen 
is om de energiekosten betaalbaar te houden en om daarmee te-
vens te veel contributieverhoging (nu regulier 2% in juli 2023) te 
voorkomen en dat voor iedereen de contributie betaalbaar blijft. 
Het bestuur heeft besloten om daarvoor de volgende maatrege-
len te treffen; het aantal van diverse apparaten die 24/7 draaien 
te reduceren bijvoorbeeld het uitschakelen van enkele koelkasten/
vriezers, keukenapparaten efficiënter te gebruiken zoals frituur, 
het instellen van de CV installatie in het clubhuis en De Spil en het 
douchewater met een paar graden lager in te stellen, de terrasdeur 
niet gebruiken en de veldlichtinstallaties efficiënter te gebruiken 
met name die van de trainingsvelden 5 en 6. Bij deze laatste maat-
regel is het van belang dat de gebruikers (trainers/leiders) er op 
toezien dat de veldlichtinstallaties tijdig worden uitgeschakeld. 
Voor de middellangere termijn wordt nagedacht welke maat-
regelen er verder genomen kunnen worden. Wat erg zou helpen 
voor het verminderen van energie is de vervanging van de huidige 
veldlichtinstallaties op de trainingsvelden. De gemeenteraad heeft 
hiervoor een positief principe besluit genomen. Hopelijk wordt 
deze vervanging gerealiseerd in september/oktober 2023. 
Ook wordt bekeken of het investeren in zonnepanelen, 
warmtepompen en isolatie rendabel zijn.
Deze energiebesparende maatregelen vergt van iedereen een grote 
mate van discipline en bewustwording. Met andere woorden. 
Wat je wellicht thuis doet om energie te besparen, moet je ook 
doen in de vereniging. Wees je bewust van het energieverbruik 
en wees zuinig, zodat we als vereniging (financieel) goed door de 
komende periode komen!
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Van de Voorzitter - 	Toespraak	Nieuwjaarsreceptie	2023	DCS

Op 7 januari 2023 werd een goedbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie 2023 in het clubhuis van DCS gehouden. 
Hieronder de toespraak van voorzitter René van Leeuwen.

Nieuwjaars toespraak

Ereleden en leden, jubilarissen, vrijwilligers, ouders en familie 
van leden, sponsoren, donateurs, supporters en iedereen die DCS 
een warm hart toedraagt, allen van harte welkom bij de 
Nieuwjaarsreceptie 2023.
Helaas kunnen sommige van onze leden en vrijwilligers vanwege 
ziekte of ander persoonlijk leed hier vandaag niet zijn. 
Ik wens hun veel sterkte en gezondheid. Vandaag kreeg ik nog het 
droevige bericht dat oud-penningmeester (periode 1993-1997) 
Eltjo Bick is overleden. Hij rust in vrede!
Het programma voor vanmiddag. Ik zal eerst mijn nieuwjaars-
toespraak houden en aansluitend worden 14 DCS-jubilarissen van 
2022 gehuldigd.

Terugblik	2022
Het is weer een bijzonder verenigingsjaar geweest. Het jaar begon 
met een zware lockdown, maar gelukkig werd ons geduld beloond 
en werden de coronamaatregelen peu a peu versoepeld en kwam 
de DCS-trein weer langzaam op gang en zijn we terug aan het ge-
wende leven. Een korte terugblik van een paar gebeurtenissen in 
2022. Zoals ieder jaar ook nu weer een jaar met een lach en een 
traan. 
Een traan vanwege het overlijden van een aantal markante 
DCS’ers. Uit respect en met dankbare herinnering noem ik hun 
namen; Jan Thuis, Henk Joosten en Martha Jansen. 
Er is veel medeleven door DCS’ers getoond en de nabestaanden 
hebben dit zeer gewaardeerd. Waarvan acte! 

Een lach was er natuurlijk ook. Meer dan dat zelfs. Men noemt dat 
ook wel vreugde of plezier. Het plezier dat we weer samen konden 
sporten na een vervelende coronaperiode. Het plezier om weer sa-
men een biertje te kunnen drinken in de kantine of op het terras. 
Het plezier om weer samen iets te kunnen organiseren. 

Aan het einde van het vorige seizoen de Vrijwilligersavond en de 
Spelinstuif zijn daarvan twee mooie voorbeelden. Ook het DCS 
JO19 toernooi mag daarbij zeker ook worden genoemd, 
waarbij het RTV Connect de hele dag live verslag deed van het 
jeugdtoernooi.

In september kwam de DCS-trein echt vol op stoom. Ieder week-
end was er weer veel te beleven op en rond het veld. Telkens mooi 
om te zien dat met name het werk achter de schermen door Albert 
en Harry nooit voor niets is geweest. Het loopt als een trein……
meestal! Maar ook het werk van de Clubhuiscommissie en de 
Schoonmaakploeg bleven niet onopgemerkt. 
Allen chapeau voor jullie inzet!

DCS is ook prestatiegerichte vereniging en dat geldt natuurlijk met 
name voor de prestatieteams DCS1/DCS2/JO19-1/JO17-1/JO15-1. 
Kenmerk voor deze teams is het willen presteren en de vereniging 
zorgt voor de randvoorwaarden om te kunnen presteren
Ons vlaggenschip DCS1 begon het nieuwe seizoen met de stads-
derby tegen OBW en dat was natuurlijk een prachtig affiche. 
Ondanks het slechte weer was er veel publiek en de verliespartij 
mocht de pret niet drukken. Het was na de wedstrijd nog lang 
gezellig in het clubhuis. Sinds lange tijd was het weer een mooie 
voetbalavond in Zevenaar. 

De prestaties van ons vlaggenschip waren na deze wedstrijd wel 
goed en na een mooie ongeslagen reeks wedstrijden staan ze nu op 
de 4e plaats in de ranglijst. Ik verwacht dat deze prestatie worden 
doorgetrokken naar de tweede seizoenshelft. 

Bij de start van het seizoen waren er wat kwantitatieve problemen 
voor het tweede prestatieteam; DCS2. Noodgedwongen is toen be-
sloten om het derde team uit de competitie te halen en als DCS2 
in te schrijven. Geen ideale oplossing maar de minst slechte in dit 
geval. De prestaties van het team zijn goed en zijn in de najaars-
competitie geëindigd op een respectabele 6e plek en ze gaan nu 
door in de promotieklasse. De begeleiders van het team; Jordi, 
Sjors en Willem verdienen hiervoor echt onze waardering. 
Bedankt mannen!

Tot slot was er in 2022 een mooie hogere opbrengst dan andere 
jaren van de Grote Clubactie van ruim €3000. Het jaar is in de 
laatste weken afgesloten met een informatiebijeenkomst over de 
toekomst van het sportpark en met de traditionele Kerstbingo 
(Supportersvereniging) en met een leuk Oliebollenmixtoernooi 
voor de junioren (Guido Boerboom). Een mooi en memorabel jaar 
is nu geschiedenis en we moeten weer vooruitkijken!

Vooruitblik	2023
Het gemis aan vrijwilligers in bepaalde commissies wordt steeds 
schrijnender en merkbaar. Dit vergt daarom van anderen weer 
meer inzet en tijd. Er zijn nu echt een aantal mensen nodig voor 
met name de jeugdcommissie. Ik doe hier ook een oproep om je 
aan te melden of anderen hiervoor te enthousiasmeren.
Een activiteitencommissie is in oprichting en hopelijk gaan die 
voor iets meer ‘swung’ zorgen. Ouders van jeugdleden worden 
gevraagd hieraan mee te doen.
Op korte termijn zijn er al een paar activiteiten; 14	januari 
Overwinteringsavond G-team in clubhuis DCS, 15	januari	
Zaalvoetbaltoernooi senioren in sporthal Lentemorgen, 
21	januari	Dance clinic en Karoake SVO DCS/OBW 
in clubhuis DCS.

De oude sponsorcommissie is nu vrijwel in het geheel gestopt. 
Hans, Anne, Wijnand, Dirk hebben samen jarenlang met succes 
hun best gedaan. Veel dank! Youri en good old Jan blijven actief 
in de sponsorcommissie. Bertyl Wissenburg heeft begin december 
het stokje overgenomen en hij gaat met een nieuw team aan de 
slag. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het goede en belangrijke 
werk van de vorige sponsorcommissie gaan voortzetten.

Naast deze zaken zijn er in dit nieuwe jaar een aantal belangrijke 
speerpunten waar we samen mee aan de slag gaan;
1.	DCS2 seizoen 22/23; goede begeleiders en trainers vinden en 
aanstellen en perspectief bieden aan jonge talentvolle spelers en 
doorstroom jeugdspelers, DCS2 is opleidingsteam DCS1,
2. Toekomst sportpark Hengelder; volg de berichtgeving op onze 
website en lokale media, door de 17 deelnemers (verenigingen en 
instellingen) worden nu conceptplannen gemaakt en het bestuur 
zal de komende periode met regelmaat informatiebijeenkomsten 
houden, eind april moeten de plannen geconcretiseerd zijn en me-
dio mei zal er een gemeentelijk besluit worden genomen 
GO	or	NO	GO!

Na de nieuwjaarstoespraak kreeg de KNVB Ambassadeur Freddy 
Dahm het woord. Hij was aanwezig om DCS-jubilaris Bart Vink 
te waarderen met de	Gouden	KNVB-speld. Een geheel terechte 
waardering voor zijn jarenlange inzet en het op uitstekende wijze 
vervullen van vele (kader)functies bij DCS.

Na deze verrassende huldiging kon voorzitter René van Leeuwen 
beginnen met de huldiging van de jubilarissen. Allereerst werd 
Bart Vink ook gehuldigd voor zijn 60 jaar trouw lidmaatschap 
bij DCS en vervolgens werden de andere 13 jubilarissen in het 
zonnetje gezet; 
- 25	jaar; Christian Weenink, Karel van Swaaij, 
 Theo van der Lugt,
- 40	jaar;	Tom Jansen, Marco Ribbes, Dennis van den  
 Boom, Frits Verhoef, Fred Jansen,
- 50	jaar; Marcel Willems, Peter van Londen, 
 Richard van Huet, Rob Kuiper, Theo Riswick.

Helaas konden de jubilarissen Sander Smit (40jr), Theo Joosten 
(50jr) en Pim van de Wouw (50jr) niet bij de huldiging aanwezig 
zijn.

Er kan teruggekeken worden op zeer geslaagde en erg gezellige 
Nieuwjaarsreceptie 2023 en huldiging van de DCS-jubilarissen!

nieuwjaarSreceptie 2023

Gedicht “Ode aan DCS-jubilarissen!”

Het kapitaal van onze vereniging
Dat zijn toch wel haar leden

Vandaar met een ode deze bejegening
En een diepe buiging naar jullie DCS verleden
Met een carrière van vele DCS jaren als basis
Hebben jullie je club ziel en zaligheid gegeven

En zoals dat gaat zijn jullie plots jubilaris
Waarvan je vandaag deze huldiging gaat beleven

Voor DCS is een huldiging een jaarlijks ritueel
Een dag waarop al haar jubilarissen worden gehuldigd

Jullie bijdrage aan het bestaan van DCS betreft een groot deel
En daarom zijn we jullie grote dank verschuldigd

Velen zijn jullie als jubilaris al voorgegaan
Een stevig fundament onder ons aller DCS

Veel mensen zijn met onze vereniging begaan
Als één sportieve familie, samen op de bres

Dus bedanken we onze jubilarissen met dit gedicht
Allen al vele jarenlang lid van DCS dat is niet gering

Daarom deze ode aan de jubilarissen gericht
Met een bijzonder dankjewel voor de langjarige ondersteuning

25 jaar lid

40 jaar; lid

50 jaar lid

DCS-jubilaris Bart Vink
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informatie Voortgang Sportpark nieuw hengelder (januari 2023)

Hieronder de informatie over de huidige voortgang en stand van zaken 
over het project Sportpark Nieuw Hengelder.

Vereniging van Belanghebbenden (VVB)
We zitten in de fase van het met elkaar denken hoe Sportpark 
Nieuw Hengelder eruit moet komen te zien en wat daar allemaal 
gewenst is. In deze fase zijn de verenigingen die daar nu of straks 
belang bij hebben het belangrijkst. Nieuwe organisaties of partijen 
kunnen aanhaken. Uitgangspunt is dat er een relatie moet zijn met 
sport en bewegen.        

Afgelopen jaar hebben de huidige 17 deelnemers een intentie-
verklaring ondertekend. Daarin heeft men aangegeven open te 
staan voor het intensiveren van de onderlinge samenwerking en 
het belang te onderschrijven om de vernieuwing van Hengelder 
verder uit te werken. 

Samen met andere organisaties vormen deze 17 deelnemers de 
Vereniging van Belanghebbenden (VVB). Binnen de VVB wordt 
overlegd op basis van gelijkheid. Elke deelnemer heeft een stem. 
Er zijn diverse samenwerkingsverbanden of organisatievormen 
mogelijk. Na verloop van tijd zal het nodig zijn om zaken ook 
samen formeel te besturen. 

Stuurgroep & werkgroepen
De afgelopen maanden is er nagedacht over het stapsgewijs 
uitwerken van het gewenste toekomstscenario van Sportpark 
Nieuw Hengelder, in concrete plannen. Om tot een verdere 
planuitwerking te komen zijn er een stuurgroep en voorlopig twee 
werkgroepen geïnitieerd. In de stuurgroep zijn o.a. de gemeente 
Zevenaar, Ataro bv en voorzitters van beide werkgroepen 
vertegenwoordigd. De stuurgroep bewaakt de voortgang van het 
project. 

De twee werkgroepen zijn Samenwerking, Identiteit 
en Organisatie (SIO) en Tekenen & Rekenen (T&R). 

De werkgroep Samenwerking, Identiteit en Organisatie (SIO) gaat 
met name onderzoeken op welke terreinen er mogelijkheden zijn 
om samen te werken en hoe je die samenwerking in de opbouw-
fase en in de tijd erna kunt organiseren. Op Nieuw Hengelder 
moet iedereen zich thuis gaan voelen. 

Voor de werkgroep SIO is de eerste stap het creëren en organiseren 
van betrokkenheid en inbreng van de deelnemende partijen. 
Hiervoor is een onafhankelijke procesbegeleider vanuit het NOC-
NSF aangesteld: dhr. Fons van de Logt. 

Hij gaat de komende weken als procesbegeleider met ca. 3 
afgevaardigden van alle verenigingen en betrokken partijen in 
gesprek om de verschillende behoeften, weerstanden en gewenste 
toekomstscenario’s in kaart te brengen. 
Doel is om eind januari 2023 een rapport op te leveren met hierin 
een gezamenlijk ontwikkelde visie incl. de ambities van de 
verenigingen/organisaties op het sportpark. 

De werkgroep Tekenen & Rekenen (T&R) gaat aan de hand van 
de wensen van de verenigingen en van de Gemeente Zevenaar en 
Ataro, het sportpark opnieuw intekenen. De wensen hebben niet 
alleen betrekking op velden, kleedkamers, bergingen, clubhuizen 
en behandelruimtes, maar ook op wensen voor ongeorganiseerde 
sporters, sporthal(len), bereikbaarheid, veiligheid, duurzaam-
heid, wandelpaden, groen etc. Dit alles moet niet alleen passen in 
de ruimte van 24ha, maar ook betaalbaar zijn. 

De werkgroep T&R heeft intussen al een aantal schetsen gemaakt. 
Die hebben nog geen enkele status, maar helpen om de gesprekken 
hierover goed op gang te brengen en de wensen concreter te 
maken. Hoewel de werkgroep beschikt over een aantal mensen 
met ervaring op dit gebied wordt een gespecialiseerd bureau 
gezocht om dit proces te begeleiden. De planning is om de 
maanden dec-jan te gebruiken om een geschikt bureau te vinden, 
om vervolgens begin februari te starten. De rapportage die voort-
komt uit de werkgroep SIO wordt meegenomen in dit proces.
Doel is het opleveren van een concreet plan met hierin de kansen 
en mogelijkheden voor alle betrokken partijen inzichtelijk krijgen. 
Het vertalen naar een passend schetsontwerp (meerdere varian-
ten) met daarbij de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het 
ontwerp van alle betrokken partijen. Ook moet de investerings-
opgave en de gevolgen voor de jaarlijkse accommodatiekosten van 
de totale herinrichting in beeld worden gebracht.   

Tijdsplanning 
Het is de bedoeling om medio 2023 een (eerste) plan te kunnen 
presenteren. In dit plan zullen de inhoud en bijbehorende kosten 
opgenomen worden. Er staat de nodige druk op, wat mede komt 
doordat de bestaande voetbal-kunstgrasvelden in 2025 aan ver-
vanging toe zijn. Ze liggen er nog best goed bij, maar of ze dan 
nog door de keuring komen is de vraag. Ook de clubhuizen van 
enkele verenigingen zijn aan renovatie toe. Nu grote investeringen 
te doen zonder een goed toekomstbeeld lijkt niet erg verstandig.   

Tot	medio	2023	is	de	planning	als	volgt;

Dec	‘22	-	Jan	‘23:	
Werkgroep SIO: gesprekken voeren door Fons van der Logt 
van NOC-NSF + oplevering rapportage. Als eerste met de 
verenigingen en vervolgens met de andere organisaties.  
Alle partijen/leden werkgroep SIO zijn hierover per mail 
geïnformeerd en kunnen eventueel al een afspraak maken.   
Een overleg met de werkgroep staat voor donderdag 26 januari 
gepland.Werkgroep T&R: gesprekken voeren met bureaus 
en bureauselectie

Feb	-	Apr	’23:	
Werkgroep T&R: inzichtelijk maken kansen en onmogelijkheden, 
schetsontwerp, investering

Besluitvorming	&	budget
Naast de partijen die graag op sportpark Hengelder willen blijven 
sporten of zich er willen vestigen, hebben de Gemeente Zevenaar 
(sportbeleid en geld) en Ataro (beheer) een belangrijke stem in het 
geheel. 

Het plan zal moeten passen in het door de Gemeente Zevenaar 
vastgestelde sport- en beweegbeleid. Dit beleid is er o.a. op gericht 
om sportaccommodaties multifunctioneler en effectiever te 
gebruiken, sport en bewegen op 1, diversiteit in gebruik en 
gebruikers en een goede plek te creëren voor de ongeorganiseer-
de sport. De Gemeente Zevenaar heeft voor onderzoek al eerder 
€ 25.000,- ter beschikking gesteld en recent nog eens €75.000,-. 
Deze budgetten geven de werkgroepen de mogelijkheid om de 
vervolgstappen te zetten die de afgelopen maanden zijn voor-
bereid en de komende maanden in de werkgroepen met de externe 
partijen gaan uitvoeren.

De missie van Sportpark Nieuw Hengelder is een omgeving creëren waar sportverenigingen met vertrouwen de toekomst in 
kunnen gaan. Waar sporten en bewegen op 1 staat, bij voorkeur in combinatie met welzijn, zorg en onderwijs. 
Een sportpark met een breed aanbod waar samenwerking voorop staat en waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Een ontmoetingsplek waarbij inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Zowel sporter als bezoeker. Thema’s zoals inclusief 
sporten, multifunctionele sportaccommodaties en beweegvriendelijke openbare ruimtes zijn actuele onderwerpen die spelen. 
Hoe kunnen we sport en bewegen nog meer stimuleren in de gemeente Zevenaar? De missie van Sportpark Nieuw Hengelder gaat 
ons allemaal aan.

De Gemeente Zevenaar wil zeker weten dat sportpark Nieuw Hen-
gelder ook in de toekomst de beste locatie voor een toekomst-
bestendig sportpark is. Daarom laten ze zelf in 2023 een onder-
zoek doen naar mogelijke alternatieve locaties. Bij het ontwerpen 
van een sportpark op een andere locatie zullen dezelfde partijen 
betrokken worden. Mocht er een alternatieve locatie worden 
gevonden blijft het werk van beide werkgroepen voor alle vereni-
gingen bruikbaar op die nieuwe locatie. Er is dan ook geen enkele 
reden om te wachten.         

NB. Een toekomstbestendig Sportpark Nieuw Hengelder zal naar 
verwachting niet zonder een flinke bijdrage van de Gemeente 
Zevenaar kunnen. Wat betekent dat dit door alle inwoners van 
de gemeente betaald wordt. Uiteindelijk zal de Gemeenteraad het 
laatste woord hebben. Het is logisch dat zij willen kijken naar 
alternatieve scenario’s en/of een gefaseerde aanleg. De Gemeente 
Zevenaar heeft daarom uitdrukkelijk gevraagd om hen meerdere 
keuzes voor te leggen. 

Ik hoop eenieder voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mochten er nog vragen leven, schroom dan niet om deze te stellen 
per mail voorzitter@svdcs.nl.

Namens het Algemeen Bestuur sv DCS,
Voorzitter René van Leeuwen

 
 
 

          
          
        
 Dankbetuiging Martha Jansen-Spaan 

 
We willen graag iedereen hartelijk danken voor alle blijken van 
medeleven in de vorm van de vele kaarten, telefoontjes, berichtjes en mooie bloemen na het 
overlijden van Martha.  
Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons een grote steun geweest, maar laten ook zien hoe 
belangrijk zij was voor anderen. 
 
Wim, Jacqueline en Wim, Frank en Anne-Marie, Manon en Arno, Femke, Roy en Maud, Max 
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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

oproep Stichting Sportaccommodatie zeVenaar om VrijwilligerS
voor onderhoud van 4 kunstgrasvelden op sportpark Hengelder!

Iedere vereniging/gebruiker (DCS, HVZ, OBW en De Zwaluwen) leveren al jarenlang vrijwilligers voor zowel bestuurlijke als 
onderhoudstaken. Momenteel zit de Stichting Sportaccommodatie Zevenaar te springen om vrijwilligers voor het reguliere 
wekelijkse onderhoud. Bij een tekort van vrijwilligers moeten de werkzaamheden worden uitbesteed wat de nodige kosten met 
zich mee zal brengen voor de verenigingen.

Wat houdt e.e.a. in:
Op dit moment vindt er binnen een driewekelijkse cyclus 
onderhoud plaats aan de velden. De werkzaamheden vinden bij 
voorkeur plaats op de maandag en dinsdag in groepjes van drie. 
Dit vanwege het intensieve gebruik in weekenden. 
De werkzaamheden bestaan uit het slepen en borstelen van de 
velden met behulp van een tractor (deze wordt door de vrijwilligers 
zelf onderhouden), het verwijderen van onkruid en in de herfst 
verwijderen van de bladeren met behulp van mobiele bladblazers.

Wat moet je ervoor kunnen:
Tractorervaring en groene vingers zou natuurlijk mooi zijn, 
maar goede zin, teamgeest en gezelligheid zijn de hoofdmoot.

Dus:
Voel je je betrokken bij je club, houd je van de buitenlucht, 
gezelligheid en van teamwerk maar vooral sport jij, je kinderen 
buren of kennissen het liefst op uitstekend onderhouden velden,

Meld je aan als vrijwilliger voor het onderhoud van de kunst-
grasvelden op sportpark Hengelder. Je kunt je aanmelden bij je 
vereniging of bij coördinator Harry	Sweers	06-20403903.

Het bestuur SSZ
Jos Roemaat (HVZ)
Harry Sweers (DCS)

Theo Heijneman (De Zwaluwen)
John van Dinter (OBW)

olieBollentoernooi Voor jeugd

Sinds de komst van ons kunstgrasveld dat op 1-9-12 feestelijk geopend werd zijn er heel wat oliebollentoernooien geweest. 
Deze keer werd er 28-12 jl van 10 tot 15 uur op het hoofdveld een jeugdtoernooi gehouden. Hieronder een sfeerimpressie.

Dennis Raben ontvangt namens de bardienst medewerkers als 
dank eveneens een oliebollen trofee. 
Toernooi organisator Guido Boerboom voegde er nog wel aan toe 
dat het een wisselbokaal betrof en het volgende jaar weer 
ingeleverd moest worden.

De oliebollen bakkers Ronald Smalbraak, Mariska Jansen, 
Dennis Raben, Natasja Polman, Ramona Lubbers. 
Rechts een schaal met en links een schaal zonder krenten. 
Om te drinken rechts warme chocolademelk en links ranja.

Natasja schept een beker vol met warme chocolademelk.

Guido vraagt applaus voor de winnaars
Het winnende team Oostenrijk
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Ook deel uitmaken van dit 
informele en laagdrempelige 
netwerk?

Kijk op 
www.societeitdeliemers.nl

Deze leden zijn dé supporters van alle vrijwilligers binnen DCS.

GEZONDHEIDSCENTRUM
Style & Quality

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

TOLSMIT

Zevenaar

Hendriks
Coffee

marcel Beekman, lid Van oSl
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Partycentrum De Deel is, zoals veel 
lokale horecabedrijven begonnen met 
een cafégedeelte en boerderij. 
Een gemengd bedrijf met veel klanten en 
gasten uit het dorp. In de jaren 70 van 
de vorige eeuw hebben mijn ouders de 
boerderij vaarwel gezegd en hebben ze 
een zaal gerealiseerd. Deze zaal in ‘oud 
Gelderse’ sferen was vanaf het eerste 
moment een succes. Velen hebben hun 
feestje op De Deel gehouden. Verder ver-
bouwingen in de jaren 90 hebben ervoor 
gezorgd dat het partycentrum is uitge-
groeid tot een begrip in de regio.

Wat	maakt	jullie	bedrijf	zo	succesvol	?
Het succes van ons horecabedrijf heeft alles te maken met de 
creatieve manier waarop wij zorgen dat onze gasten een leuke 
middag/avond beleven. Daarbij is onze persoonlijke benadering 
én zijn het onze medewerkers die het verschil maken.

Hoe	zijn	jullie	bij	de	Sociëteit	gekomen?
De eerste keer dat wij in contact zijn gekomen met sociëteit 
De Liemers is al weer een tijdje geleden. Frans Vervuurden met 
zijn vrouw waren trouwe gasten van ons. Zij hebben ons in 
contact gebracht met de sociëteit en er tevens voor gezorgde 
dat we al jaren lid zijn.
 
Hebben	jullie	iets	met	sport	en	vooral	met	DCS	?
Het werken in de horeca is al sportief genoeg. We maken onze 
meters wel. Toch vinden we het belangrijk om naast het werken 
ook hobby’s te hebben. Buiten bewegen, wandelen, golfen en 
fietsen doen we graag. Het bezoeken van wedstrijden is bijna niet 
mogelijk. We werken vaak als andere mensen vrij zijn.

Wat	vinden	jullie	van	de	DCS-post?
De DCS post wordt hier in Loerbeek op de leestafel gelegd 
en regelmatig doorgelezen.
 
Waarom	wilden	jullie	ondernemer	worden?
We hebben het ondernemen geleerd van onze ouders. Judith 
heeft haar leerschool gehad in de winkel en manege van haar 
ouders. Ik ben opgegroeid in de horeca en het was min of meer 
vanzelfsprekend dat we het bedrijf zouden overnemen.
 
Welke	rol	speelt	jullie	bedrijf	in	de	samenleving?
We staan met ons bedrijf midden in de samenleving. De meeste 
mensen weten ons te vinden voor hun activiteiten. Ook het 
verenigingsleven dragen we een warm hart toe. Het werkt van 
beide kanten. Iedereen heeft wel eens een feestje te vieren. 
Dan zijn ze in Loerbeek aan het juiste adres.
 
Hoe	ervaren	jullie	de	door	de	Sociëteit	
georganiseerde	activiteiten?
De bijeenkomsten van de sociëteit willen we graag bezoeken. 
Het lukt niet altijd met onze agenda.
Hebben	jullie	nog	tijd	voor	eventuele	hobby’s	?
Onze hobby’s hebben vaak raakvlakken met de horeca. 
We reizen graag naar plekken waar we nieuwe ideeën opdoen. 
Belangrijk is wel om je vrienden buiten de horeca te zoeken. 

Hét partycentrum in Beek Montferland
Bent u op zoek naar een partycentrum in Beek Montferland? 
Zoek niet verder! Wij zijn hét partycentrum waar u terechtkunt 
voor bruiloften, bedrijfsfeesten, jubileumfeesten of gewoon een 
gezellig familiefeest.

Feest vieren bij het partycentrum
Een geslaagd en perfect georganiseerd feest of evenement 
organiseren, doet u bij Partycentrum De Dèèl in Beek, nabij 
Doetinchem. Dit is hét partycentrum waar u terechtkunt voor 
bruiloften, bedrijfsfeesten, jubileumfeesten of gewoon een gezellig 
familiefeest.
U viert feesten in ons restaurant of in een van de diverse zalen, 
terrassen of in de Proeftuin van ons partycentrum.
Staat er een bijzondere gelegenheid op de planning die u graag 
groots viert? Maak dan gebruik van alle gezellige activiteiten en 
waardevolle diensten die wij bij Partycentrum De Dèèl aanbieden. 

U kunt bij ons terecht voor: 
• Een gezellig- en informeel verjaardagsfeest.
• Om bruidsparen een onvergetelijke dag te bezorgen.
• Om te genieten van onze “BBQ & More” activiteiten.
• Om op uw eigen locatie de catering te mogen verzorgen.
• Om Abraham’s en Sarah’s met bijzondere arrangementen 

voor feesten te verrassen.
• Om zakelijke gasten blij te maken met culinaire 
• versnaperingen.
• Om op feestdagen te genieten van onze royale brunches.

Vriendelijke groeten vanuit het mooie Montferland.
Marcel en Judith Beekman                                                                                                             

Didamseweg 13
7037 DH Beek (Montferland)

0316-531213 ook te bereiken op 06-57 57 76 27

Op al onze horecadiensten en horeca-overeenkomsten zijn de 
Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, Kamer van koop-

handelnummer 09004650, BTW nummer NL 8187.00.646.B.01

www.partycentrumdedeel.nl
www.betsybox.nl
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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! 

 

Voetballen is een teamsport  
 
DCS is op vele manieren actief in Zevenaar, 
om mensen in hun vrije tijd plezier te laten beleven met elkaar. 
Ik wil mij tot het voetballen berperken, dat interesseert mij het meest, 
omdat ik veel met voetballen bezig ben geweest. 
 
Voetballen is een nuttige en plezierige besteding van de vrije tijd, 
men leert elkaar de bal toe te spelen, hetgeen niet altijd tot een overwinning leidt. 
Maar door op de juiste wijze met een nederlaag om te gaan, 
kan men ook teleurstellingen in het dagelijkse leven beter aan.  
 
Ja, voetballen heeft een enorme opvoedende waarde, 
het is waarschijnlijk de meeste gewaardeerde sport op aarde. 
Hier vullen de spelers elkaars zwakten aan, 
waardoor veel hechte vriendschappen ontstaan. 
 
Bij DCS kan iedereen op zijn eigen manier, altijd, 
door een goede samenwerking zijn energie kwijt. 
Iedereen kan vanuit zijn eigen mogelijkheden een bijdrage geven 
en hier op een prettige wijze plezier aan beleven. 
 
Dit geldt voor de spelers op hun mooie sportterrein, 
maar ook voor de enthousiaste supporters langs de lijn. 
De dames en heren, in de sfeervolle kantine, zorgen iedere sportdag, 
voor een hapje en een drankje, geserveerd met een spontane glimlach. 
 
Maar ook de (jeugd)leiders, mensen in commissies en besturen, 
-en nog veel andere vrijwilligers- besteden hun vrije uren, 
om de jeugd, door goed samenspel, te leren presteren, 
hetgeen hen plezier geeft en de supporters weten dat te waarderen. 
 
Bij sommige clubs zijn mensen, die de tegenstander als de vijand beschouwen 
en hen op een vervelende, onsportieve wijze uitjouwen. 
Maar ieder gezond denkende sportvriend weet toch wel, 
zonder tegenstander, ook geen voetbalspel. 
 
Ook beslissingen van scheidsrechters dienen te worden gerespecteerd, 
zelfs al zijn de beslissingen weleens verkeerd. 
Ook hij is een mens en al is hij nog zo kien, 
hij kan ook niet alles tegelijk overzien. 
 
Amateurvoetbal is een mooie en nuttige sport, 
waar men socialer, gezonder en vrolijker van wordt. 
Het samenspelen bevordert de saamhorigheid, 
saamhorigheid, dat op den duur tot vrede leidt. 
 
Ledigheid daarentegen, leidt tot verveling en criminaliteit 
en juist door de sport voorkomt men die ledigheid. 
Op deze wijze wordt de jeugd, in deze vooral voor hen moeilijke tijd , 
op een prettige wijze op hun toekomst voorbereid. 
 
DCS is een prachtige vriendenclub in Zevenaar, 
veel sportliefhebbers -jong en oud- ontmoeten daar elkaar. 
Al deze mensen springen in de bres, 
voor de door ons allen geliefde sportclub DCS. 
 
       Henk Uffing 
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Ampèrestraat 4, 6902 PG Zevenaar

(0575) 46 81 81

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

Vraag het gewoon aan HCI

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
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wederkerigheid Binnen de taakStraf
Op zaterdag 14 januari 2023 startten een aantal jongeren met hun taakstraf op het prachtige Sportpark Hengelder, 
thuishaven van de 'geel-zwarten' uit Zevenaar. Ik zag weer eens de kracht - of moet ik zeggen: pracht - van wederkerigheid.  
Elkaar helpen als je ziet dat hulp gewenst is of als iemand aangeeft hulp te kunnen gebruiken. Maakt het dan uit of dat uit 
vrije wil gedaan wordt of omdat het gewoon 'moet'?

Vorige week vroeg ik onze voorzitter René Van Leeuwen om een 
gunst. Voor ons bedrijf TOP Groep Training en Begeleiding was 
ik met spoed op zoek naar een projectplaats waar wij, onder 
leiding van onze professionele werkmeesters, jongeren hun taak-
straf kunnen laten uitvoeren. Fijn om dan naast een voorzitter 
ook een partner in de sponsorcommissie, Wim bless, te treffen die 
meedenken, kansen zien en waarmee direct concrete afspraken 
werden gemaakt.
Hoewel de regen met bakken uit de hemel kwam, hebben de 
jongeren zonder morren hun wederkerigheid laten zien: je straf 
uitdienen door iets voor een ander te doen, in het belang van de 
maatschappij. De jongeren hebben kleedkamers schoongemaakt, 
douchetegels geschrobd en de reclameborden schoongemaakt, 
zodat onze sponsoren weer goed zichtbaar zijn voor het publiek.

Ondanks het bizarre weer zie je aan de jongeren dat ze het mooi 
vinden om resultaat te zien van hun harde werk. Je ziet ook hoe 
fijn ze het vinden dat ze gewaardeerd worden voor het werk dat 
ze doen en dat dit hen een lach op het gezicht tovert, ondanks de 
doorweekte kleding, de koude handen en voeten. Zouden ze 
stiekem genieten van de positieve aandacht in de werkstraf?
Ik rij met een goed gevoel naar huis en vertel m'n vrouw en 
kinderen wat ik vandaag heb gezien en hoe mooi ik wederkerig-
heid vind. "Leuk pap" zegt m'n zoon en ik zie dat hij het meent. 
Ook dát is wederkerigheid. Waar een taakstraf allemaal niet goed 
voor is.... 
Volgende week zaterdag 21 januari is dag 2, hopelijk gaan dan zo-
wel de jongeren als de zon 'shinen'

Bertyl Wissenburg

Hieronder	een	persoonlijk	verslag	van	de	door	de	supportersvereniging	georganiseerde	Kerstbingo	2022	dat	zoals	vele	andere	door	
hen georganiseerde activiteiten twee keer niet heeft kunnen doorgaan vanwege Corona. 
Door	Karel	van	Swaaij

Zowaar won ik nog een prijs bij de loterij in de pauze, een 
waardebon van 5,- bij poelier Mooij. Voor €2,50 deed ik mee met 
de laatste ronde bingo maar zag de 200- en 100 euro cadeaubon-
nen aan mij voorbij gaan. Lid van verdienste en succesvol coach 
van het G-team dat najaarskampioen is geworden Werner Takke 
bij mij aan tafel had meer geluk hij won drie prijzen waaronder 
een muts en ijskrabber, drankenpakket en een smoothieblender. 
Het was voor velen wennen dat er twee nieuwe gezichten waren 
die de bingoavond presenteerden. Op één valse bingo na, is de 
avond echter vlekkeloos verlopen.
De kerstbingo was de laatste activiteit van het jaar voor de suppor-
tersvereniging. Het was een groot succes en hierdoor wordt met 
een positieve blik gekeken richting 2023. In 2023 wordt afgetrapt 
met het jaarlijkse dart-toernooi. 
Op vrijdag 7 april is het weer tijd voor de quizavond. 

Ons erelid Theo Gijsberts, geb. 1942 had een valse bingo omdat hij 
zoals hij zelf beweerde ‘een getal niet goed verstaan had’. 
Het getal dat hij gedacht had te horen was nu net de volgende bal 
die klaar lag om omgeroepen te worden vertelde bingomaster 
Mark Visser. De afgetreden supportersverenigingsvoorzitter Theo 
was In 1991 de eerste bingomaster. Peter Beekman die voor die 
gelegenheid altijd een smoking droeg verving hem soms.



VerS zilVeren juBilariS karel Van Swaaij

23DCS Post • Jaargang 67 Nummer 2

VerS zilVeren juBilariS karel Van Swaaij
Jeugd

Waar	stond	jouw	wieg?	
Marktstraat 1 te Zevenaar
In	welk	jaar	ben	je	geboren? 1960
In	welk	gezin	mocht	je	opgroeien?	
Als de jongste van vijf kinderen in een middenstandsgezin.
Wat	was	het	beroep	van	jouw	ouders?	
Mijn vader had een brood- en banketbakkerij. 
Mijn moeder hielp in de zaak en was huisvrouw.
Zijn	jullie	nog	verhuisd?
Nee

Opleiding en werk 

Naar	welke	scholen	ging	je?
Naar de Mariaschool in Zevenaar, de Thorbecke scholengemeen-
schap in Arnhem en de Erasmus Universiteit in Rotterdam
Voor	welke	beroepsopleiding	heb	je	gekozen	na	de	
middelbare	school?
Voor medicijnen werd ik tot twee keer toe uitgeloot en had 
me inmiddels ingeschreven aan de economische faculteit. 
Daarna heb ik gekozen voor de richting fiscale economie. 
Werd	je	nog	opgeroepen	voor	de	militaire	dienstplicht?	
Ja, maar met hulp van het Leids juristencollecief werd ik 
afgekeurd.
Vond	je	gelijk	een	baan?	
Ja, bij Price Waterhouse Vooren in Rotterdam.
Ben	je	nog	van	werkgever	veranderd?	
Na anderhalf jaar in mijn eerste baan emigreerde ik naar het V.K. 
In Londen werkte ik ook anderhalf jaar voor Schlumberger in 
theaterdistrict ‘West End’ en Nedlloyd Lines Agencies Ltd in het 
zakendistrict ‘the City’. Vanaf 8 oktober 1990 tot 3 november 1991 
ben ik in Westelijke richting (Zuid-, Midden- en Noord Amerika, 
NZ, Australië«, Borneo, China, Mongolië, Rusland, Praag, Poznan, 
Berlijn) rond-de-wereld gereisd. Vanaf 1992 heb ik mijn vrouw 
ontmoet in St. Petersburg en ben vaak naar Rusland 
gegaan. Het was ook het jaar waarin mijn vader is overleden. 
Omdat ik op dat gebied veel kennis en tijd ervoor had mocht ik het 
onroerend goed onder zijn beheer voortzetten. Daarnaast werkte 
ik op uitzendbasis bij de Turmac of Rothmans, Hollarts, 
Dynoplast, Compaxo, Sicpa en SEP. Ook heb ik in Arnhem 
economieles gegeven aan eindexamenklassen HAVO/VWO op 
Instituut de Boer en het Luzac college. Op het Arentheem college, 
locatie IJsseloord gaf ik handel en administratie op VMBO niveau. 

Gezin

Getrouwd?	
In 1997 met Lena uit St.Petersburg toen ik ook weer lid 
werd bij mijn oude club DCS
Hoeveel	(klein)kinderen?	
Geen
Buiten	voetbal	nog	hobby's?	
Reizen, talen leren, fotografie, (familie)geschiedenis, 
fietsen en zwemmen.

Voetbal

Speelde	je	straatvoetbal?	
Ja,
Waar	en	tegen	wie	speelden	je?	
Bij de Andreaskerk, tegenover het postkantoor was in de jaren 
zeventig een grote zitkuil. De onderkant van bankjes gebruikten 
we als goals. 

Ook speelden we tegen de muren van de Muloschool en in de 
Grietsestraat achter bij Van Brandenburg was een veldje met zelfs 
netten in de goals maar heb daar niet zoveel gevoetbald. Met Toon 
Berens, Wim van Brandenburg, Richard van Huet en andere mid-
denstandskinderen maakten we partijen met voet afmeten. 
Ook in de Wittenburgstraat met o.a. Han en Gerard Lankhorst, 
Jos te Dorsthorst speelden we eens met ijzel ter hoogte van de 
koeienstal
Wie	bracht	je	in	contact	met	DCS?	
Gerard Lankhorst
In	welke	teams	speelde	je	en	wie	waren	jouw	leiders/trainers?	
Vanaf 1969 tot 1979:
P6 Jan Jansen? , P1 en D1 Henk Rieken; C1, Ben Geutjes; 
B1 Rein Meijer; Jeugdselectie Theo de Wit/ Henk Boerstal, 
DCS2 Jacques Cleeren. 
Vanaf	1997	tot	2008:	
DCS5, Jan Pelgrom; DCS6, Peter Beekman; DCS8, Hans Casper? 
DCS5, Rob Lendering; DCS4, Theo Ouwens, Marcel Roelofs
Op	welke	positie?	
Laatste man
Met	welke	medespelers	heb	 je	het	 langst	gespeeld	en/of	heb	 je	
goede	herinneringen	aan?	Met (kleine) Fred Jansen speelde ik in 
1979 in DCS2 en vanaf 1997 in DCS5 en DCS6. Hij vroeg me om 
bij de redactie van de DCS-post te komen. Tegenwoordig bezorgt 
hij in twee grote wijken ons clubblad en neemt vaak wanneer een 
bezorger uitvalt er een extra wijk bij.
Wat	is	je	mooiste	herinnering	bij	DCS?	
Alle NKS jeugdkampen vanaf 1970 in Wassenaar en later in 
Maarsbergen, Oudenbosch en Borculo, tenslotte 1975 in Weert. 
Bij de junioren gingen we naar veel toernooien van Winterswijk 
tot Gouda. In 1973 met de paasvakantie ontvingen we thuis leef-
tijdgenoten uit Woodstock. Chris Salmon logeerde bij ons thuis; 
in augustus van hetzelfde jaar bezocht onze familie de zijne. 

In de zomer van 1975  was mijn eerste trip als B1-speler naar 
Bielefeld. In juni ging ons team daar op tegenbezoek nadat we hen 
een paar maanden eerder met Pasen in Zevenaar te gast hadden. 
Ook wij logeerden bij gastgezinnen van TuS Union 02. 
Het jaar erop gingen we om voor de ‘Euro Sportring’ wedstrijden 
spelen per bus naar Caen en Parijs. Theo de Wit ging mee want 
veel spelers waaronder ikzelf kwamen in het nieuwe seizoen bij 
hem in de jeugdselectie. In die twee seizoenen vertroetelde de 
adjunct gemeentesecretaris ons met wedstrijdbesprekingen bij het 
AC restaurant aan de A12  of bij ‘de	vier	tamboers’	 aan het Raad-
huisplein. Ook gingen we op zaterdag in trainingskamp in Zeist, 
bij de Lutte of op Papendal met overnachting om op zondag-
ochtend onze competitiewedstrijd te spelen. Tegen Be Quick 
Zutphen (of Zwolle) werd de wedstrijd vanwege de regen afgelast 
en waren dus voor niets op trainingskamp geweest.

Op 30-4-80 werd op Hengelder het DCS reünietoernooi gespeeld 
met drie verschillende jeugdselecties. De toen spelende jeugd-
selectie met Ron Paar, Frank v.d.Schepop en Gerrie Vermeulen 
won het toernooi en de onze uit 1978 met Hans v.d.Have, Dolf Bol 
en Marcel de Vaan eindigden na de oudste jeugdselectie uit 1976 
met Boudewijn Jansen, Jan Hagen en Reinier van Grol.

Jeugdselectie	1977-78	 (op reünie toernooi 30-4-1980]
V.l.n.r. achter: Dolf Bol, Chris Teerlink, Hans van ter Have, 
Gerrit Wissing, Willy Veldkamp, Marc Gardien, Marcel de Vaan.
Voor: Peter Overmars, Karel van Swaaij, Bennie Keurntjes, 
Toon Wiggers, Theo Smits, Peter Smit.

Wie	waren	jouw	teamgenoten?	(zie	team	foto;s	hieronder)

DCS	D1,	1	juli	1972]
V.l.n.r. achter: Marcel de Vaan, Freddy Geurds, Peter van de Pol, 
Karel van Swaaij, Bennie Keurntjes. Henk de Wijs,
Voor: Harrie Hendriksen, Hennie Meijer, Alex Sedubun, 
Ronnie Beverwijk, Jan Hermsen,

Nog	kampioen	geworden?	
Waarschijnlijk in de P1 en D1 van Henk Rieken en dertig jaar later 
met DCS6 van Peter Beekman in april 2001

DCS6,seizoen	2001-02
Staand v.l.n.r.: Patrick vd Veer (grensrechter), Harrie Bolwerk, 
Eef Peer, Frank Scholten, Robbie Kuiper (aanvoerder), 
Gabry van Eekhout, Paul Weenink, Peter Beekman (leider)
Gehurkt: Fried Koenders, Fred -, Rob-, en Boudewijn Jansen, 
Peter Benen, Leo Geurds, Karel van Swaaij 

DCS_reunietoernooi
Karel Eigen goal

lees verder op pagina 24
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Wie	zijn	voor	jou	echte	DCS-ers?	
Naast alle ereleden en leden van verdienste zijn dat ook de jeugd-
leiders uit mijn jeugd die nog steeds bij DCS zijn zoals Joop Berens 
en Willy Kroezen.
Heb (had) je	ook	nog	familieleden	bij	DCS	spelen? Zo	ja,	wie?
Broer Peter is zes jaar ouder dan ik en heeft in de pupillen op de 
velden van de Buitenmolen gespeeld medio 60-er jaren. Als senior 
speelde hij vanaf medio 70-er jaren  een aantal jaren bij DCS in 
het team van Henk van Hummel met Piet en Harrie Jansen. Peter's  
toen aankomende schoonvader Jan Rouwenhorst was vanaf 1976 
leider van DCS5.
Wat doe je tegenwoordig (actief/passief)	bij	DCS? 
Actief: redactie en distributie DCS-post. Passief: bezoeken van 
DCS1 thuiswedstrijden en clubavonden; deelnemen aan verschil-
lende activiteiten zoals vrijwilligersavonden of vergaderingen.

Maak	svp	de	zin	af; Ik ben trots op DCS, omdat ...
De club beschikt over een strak clubhuis en een puike 
accommodatie, presteert op het gewenste niveau en 
organiseert veel activiteiten die goed bezocht worden. 

Toekomst

Wanneer	ga	je	met	pensioen?	
Mijn AOW krijg ik over vijf jaar. 
Wat	zijn	je	plannen?	
Afbouwen
Wat	kan	er	beter	binnen	onze	vereniging?	
Het ondersteunen van vrijwilligers op cruciale posities.
Wat	is	jouw	levensmotto?	
Geniet van de kleine dingen.

Hoe	was	het	randgebeuren,	zoals	uitjes	e.d.?	
Elk jaar werd een teamuitje georganiseerd. In juni 1999 
organiseerde ik die met Edwin van den Boom voor DCS5 naar 
Veldhoek. Het jaar erop organiseerden andere spelers ons team-
uitstapje naar ‘de Haar’  in Eibergen. In maart 2003 bezochten we 
als DCS6 Valkenburg. Het jaar erop Dusseldorf. 
Waarom	gestopt?	
Steeds meer oudere spelers van DCS6 stopten zonder aanwas van 
nieuwe zodat ik noodgedwongen hoger kwam te spelen in DCS5 
en tenslotte zelfs DCS4. Daar speelde ik tussen spelers die 
minimaal tien jaar jonger waren. Op mijn 47e vond ik het wel tijd 
om te stoppen

Vrijwilligerswerk

Ben	je	bij	DCS	nog	leider	of	trainer	geweest?
Trainer B3 in seizoen 2005-06 en van de A3 in 2006-07.
Deed	je	nog	ander	vrijwilligerswerk?
Redactielid DCS-post vanaf 1997
Wie	heeft	je	gevraagd?	
(de kleine) Fred Jansen
Wat	waren	de	werkzaamheden?
Interviews afnemen, artikelen schrijven en redigeren, 
foto's maken.
Hoeveel	tijd	in	de	week	besteedde	je	daaraan?
Dat wisselt maar in de weken voordat het pdf-bestand naar de 
drukker gaat waarschijnlijk meer dan vijftien uur. Wanneer de 
DCS-post gedrukt is gaan ook wel vijftien uur in de distributie 
zitten. Allereerst om de bezorgers te voorzien maar daarnaast heb 
ik mijn eigen wijk en vaak ook van iemand die uitgevallen is. 

vervolg Karel van Swaaij   

cluBhuiSmedewerker die zijn mannetje Staat
Als	stille	kracht	verzorgt	hij	de	inwendige	mens	van	menig	hongerig	lid	na	een	partijtje	voetbal.		Ook	heeft	hij	enige	weken	voor	de	
eerste lockdown met wijlen Peter Beekman het diner georganiseerd voor prominente DCS-ers. Nu de pandemie ten einde loopt wil 
hij	dit	snel	weer	willen	oppakken.	Ondertussen	is	hij	zeer	enthousiast	over	een	cursus	Japans	fermenteren	waaraan	hij	pas	begon-
nen is.

Jeugd

Waar	stond	jouw	wieg?
Mijn wieg stond in Karenbeek een dorp tussen Apeldoorn en 
Zuthpen
In	welk	gezin	mocht	je	opgroeien?
Ik ben opgegroeid in een fijn gezin met twee zusjes en 
een broertje.Met fijne ouders die veel tijd aan ons bestede.
Werd	je	lid	van	een	sportvereniging?
Ja van een voetbal vereniging Pacelli in Klarenbeek kon er niks 
van terwijl mijn vader echt een hele goede voetballer was.
Nog	kampioen	geworden?
Ja dat wel we hadden een goed elftal waar ook 6 speler door 
stroomde naar het eerste.
Nog	op	een	jeugdkamp	geweest?
We zijn een keer op voetbal 4 daagse geweest ik geloof in Ulft.

Opleiding en werk

Naar	welke	scholen	ging	je?
Zoals de meesten kleuterschool en lagere school 
met pijn en moeite.

Voor	welke	beroepsopleiding	heb	je	gekozen	?
Naar brugklas lts afdeling hout electriche en metaal wederom 
geen succes,dit was op het Rytbroek in Apeldoorn.
Maar ik wilde kok worden dus in Arnhem naar school naar de 
Boulevard Heuvelink (kokschool)
Kok	kelner	opleiding	daarna	ook	nog	Banketbakkers	opleiding.
Geslaagd en daarna leerlingstelsel.
Vond	je	gelijk	een	baan?
Ja in klarenbeek Rest Pijnappel.
Nog	van	baan	veranderd?
Jazeker.Begonnen als kok daarna Leraar en daarna kok/eigenaar 
van een Restaurant op Curacao.
Wie	was	je	laatste	werkgever?
Heb in diverse Horeca bedrijven gewerkt:
Bokkedoorns Overveen,Planken Wambuis Ede
Schouwburg Orpheus,Bloemink Apeldoorn
Roskamp in Rheden 
Les gegeven op Boulevard Heuvelink mijn oude school 
oud leraren werden mijn colega s. En op gesloten inrchting in 
Harreveld. En ook op KMBO in Arnhem.
Bij Vitesse kok kantine medewerker geweest voor selectie.

Clubhuismedewerker

Wanneer	ben	je	begonnen	als	clubhuismedewerker?
Jaar of 5 geleden eerst gastheer voor de tegen partij bij de jeugd 
via Harry Sweers

Is	er	een	goede	begeleiding	voor	clubhuismedewerkers	
die	net	beginnen?
Ja prima en ik pikte het vrij snel op.
Welke	periodes	heb	je	dienst?
Nu iedere donderdag avond en af en toe zaterdag of zondag 
Wie	maakt	het	rooster?
Het wordt altijd perfect gemaakt door Bart.
Wordt	er	soms	onderling	van	dienst	geruild?
Dit gebeurt wel maar wordt gecoordineerd door Bianca.
Welke	dienst	doe	je	het	liefst?
Het liefst drukke diensten. Thuis wedstrijd OBW bijvoorbeeld.
Met	wie	sta	je	het	liefst	achter	de	bar?
Wil je dat echt weten? Ik ga het niet zeggen maar ik sta vak in 
de keuken maar met Bianca is het gezellig en kun je een beetje 
dollen.
Wat	vind	je	aantrekkelijk	aan	het	werk	achter	de	bar?
Knallen achter de bar vindt ikleuk dus drukte en gezelligheid.
Hoe	zou	je	de	bezoekers	van	ons	clubhuis	willen	omschrijven?
Bij verlies of winst een wereld van verschil en natuurlijk de 
mopperende oudjes maar leuk en iedereen weet het altijd beter als 
de trainer.
Hoe ga je om met gasten die te diep in het glaasje 
hebben	gekeken?
Dit komt niet voor bij DCS !!! Ik zou er rustig mee omgaan en met 
taxi of te voet naar huis laten gaan (auto laten staan)
Hoeveel	tijd	in	de	maand	ben	je	met	vrijwilligerswerk	bezig?
Ik denk ongeveer 20 uur in de maand
Krijgen	clubhuismedewerkers	voldoende	waardering?
Ik denk het wel maar ik mis de meesten op het afsluitfeestje.
Is	er	voldoende	aanwas	van	nieuwe	clubhuismedewerkers?
Dit is niet het geval er zijn altijd mensen nodig dus meld je aan of 
kom eens een middagje proberen sfeer proefen ook jonge mensen.
Moet	het	imago	van	clubhuismedewerker	verbeterd	worden?
Mischien wel maar er is waardering door veel mensen worden 
regelmatig bedankt stel je voor een kantine zonder vrijwiliggers.
Wat	zijn	je	ambities?
Het lang volhouden met veel plezier. En misschien terugkeer van 
oud leden Diner wat best een succes was samen met Peter maar 
door Corona niet meer geweest.

Persoonlijk

Partner?
Een hele leuke vriendin Marian.
Waar	heb	je	haar	voor	het	eerst	ontmoet?
Via internet en de eerste ontmoeting in Arnhem.
Wanneer	naar	Zevenaar	verhuisd?
Na 15 jaar Curacao 6 jaar geleden naar Zevenaar verhuisd met 
idee omtijdelijk te blijven maar gebleven en zeer tevreden.
Kinderen?
Neen maar wel een geweldige hond mijn beste medecijn Bep.
Wat	is	je	favoriete	eten?
Lastig maar suhsi vindt ik wel lekker.
Wat	is	je	favoriete	drank?
Simpel een biertje of southern of comfort. Lekker Lekker
Wat	is	je	favoriete	muziek?
Heel veel uit jaren 70. Queen 
Wat	is	je	favoriete	eredivisie	voetbalclub?
Vitesse natuurlijk ook nog 3 jaar gewerkt.
Heb	je	nog	hobby's?
Mijn volkstuin is mijn grootste hobby nooit geweten dat dat zo 
leuk is. En alles uit de tuin verwerken tot jam chutney en wecken 
en fermiteren om langere tijd te bewaren.
Wat	is	jouw	levensmotto?
Deur donderen doet wonderen.

Henri Weijn bij de frituurbak voordat hij 
met zijn vriendin ging dansen 

Henri Weijn



 

Achter vlnr.: Wim Lendering (secretaris), Theo Riswick (50jr.) Bart Vink (60jr.), Marco 
Ribbes (40jr.), Fred Jansen (40jr.), Rob Kuiper (50jr.), Theo van der Lugt (25jr.), Frits 
Verhoef (40jr.), Rene van Leeuwen (voorzitter)
Voor:	Dennis van den Boom (40jr.), Karel van Swaaij (25jr.) , Christian Weenink (25jr.), 
Peter van Londen (50jr.), Marcel Willems (50jr.), Tom Jansen (40jr.)
Niet op de foto staan: Richard van Huet (50jr.) miste net fotograaf Iris. De jubilarissen 
Sander Smit (40jr.), Theo Joosten (50jr.) en Pim van de Wouw (50jr.) waren verhinderd.

dcS juBilariSSen 2023
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uit de oude dooS DCS-post 205206 nr.3 Interview met Bart Vink 

Bart:	“het	moet	de	club	dcs	goed	gaan.................” 

Bart heeft zowaar nog een vrije morgen om mij te ontvangen 
voor een onderhoud. Later zal blijken dat Bart zijn huiswerk goed 
heeft gedaan; hij is het archief ingedoken en heeft het nodige ma-
teriaal opgezocht. We besluiten aan de eettafel te gaan zitten en 
wanneer Thea voor de koffie zorgt, begint Bart rustig te praten. 
“Het voetbal werd ‘in den beginne’ geleerd op straat. Op een veldje 
bij het ouderlijke huis van Theo Elfrink, (waar de Hoeksteen heeft 
gestaan, zie foto hieronder), heb ik samen met o.a. Jan Diderichs en 
de jongens van Elshof veel gevoetbald. 

Hij is al ruim 42 jaar lid van onze vereniging en actief op allerlei fronten. Als voetballer stond hij het liefst laatste man. 
In 1992 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het geelzwarte tenue. Ik heb gesproken met een man, volgens zijn vrouw met weinig 
woorden, maar eenmaal op de praatstoel is hij nauwelijks te stoppen. Zijn geheugen laat iets te wensen over, dat wordt echter 
ruimschoots gecompenseerd door zijn aanwezige echtgenote Thea.

Omdat de Julianalaan werd dichtgebouwd verhuisden we naar 
een veld waar later de Anne Frankschool werd gebouwd. ‘Sinds 
het bestaan van SDZZ in 1957 ben ik daar gaan voetballen aan de 
Arnhemseweg bij de boerderij van Wander Brinkhoff. Dat kwam 
omdat Theo Janssen ( oprichter van SDZZ) bij ons thuis aan de 
Keizer Hendrikstraat de boodschappen bezorgde; ik was toen 
ongeveer 13 jaar en ging samen met mijn broer naar SDZZ. Omdat 
ik op 18 jarige leeftijd problemen kreeg met een leider van SDZZ, 
hield ik het daar voor gezien en meldde mij aan bij DCS, dat was 
in 1963. Wat ik kan herinneren van de Buitenmolen waren de jute 
zakken die er hingen waarschijnlijk om inkijk tegen te gaan. 
Ik ging gelijk bij de senioren spelen in het 4e team met o.a. 
Rein v.d. Kracht en Gerrit Meijer. In die tijd hadden we een soort 
kantine boven c.q. achter het oude gemeentehuis aan de Wittenburg; 
je moest via de trap naar boven. Daar gingen we op de clubavond, 
wel of niet getraind, een biertje pakken. Samen met Jan Pelgrom, 
Piet Jansen en de vader van Peter Beekman zat ik in een soort Wel-
zijnscommissie, we organiseerden b.v. toen al klaverjasavonden". 
 
Over zijn sportieve aspecten binnen DCS hoefde Bart niet lang na 
te denken. "Het 2e elftal (Piet van Zevenbergen was daar toen leider 
van ) is het hoogste wat ik gehaald heb en als invaller mocht ik een 
paar keer meedoen, want ik speelde voor vast in het 3e. Ik stond 
vaak laatste man en af en toe scoorde ik een doelpunt. 
Strafschoppen waren mijn specialiteit; echter in een belangrijke 
wedstrijd om het kampioenschap schoot ik vanaf elf meter tegen de 
paal. Toen we in 1969 kampioen werden moesten we tegen Soïci 2 om 
promotie spelen, thuis werd het 0-0 en uit 1-1 door een schitterende 
eigen goal van mij die ik feilloos achter Jan Pelle schoot. Op het veld 
van H en K wonnen we uiteindelijk de beslissingswedstrijd met 6-3." 
 

Wegens werkzaamheden moesten Thea en Bart verhuizen naar 
Heteren. "Mijn werkgever Vesta gevestigd in Arnhem ging 
fuseren met Victoria uit Amsterdam en mijn werkplek werd Ede. 
Ik wilde daar in de buurt gaan wonen, maar de huizen 
waren in Ede 20.000 gulden duurder dan elders; zodoende werd 
het Heteren." Thea springt gelijk bij; "Het was een verschrikking, 
een dorp van helemaal niets. Ze hadden een kerk, een kroeg en een 
winkeltje, dat was alles. In het weekend gingen we altijd met het 
openbaar vervoer naar Zevenaar en uiteraard bezocht Bart regel-
matig de wedstrijden van DCS. 
Onze oudste zoon Marcel is daar geboren maar ik (Thea) kon er 
niet wennen. Ik had veel heimwee naar Zevenaar en rookte op het 
laatst 2 pakjes sigaretten per dag. Gelukkig zijn we in mei 1976 
teruggekeerd en zijn gaan wonen waar we nu nog steeds zitten". 
Bart bleef in die tijd wel lid van DCS maar voetbalde niet; pas na 
een pauze van een paar jaar begon het weer te kriebelen en hij 
sloot zich aan bij het team van Jan Kelderman. " Ik ben gestopt in 
1992, ik was toen bijna 48 jaar en zat er al een paar jaar tegen aan 
te hikken. Twee redenen gaven de doorslag voor deze beslissing; 
we gingen een klasse hoger voetballen en Ab Velthuis stopte als 
grensrechter, dus was het logische gevolg, dat ik ben gaan vlag-
gen. In de daaropvolgende jaren was eerst Jan Diderichs en later 
Henk van Hummel de leiders van het team; pas in 1995 ben ik 
leider geworden en die functie heb ik uitgeoefend tot medio 2002."  
 
Niet alleen voetbal had de aandacht van Bart." Tot 1972 heb ik 
gebiljart bij Frits Kok in café de Unie; ik scoorde een gemiddelde 
van 3 en omdat ik veel via de band speelde, niet slecht vond ik zelf. 
Mijn vader is nog secretaris en voorzitter van die club 
geweest en zelf heb ik een aantal jaren het secretariaat gedaan. 
Mijn andere passie is muziek. Al een groot aantal jaren ben ik fan 
van de Shadows; in mei verleden jaar zijn we met o.a Jan Diderichs 
en Harrie Bruns nog naar Engeland geweest voor een optreden en 
dit jaar waren ze in de Heineken Music Hall in Amsterdam, waar 
wij natuurlijk ook weer bij waren. Verder vind ik Bruce Spring-
steen geweldig, maar helemaal idolaat ben ik van Van Morrison. 
Thuis heb ik heel veel muziek op CD en bij het klussen heb ik 
altijd muziek aan. Ik kan zelfs niet slapen zonder eerst muziek 
geluisterd te hebben; in mijn nachtkastje ligt altijd een MP3 
speler. Bruce Springsteen heb ik live gezien in Arnhem, in de 
Kuip en in Ahoy. 

De laatste dit jaar met Vaderdag waar ik samen met Marcel (een 
nog grotere fan dan ik) de ‘Devil’s and Dust tour’ heb gezien; het 
was geweldig." 
Toen Bart stopte als leider bij DCS 5 namen de werkzaamheden 
alleen maar toe binnen onze club.  
" Samen met Rinus Ploeger en in het begin Peter Beekman doe 
ik vanaf 1998 het wedstrijdsecretariaat voor de lagere senioren-
elftallen, dat o.a. bestaat uit vergaderen, het schrijven en 
verspreiden van de notulen, het versturen van de wedstrijd-
formulieren naar de KNVB en natuurlijk vóór het begin van 
het seizoen het dubbeldikke infoboek met alle gegevens over de 
seniorenelftallen. Ongeveer 1x per 4 weken heb ik spildienst op de 
zondagmorgen en 1x in de maand draai ik een bardienst wanneer 
het eerste uit speelt. Trouwens, ik vind het leuk om effe te helpen 
achter de bar wanneer ze wel thuis spelen. Omdat ik ook in het 
Accommodatieteam zit maak ik geregeld kleedkamers schoon, 
veeg de tribune bij, ruim het vuilnis op en sinds kort prepareer 
ik ook al het hoofdveld d.w.z. plukken gras weer op de juiste plek 
leggen en aanstampen. Daar komen dan nog de nodige klussen er 
tussendoor. Sinds vorig seizoen ben ik samen met Theo van Vliet 
belast met het drukken van de DCS post." Thea valt hem in de 
rede en zegt lachend:  
"	Het	bed	staat	nog	net	niet	op	Hengelder." 
 
Dit is nog niet alles, Bart gaat verder met zijn opsomming. " 
Als leider van het 5e elftal was ik altijd aanwezig op de donder-
dagavond om een pot thee te zetten voor de jongens en nu doe ik 
dat nog steeds (al zijn de elftallen wel wat uitgebreid); dan kijk ik 
gelijk of de lichten uit zijn en de deuren op slot, dan kan ik met 
een gerust hart naar het clubhuis. Thea doet mee met het jokeren 
en ik klaverjas. De afgelopen 2 keer werd ik eerste, maar dat ligt 
wel aan de kaarten die je krijgt." 
Bart is een echt verenigingsmens en soms wel eens kritisch. 
" Dit seizoen werd een tweede Spil geplaatst dat al gauw de naam 
kreeg van "het koffiehuis" Waarom? Het bestuur plaatste een 
koffieautomaat, waar voor één euro koffie, etc. kan worden ge-
kocht. Supporters, familieleden en bezoekers mogen niet meer in 
de oude Spil komen; die is alleen bestemd voor leiders, scheids-
rechters en de spildienstmedewerker; alleen wedstrijdsecretariaat 
dus. Dat vind ik wel jammer want je mist nu het leuke geouwehoer 
en al die mooie verhalen; het is een stuk saaier geworden. 

Maar het bestuur heeft het zo beslist in het belang van DCS en 
daar moet je dan niet mee sjoemelen. In ieder geval het moet de 
club DCS goed gaan." 

Tot slot wil Bart één anekdote mij niet onthouden. " In mijn 
afscheidswedstrijd in 1992 in Giesbeek kreeg ik een publieks-
wissel; mijn zoon René, 15 jaar oud, kwam voor mij in het veld en 
dat rotjong scoorde ook nog, terwijl hij normaal gesproken keeper 
was." (zie foto hierboven)
 
Ruim 1,5 jaar geleden is Bart gestopt met werken: " Ik was er aan 
toe, op het werk had ik het helemaal gehad. Ik heb mij sindsdien 
nog geen minuut verveeld. Fietsen met Thea vind ik ook heerlijk". 
Ik hoop dat Bart nog jaren naar Hengelder kan en mag fietsen, 
hij zegt het wel niet, maar ik zie het aan zijn ogen.

Afscheidswedstrijd in 19926e elftal in seizoen 91-92
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punten genoeg, MAAR VOETBALLEND KAN HET BETER

Ons vlaggenschip is met een goed gevoel de winterstop in gegaan.  Een vierde plaats op de ranglijst na elf wedstrijden. 
Vijf keer gewonnen, vijf keer gelijk en drie keer verloren. Minpuntje is het negatieve doelsaldo:  - 2.

Na de gewonnen wedstrijd tegen Grol (3-2) op 9 oktober  
gingen de mannen met de jarige trainer Eric van Zutphen op 
16 oktober naar Tiel. De uitwedstrijd tegen Theole stond op het 
programma.
Binnen zestig seconden keken de Zevenaarders al tegen een 1-0 
achterstand aan.  Bijna alle spelers hadden de bal nog niet aan ge-
raakt. Na een half uur stond de gelijkmaker op het scorebord. 
Serge de Vries was de maker. Scheidsrechter Emiel Stinissen uit 
Kilder had geen enkele twijfel of de bal de doellijn was gepas-
seerd. Tijdens de rust bleek dat Roman Storck niet verder kon en 
moest zich laten vervangen. Damir Rovćanin was zijn vervanger. 
De meegereisde supporters vonden dit een onbegrijpelijke wissel. 
Maar Rovćanin scoorde op fraaie wijze de 1-2. Alles en iedereen 
rekende erop dat de punten mee naar Zevenaar zouden gaan. 
Maar de aanvoerder van Theole schoot in de extra tijd nog de 
gelijkmaker tegen de touwen.
,, Vorige week hadden we geluk, nu hebben we pech”, was van 
Zutphen realistisch. Helaas geen verjaardagscadeau voor de jarige 
trainer.

Voor de Achterhoekcup wonnen de geel-zwarten van FC Winters-
wijk en voor de beker werd RKHVV met 4-1 verslagen.

Op 30 oktober kwam het Gaanderense VVG op bezoek. Jelle Smal-
braak zorgde voor een 1-0 ruststand. Na rust had Serge de Vries 
de wedstrijd kunnen beslissen. Maar moest in de doelman van 
de gasten zijn meerdere erkennen. De gasten kwamen met tien te 
staan en leek de thuisclub toch op weg naar een ruimere overwin-
ning. Eric van Zutphen ging met vuur spelen door verdedigend te 
wisselen. Door een overtreding van Moeniale Sopacua moest DCS 
ook verder met tien. En tot overmaat van ramp werd de vrije trap 
nog binnen geschoten. (1-1). Ondanks dat het er totaal de wedstrijd 
niet naar was werd er weer een rode kaart uitgedeeld aan de gasten 
en was het tien tegen negen. De thuisclub kreeg haast en met nog 
een paar minuten op de klok kreeg DCS een vrije trap aan de 
rechterkant. Assistent trainer Patrick Rabelink gaf het sein aan 
Jesse de Jager om positie te kiezen bij de tweede paal. De Jager 
luisterde goed en kopte uitstekend de 2-1 binnen.

Op 6 november gingen de geel-zwarten op bezoek bij rode 
lantaarndrager NEC in Nijmegen. Door een doelpunt van 
Serge de Vries gingen de punten mee naar Zevenaar

Op 13 november was het een weerzien met oude bekenden op 
Hengelder. DVC uit Didam kwam op bezoek met trainer Kevin 
Jeurissen en enkele spelers die een verleden op Hengelder hebben. 
Vorig seizoen moest DCS twee keer de meerdere erkennen in DVC 
en daar moest dit seizoen maar eens verandering in komen. 
En dat lukte ook. Na een prima eerste helft gingen de teams 
rusten met een 1-0 voorsprong  voor de thuisclub door een 
doelpunt van Jelle Smalbraak. Tristan Stokman, die eindelijk een 
basisplaats had, moest zich al na drie minuten laten vervangen 
door Thijs Boerboom. Na rust verdubbelde Serge de Vries de voor-
sprong. Ex-DCSer Kelvin Lenselink maakte het nog spannend 
door een vrije trap uitstekend in te schieten. Maar verder liet de 
thuisclub het niet komen. 

Op 20 november stond de uitwedstrijd tegen DIO 30 uit Driel op 
het programma. Door doelpunten van Jasper Jansen, Jelle Smal-
braak en Finn van Wessel en een tegendoelpunt konden er weer 
drie punten worden bij geschreven. Minpuntje in deze wedstrijd 
was de rode kaart voor Serge de Vries.

De laatste thuiswedstrijd voor de winterstop was op 27 november 
tegen Union uit Malden. Veel blessureleed, dus kon van Zutphen 
wel leven met een 1-1 gelijkspel door een doelpunt van 
Mark Lammers.

Eric van Zutphen zal zich niet gauw verschuilen achter het aantal 
blessures. Maar het zat de Winterswijker niet mee voor de laatste 
twee wedstrijden. Roman Storck , Mohammed Elarslan, Moeniale 
Sopacua ,Tristan Stokman geblesseerd en zieke Thijs Boerboom en 
Ulgar Uncu.
Ondanks een brede selectie was dit niet op te vangen en werden de 
laatste twee uitwedstrijden  ( SDOUC en Varsseveld) ruim verloren 
:3-0 en 4-0.
Het is voor van Zutphen  te hopen dat hij na de winterstop weer 
wat ruimer in zijn spelers zit want de punten zijn keihard nodig 
door de vernieuwde degradatieregeling. Op Roman Storck hoeft 
van Zutphen voorlopig niet te rekenen. De creatieve middenvelder 
heeft een vervelende blessure en het zal nog even duren. 
En juist een speler als Storck heeft DCS hard nodig want het 
ontbreekt bij DCS op het middenveld aan rust. 
Een speler met overzicht en een splijtende pass. 

Vorig seizoen kreeg DCS veel doelpunten tegen en daarom is de 
trainer iets voorzichtig geworden en het staat ook beter. 
Maar het mag wat aantrekkelijker.

"Terugkijkend op de eerste seizoenshelft kunnen we cijfermatig 
tevreden zijn. In een sterkere competitie dan vorig seizoen staan 
we op een vierde plek en hebben we van de koplopers DVC en Grol 
gewonnen. Ook in de beker hebben we prima resultaten geboekt. 
Als je naar ons spel kijkt moeten we concluderen dat het aan de 
bal beter moet. Verdedigend zijn we redelijk stabiel en hebben we 
stappen gemaakt. Opbouwend/aanvallend hebben we moeite het 
spel te maken en kansen te creëren. De meeste goals hebben we 
dan ook vanuit de omschakeling gemaakt. De volgende stap is dan 
ook de moeilijkste en dat is: dat we aan de bal comfortabeler en 
vaster moeten worden. En die balans is voor een trainer juist de 
moeilijkste. Velen zullen altijd voor de ‘voetballers’ kiezen. 
Maar dat zijn ook de mensen die geen verantwoordelijkheid hoe-
ven te dragen voor een resultaat. Als je meer naar voren en domi-
nanter wil gaan spelen houdt dit tevens consequenties in voor je 
verdedigende organisatie. In voetbal draait alles om tijd en ruimte. 

In gesprekken met de groep is echter wel de wens uitgesproken 
meer risico te nemen, wat sneller druk zetten en wat meer naar 
voren te spelen. Uiteindelijk is resultaat belangrijk maar spelple-
zier en ontwikkeling eveneens. Om hierin de juiste balans te 
vinden vormt een mooie uitdaging voor de groep en de trainer 
het komende half jaar”, aldus Eric van Zutphen.

In de tweede helft van de competitie zal blijken of het 
aantrekkelijker wordt en er  ook weer punten worden gehaald.
Omdat de competitie uit een oneven aantal teams bestaat is DCS 
op 22 januari vrij. Op 29 januari staat de eerste thuiswedstrijd van 
het nieuwe jaar op het programma. Beuningse Boys is dan de 
tegenstander. De enige ploeg die DCS nog niet heeft ontmoet deze 
competitie.

Op zaterdag 4 februari om 18.30 de uitwedstrijd bij OBW.
Eric van Zutphen zal voor deze wedstrijd zijn spelers niet hoeven 
te motiveren. De spelers van DCS zullen tot op het bot zijn 
gemotiveerd om revanche te nemen op de geleden thuisnederlaag.

Foto	linker	pagina:In blessuretijd kopt de ingevallen verdediger Jesse de Jager  in het doel van VVG mede getraind door ex-DCS speler 
Gydo Keurntjes. Foto	hierboven:In de slotfase bij een 2-1 stand geeft ex DCS1-speler Kelvin Lenselink voor terwijl spelers in de zon kijken.

door	Hans	Jansen

De drie dames hadden er soms moeite mee om het scorebord 
tijdig bij te houden. En dat lag niet aan de doelpuntenfrequentie.

Winnaar Paris saint Germain bestond uit alleen jongens.

zaalVoetBaltoernooi junioren
Op 30 december jl. was in sporthal Lentemorgen van 12 tot 16 uur het onderling toernooi met JO17-3, JO15-2, JO15-3 en JO14-1.
door Iwan Veldkamp, leider JO14-1

Met 6 teams en bijna 54 kinderen werd er een leuk zaalvoetbaltoernooi gespeeld. In teams met namen van verschillende inter-
nationale clubs streden de jongens en meisjes om de veelbegeerde beker. Na 3 uur intensief zaalvoetballen ging Uiteindelijk PSG 
met de beker aan de haal. Met veel plezier en onder toeziend oog van aardig wat publiek zijn er mooie acties en goals gemaakt.
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oVerwinteringSaVond g-team dcS
Op	zaterdagavond	14	januari	2023	heeft	de	begeleiding	van	het	G-team	de	jaarlijkse	‘overwinteringsavond’” georganiseerd. 
De	spelers	werden	aan	het	begin	van	de	avond	door	DCS-voorzitter	Rene	van	Leeuwen	gehuldigd	met	het	uitreiken	van	een	fraaie	
medaille voor het kampioenschap in de najaarscompetitie 2022.

Op deze avond werd oprichter van het G-voetbal bij DCS, 
Theo Gijsberts, door de coordinator/begeleider Ronald den Heijer 
bedankt voor de uitstekende verdiensten voor het G-voetbal in het 
algemeen in de regio en voor DCS in het bijzonder. Met het cadeau 
kan Theo met zijn echtgenote Jannie binnenkort gaan genieten 
van een heerlijk weekendje weg.

Deze overwinteringsavond was weer een gezellige avond waar 
de spelers van het G-team samen met familie en vrienden zich 
vermaakten met oudhollandse spellen, darten, sjoelen en met de 
altijd leuke Takke-quiz!

g-team kampioen

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

Hoewel het G-team van svDCS afgelopen woensdagavond niet in de prijzen viel tijdens de uitreiking van de Liemerse Sport-
prijs, zijn de dames en heren er wel in geslaagd om een andere hoofdprijs binnen te slepen. Door zaterdag 10 december in de 
vrieskou met 0-5 te winnen bij sc Westervoort werd het kampioenschap behaald in de najaarscompetitie van de KNVB.
Dit is een vrij unieke prestatie, aangezien de laatste titel al weer een jaar of 8 geleden is. Dus kom je een van de speelsters/spelers 
tegen, feliciteer ze dan van harte!

Werner Takke

jo15-3 heeft nieuwe tenueS!
Dankzij	de	sponsor	‘Brasserie	Bij	Ons’	lopen	de	jongens	van	Kirsten	Kip	er	weer	up	tot	date	bij.‘Bij	Ons’	is	een	gezellig	en	goed	
restaurant	aan	de	Babberichseweg	(vh Poelwijk).DCS	dankt	Miriam	Hilverts	voor	haar	bijdrage	en	wenst‘
Bij	Ons’	en	de	JO-15-3	Veel	Succes.

Met vriendelijke groet
Sponsorcommissie DCS

Van links naar rechts: Miriam Hilverts van Brasserie Bij Ons, Cas Bolder, Milan de Boer, Niels Beskers, Danilo Peters, Rick Doddema, 
Stijn Balduk, Giovanni Kuster, Daan Borst, Melle Lolkema, Bram Hendriks, Joel Estourgie, Trung Nguyen, Dylano ten Haaf 
en de trotse leidster Kirsten Lolkema.

wk-wedStrijden kijken in cluBhuiS

Ondanks de torenhoge energieprijzen mocht van energiemanager Harry Sweers op 21 en 25 november jl. in ons clubhuis naar de eerste 
twee WK-wedstrijden van Oranje tegen respectievelijk  Senegal en Ecuador gekeken worden. De achtste en kwartfinale tegen respectieve-
lijk de VS en Argentinie waren respectievelijk op 3 en 9 december in de horeca druk bezocht. Net als in 2014 verloren we van Argentinie 
door penalties. Frankrijk onderging hetzelfde lot maar dan in een knotsgekke finale.

Jonge senioren zijn minder enthousiast over het verloop van de 
eerste poulewedstrijd dan het nuttigen van hun pizza's

Eindelijk opent Nederland via een fraai doelpunt van 
Cody Gakpo dan toch de score tegen Senegal.

33
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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

DCS1	2007-2008.

Rij	boven	v.l.n.r.:
Frans van Deinsen (trainer), Henk Donkers (materiaalbeheerder), Johan Kottrik (verzorger), Jan de Waal ( leider), Mark Voskamp, 
Kevin Jacobs, Jeroen Knoop, Rob Oude Essink Nijhuis, Onur Ilbay, Kevin Jeurissen, Rob Smits, Melvin ter Braak, Richard Loesink 
(grensrechter)
Rij onder
Ruben Lap,  Ronny Joosten,  Pim van Campen, Stefan Vleming,  Vincent Boeijink, Sjors Jansen, Michel Kooy, Tom Frerix, 
Lars van Stralendorff

Deze keer geen inzenders. 
Wilt u alsnog in het bezit komen van het geelzwarte kledingstuk stuur dan de namen van onderstaand DCS1 team met daarin twee 
verse jubilarissen uit 1985 naar dcspost@svdcs.nl
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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

maud Van diek trainSter g-team aan het woord

Leeftijd:	17 jaar, geboren op 24-12-2004.
Studie	of	beroep:	studie,	sport	en	bewegen	CIOS	RijnIJssel;	beroep, baliemede-
werker bij de Jumbo in Zevenaar.
Vrijgezel/verliefd op/getrouwd met: ik heb een vriend.

Andere	hobby’s: ik vind het erg leuk om te tennissen, dit doe ik al 12 jaar, ook 
vind ik het leuk om uitjes te maken met mijn vriend of vriendinnen.
Zelf	ook	gevoetbald: nee, wel over nagedacht maar de wedstrijden zijn niet te 
combineren met de wedstrijden van tennis.
Muziek: meestal rustige muziek of de top 40.

Waarom coach/leider/trainer geworden: ik ben trainer bij DCS omdat ik een 
stage zocht voor school.
Wat vind je van het coach/leider/trainerschap: ik vind mijn rol erg leuk, ik geef 
trainingen en ga af en toe ook naar een wedstrijd kijken van het G-elftal.
Instelling	van	het	G-team:	Het is een super variërend team, leuk om te zien 
dat iedereen goed met elkaar over weg kan en het naar zijn/haar zin heeft op de 
trainingen.

Mening DCS-post: Erg leuk, heb de post nu één keertje voorbij zien komen maar 
ziet er uitnodigend uit om naar te kijken en in te lezen.
Randgebeuren bij DCS: ik doe voor de rest niks anders bij DCS dan training 
geven.
Vertel	over	jou	G-team:	wat ik hier boven ook al zei, erg gevarieerd maar leuk 
om te zien en fijn dat iedereen met elkaar kan opschieten en dat niemand buiten 
de boot valt.

Wat wil je nog kwijt aan het eind: als laatste vertel ik dat ik het erg naar mijn 
zin heb bij DCS, leuk team, leuke begeleiders en ik hoop dat mijn stage het hele 
jaar leuk en interessant blijft.

pieten op Bezoek Bij dcS

Op 3 december 2022 waren 2 Pieten op bezoek bij de DCS. De Ukken hadden voor aanvang van de training netjes hun 
schoentjes gezet in het clubhuis en na een leuk partijtje voetbal op het pannaveld zaten er voor de brave DCS Ukken lekkernijen 
en een kadootje in de schoentjes!
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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

franklin waliani leider jo10-3 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

Leeftijd? 50 jaar
Studie	of	beroep?	Medewerker salarisadministratie
Vrijgezel/	verliefd	op/	getrouwd	met? Getrouwd met Nicole
Eventueel	kinderen?	1 zoon, Sem
Andere	hobby’s? Muziek maken, speel gitaar, 
begeleiden van een schoolband op de basisschool
Zelf	ook	gevoetbald?	Jazeker, bij DCS
Muziek? Van alles
Waarom	coach/leider/trainer	geworden?	Het team had geen 
trainer en zo ben ik erin gerold
Wat	vind	je	van	het	coach-/leider-/trainerschap	? Ik vind het 
leuk om te doen. We (er zijn nog twee andere trainers) kunnen het 
team veel leren over het voetballen. 
Instelling	van	de	jeugd?	Kan beter, serieuzer   
Mening	DCS	Post? Informatief, je leest wat er bij DCS gebeurt
Randgebeuren	bij	DCS?	Krijg ik weinig van mee
Vertel	over	jouw	team?	Het is een heel leuk team. 
De jongens en meiden leren heel veel en dat zie je ook 
weer terug in de wedstrijden. 

danny Stout g-Speler aan het woord

Leeftijd: 39
Geboorteplaats: zevenaar 
Basisschool: wiekslag,Rotonde
Middelbare	school:	groenhorst college,vso Rozengaarde
Beroepsopleiding: taxichauffeur, logistiek medewerker 
Bij	welke	vereniging? DVV, Duiven
Welke	andere	sporten	heb	je	beoefend? Fitness
Hobby's: Voetbal
Wat	vind	je	aantrekkelijk	aan	voetbal?	Wat niet haha
Wie	is	jouw	favoriete	speler?	Ik zelf
Wat	is	jouw	favoriete	club?	Vitesse, PSV
Wat	is	jouw	favoriete	muziek?Van alles wat
Wat is jouw favoriete eten? Lasagne 
Wat	is	jouw	favoriete	game? FIFA
Wat	is	jouw	favoriete	uitgaansgelegenheid?
Maakt niet uit als t maar gezellig is
Wat	zijn	jouw	voetbalkwaliteiten? Goals maken en assist geven
Wat	zijn	jouw	verbeterpunten? Snelheid,conditie,
In	welke	teams	heb	je	gespeeld?	Van de fjes tot senioren 
Waarom	ben	je	in	het	G-team	gaan	spelen? Omdat het bij mij past
Welke nevenactiviteiten, reisjes e.d. vond je leuk?
Toernooi in Barendrecht 
Hoe	volg	je	het	nieuws	binnen	DCS	(website,	DCS-post,	krant)?
Dcs post
Wie	waren	jouw	trainers	en	leiders	bij	DCS? Werner Takke
Wat	heb	je	vooral	geleerd	van	hen? Veel
Op	welke	positie	speel	je	in	het	veld?
In de aanval
Heb	je	nog	ambities	op	sportief	vlak	(trainer,	scheidsrechter	etc.)?
Niet dat ik weet
Welke	ambities	heb	je	op	maatschappelijk	gebied	
(carrière,	vrijwilligerswerk)?
We zien wel in de toekomst wat er op me pad komt
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chriS trouerBach leider mo13-1 aan het woord leV teuniSSen jo12-2 aan het woord

Adres? Kardinaal de jongstraat 9
Leeftijd? 11
Broer(s)	en/of	zus(sen)? Milo 9
School/klas/groep? Groep 8
Naar	welke	school	ga	jij? Cadeau of Liemers
Leukste	en	saaiste	vakken?	Leukste gym saai taal
Wat	wil	je	later	worden? Voetballer
Hobby’s? Voetbal gamen en met jongens in de stad hangen buiten spelen
Welke	muziek	is	favoriet? Muziek van nu top40
Hoe	lang	voetbal	je	al	bij	DCS? 2jaar
Wat	is	zo	leuk	aan	voetballen?	Met je maatjes bezig zijn 
Wat	is	jouw	favoriete	voetbalclub?	AJAX
Wie	is	je	favoriete	voetballer? Berghuis
Wat	moet	DCS	nog	meer	organiseren?	Voetbalkamp einde seizoen 
Wat	vind	je	van	de	DCS	Post?	Leuk
Wat	vind	je	van	jouw	team?Heel leuk we zijn allemaal vriendjes

Sem waliani jo10-3 aan het woord
Adres?	Zevenaar
Leeftijd?	 9 jaar
Broer(s)	en/of	zus(sen)?	Nee
School/klas/groep? Basisschool De Bem, groep 6 
Leukste	en	saaiste	vakken?	Leukste vakken: rekenen en gym. 
Saaiste vak: Engels
Wat	wil	je	later	worden?	Prof voetballer
Hobby’s?	Voetballen en gamen
Welke	muziek	is	favoriet?	Muziek van Fortnite
Hoe lang voetbal je al bij DCS? 1 jaar
Wat	is	zo	leuk	aan	voetballen?	Omdat het een teamport is en goals maken
Wat	is	jouw	favoriete	voetbalclub?	Mijn favoriete club is Ajax
Wie	is	je	favoriete	voetballer?	Cristiano Ronaldo
Wat	moet	DCS	nog	meer	organiseren? Toernooien
Wat	vind	je	van	de	DCS	Post?	Leuk om te lezen
Wat	vind	je	van	jouw	team?	Leuk team en we spelen goed samen

Leeftijd?	45
Studie	of	beroep? Zonweringsmonteur 
Vrijgezel	/	verliefd	op	/	getrouwd	met?	Getrouwd met Gabry 

Eventueel	kinderen?	Levi van 11 en Milo van 9
Andere	hobby’s?	Wielrennen/schaatsen
Zelf	ook	gevoetbald?	Mijn gehele jeugd bij DCS alle 1ste elftallen doorlopen 
en 2de jaars A verhuisd naar OBW. Vanaf de senioren bij de 1ste selectie gekomen 
maar door een voorste kruisbandblessure vooral in t 2de gespeeld op mijn 
34ste gestopt door teveel last

Muziek?	Nederlandstalig radio NL
Waarom	coach/leider/trainer	geworden?	Hoop mijn ervaring en plezier 
in t spelletje over te kunnen brengen op de jongens
Instelling	van	de	jeugd? De jongens willen zaterdags tijdens de wedstrijd 
voor mekaar door t vuur om te winnen

Vertel	over	jouw	team?	Een mooie mix tussen verdediging en aanvallers. 
Allemaal vriendjes van mekaar. Fietsen bijna met z'n allen naar de training 
en terug mooi te zien

erik teuniSSen aan het woord

Leeftijd:	41 jaar
Beroep: docent Bewegingsonderwijs op het Lorentz Lyceum
Getrouwd	met:	getrouwd met Cindy

Eventueel kinderen: 3 kids, Milan 16, Jade 14 en Evi 11
Andere	hobby’s:	Padel en Mountainbiken
Zelf	ook	gevoetbald: Ja, bij DCS alleen in de jeugd.Ik zat toen op verschillende 
sporten en moest uiteindelijk kiezen. Sommige spelers van toen voetballen nog 
steeds bij DCS, die hebben het goed volgehouden. De afgelopen jaren samen met 
Michael Nieuwpoort ( ook oud DCS) leiding en training gegeven aan jeugdteams 
bij Groessen

Muziek: Urban, R&B en Hip hop 
Waarom coach/leider/trainer geworden. Bij het team van Evi M0 13-1 ging er een 
trainer weg. Zodoende aangeboden om de plek over te nemen. Als ouder was het 
leuk om langs de lijn te staan, maar het is nog leuker om te trainen met de meiden. 
Vorig seizoen mocht ik van Evi nog geen trainer worden, was wel al gevraagd door  
de trainer/leider Freek van MO 13 -1 van vorig seizoen. Gelukkig mocht het dit 
seizoen wel.

Wat vind je van het coach-/leider-/trainerschap. Heel erg leuk om te doen. 
Training geven is hetzelfde als lesgeven in de zaal. Veel oefenvormen die je 
gebruikt voor andere sporten, kun je prima gebruiken voor de voetbaltraining. 
Verder vind ik het belangrijk om als coach bezig te zijn met de groep, maar ook 
om de  individuele speler aandacht te geven. Tijdens de wedstrijden ben je vooral 
bezig met het neerzetten van de spelers. Zorgen voor de juiste balans op het veld.
Instelling van de jeugd. Tja,.. dat is een groot vraagstuk. Als ik het tot het sporten 
mag houden, dan zie ik veel grote verschillen. Veel kids sporten, maar het verschil 
tussen een goede sporter en een minder goede sporter is groter dan 20 jaar 
geleden. Verder zie je ook een verschuiving van de sportkeuze. Er is veel meer 
keuze dan vroeger en dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling. Het kan dan 
wel langer duren voordat je een sport hebt gevonden die je voor een langere tijd 
gaat doen. Mijn dochter Evi is pas op haar 10e gaan voetballen, daarvoor heeft ze 
eerst  natuurlijk zwemles gehad, maar ook geturnd, gedanst, getennist en gehand-
bald.

Mening	DCS	Post;	leuk dat het er is. Hoort ook echt bij een vereniging. 
Is er ook al een digitale versie?

Randgebeuren	bij	DCS:	Daar heb ik nog niet veel van meegekregen. 
Vorige maand was er de wedstrijd van DCS 1 tegen OBW 1, leuk dat de jeugdspe-
lers een vrijkaartje kregen hiervoor. Misschien is het leuk om in de vakanties wat 
te organiseren voor de verschillende jeugdafdelingen.

Vertel	over	jouw	team:	Samen met Mandy, René, Kim en Danitsja coach en train 
ik de Meiden onder 13-1. Ze zijn super enthousiast en zijn goed bezig op de trai-
ningen. De groep bestaat uit 21 speelster waarvan er 4 nieuwe zijn die alleen nog 
meetrainen. De trainingen zijn heerlijk om te doen. De meiden zijn leergierig en 
niet moe te krijgen. Sommige voetballen al jaren en andere komen net kijken, het 
onderling niveauverschil is technisch gezien groot, maar ze vinden het allemaal 
wel geweldig om te voetballen. De wedstrijdgroep is fanatiek, maar hebben ook 
plezier samen bij de wedstrijden. 

Wat wil je nog kwijt aan het eind. Vorige jaar halverwege het seizoen is Evi 
uitgevallen en in het ziekenhuis terecht gekomen. Hierbij wil ik graag iedereen van 
DCS en OBW bedanken voor hun steun in die moeilijke eerste weken. En in het 
bijzonder een bedankje naar het Team en Kader van de MO13-1 van vorig seizoen. 
Voor hun steun en betrokkenheid. Met als kers op de taart het Kampioenschap. 
Geweldig om te zien dat Evi nu al weer op het veld staat en speelt alsof er niets 
gebeurt is.
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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

diego raBenjo 17-1 in het Spotlicht

Naam?	Diëgo Raben
Adres? Knippenmorgenstraat 9
Leeftijd?	15

Broer(s)	en/of	zus(sen)? ja, een broertje (Jermain)
School/klas/groep? Candea College Mavo4
Naar	welke	school	ga	jij? Sport en Bewegen in Doetinchem
Leukste	en	saaiste	vakken?	leukste GYM saaiste Engels
Wat	wil	je	later	worden?	leraar in het basisonderwijs
Hobby’s? voetballen en gamen
Welke	muziek	is	favoriet? Ik heb niet perse een favoriet. ik luister nauwelijks muziek
Hoe	lang	voetbal	je	al	bij	DCS?	sinds mijn 6de 
Wat	is	zo	leuk	aan	voetballen?	het voetballen zelf en het winnen natuurlijk
Wat	is	jouw	favoriete	voetbalclub? PSV is mijn nummer 1 en van 
buitenlandse club is het Real Madrid
Wie	is	je	favoriete	voetballer?	Donnarumma en Neuer

Wat	moet	DCS	nog	meer	organiseren? leuke toernooien 
Wat vind je van de DCS Post? leuk om er in te kijken hoe het met DCS gaat
Wat	vind	je	van	jouw	team? het is een leuk team,maar kan nog beter .

kyoga woeSing 17-1 in het Spotlicht
Naam: Kyoga Woesing
Adres: Zevenaar
Leeftijd:	15

Broer(s)	en/of	zus(sen)?
1 oudere broer Rasko die vroeger ook bij dcs heeft gespeeld en ook een oudere zus.
School/klas/groep? Liemers college Landeweer in leerjaar 4.
Naar	welke	school	ga	jij? Rijnijssel in Arnhem.
Leukste	en	saaiste	vakken?
Leukste vak is gym en saaiste biologie.
Wat	wil	je	later	worden?
Dat weet ik nog niet precies.
Hobby’s?
Voetballen, tijd met familie en vrienden besteden.
Welke	muziek	is	favoriet?
Hip Hop, Rnb en natuurlijk ook Molukse muziek.
Hoe	lang	voetbal	je	al	bij	DCS? 8 jaar.
Wat	is	zo	leuk	aan	voetballen?
Balbezit houden en met je team doelpunten maken.
Wat	is	jouw	favoriete	voetbalclub?
Ajax 
Wie	is	je	favoriete	voetballer?
Jurrien	Timber
Wat	moet	DCS	nog	meer	organiseren?
Lantaarnpalen plaatsen bij veld 2/3/4 en betere velden, 
meer doen voor de jeugd als ze kampioen zijn geworden.

Wat	vind	je	van	de	DCS	Post?
Interessant en leuk.
Wat	vind	je	van	jouw	team?
Een goed voetballende ploeg die aan de bal sterk is en geduldig 
op zijn kansen afwacht en die ook durft op te bouwen van achter uit.
Wil	je	nog	iets	kwijt	aan	het	eind?
Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij DCS en ben er terecht gekomen door mijn hele familie 
die daar vroeger ook hebben gevoetbald. Mijn opa Otto Woesing, ooms, en mijn tantes Patricia 
en Quendy Woesing, neven, nichten, en natuurlijk mijn oom Werner Woesing die ook is 
geïnterviewd door de DCS Post en mijn naam ook heeft genoemd.
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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

STEMFORMULIER: 

 

DE SUPPORTERSVERNIGING ORGANISEERT: 

 

 

SPELER VAN HET JAAR 2022/2023 DCS1 

 

HIERBIJ KUNNEN ALLE LEDEN EN SUPPORTERS VAN 
DCS VAN 18 JAAR EN OUDER STEMMEN OP DE SPELER 
VAN HET JAAR VAN DCS 1 

 

 

 

NAAM SPELER DCS 1:  

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

SPELER VAN HET JAAR ZAL BEKEND WORDEN 
GEMAAKT OP  

ZATERDAG 3 JUNI , BEGIN 0M 20.00 UUR CLUBHUIS 
DCS HENGELDER 
 

DE SUPPORTERVERENIGING KONDIGT HET VOLGENDE AAN: 

 

VANAF HEDEN KAN ELKE SUPPORTER VAN DCS VAN 18 JAAR EN 
OUDER, DE SPELER VAN HET SEIZOEN 2022/2023 KIEZEN. 

DE BEKENDEMAKING ZAL PLAATSVINDEN OP ZATERDAG 3 
JUNI 2023. 

U STEM KUNT U UITBRENGEN, DOOR DEZE TE STUREN NAAR 
HET E-MAIL ADRES VAN DE SUPPORTERVERENIGING: 

SUPPORTERS@SVDCS.NL OF 

DOOR HET FORMULIER DIE IN DE KANTINE LIGT, IN TE 
VULLEN EN IN DE BRIEVENBUS, IN DE KANTINE DEPONEREN. 

DE SUPPORTERVERENIGING HOOPT OP EEN GROTE 
DEELNAME,ZODAT DIT IN DE TOEKOMST EEN TERUGKEREND 
EVENEMENT WORDT. 

BRENG UW STEM UIT EN WIJ ZIEN U GRAAG OP ZATERDAG 3 
JUNI BIJ DE BEKENDMAKING VAN DE SPELER VAN HET 
SEIZOEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Te fanatieke ouders.  

Een tekort aan trainers en coaches.  

Veel kinderen die in de puberteit afhaken.  

Of incidenten op en rond het veld …  

Veel sportclubs herkennen het! 

Daarom willen we als vereniging werken aan een positief 
sportklimaat!  

Daarover gaat de theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ 
Een krachtige aanzet voor zo’n positief klimaat. En wat nou zo 
leuk is:  

DEZE THEATERVOORSTELLING KOMT NAAR ZEVENAAR!!  

Wanneer:  Vrijdagavond 10 maart a.s. 

Hoe laat: inloop19:15 uur, start 19:30 tot ca. 20:45 uur 

Waar:  Zalen/bowlingcentrum De Griethse Poort  

Voor wie: Jeugdtrainers, spelleiders, scheidsrechters en 
ouders van jeugdspelers!  

Aanmelden:  informatie volgt over hoe en waar je dit kan doen! 

 

Dus…. noteer het vast in je agenda: 

vrijdagavond 10 maart!! 
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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 

jo15-1 winterkampioen
De JO15-1 had in december wat te vieren: ongeslagen de eerste fase (beker) en tweede fase (competitie) doorgekomen e
n overtuigend winterkampioen! 

Door Danny Wilms Floet, teamleider JO15-1 

Om een mooie knoop in de tijd te leggen kwamen op zaterdag 17 december jl. team en begeleiding samen om het jaar met een gezellige 
winter BBQ af te sluiten. Onder het genot van een hamburger, hete chocomelk, gluhwein en een feestelijke taart werd het een heel 
gezellige middag. Een mooi resultaat dankzij de geweldige inzet van het team en de trainers maar ook de steun van de sponsoren 
TOP	Groep	en	Meuleman	Schilderwerken!

Hamburgers staan klaar om 
op de winterbbq gelegd te 
worden terwijl de chocomelk 
opwarmt

JO15-1 kampioenstaart

Met handschoenen aan je zelfgebakken hamburger eten. 
Degenen zonder wanten hielden liever de hand in de zak.

V.l.n.r. Erik Oosterbroek (trainer) Danny Wilms Floet (teamleider) 
Bertyl Wissenburg (sponsor TOP Groep) Damir Rovcanin (trainer)
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JO15-1 met staf en taart
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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  

           
 

  

 

 

 

 

    Cap € 15,--                                   Jubileumpen € 1,50              Paraplu € 10,-      

                                                              

 

 

                                     

 

 

 

“Appie”, sleutel-    “Appie” T-shirt € 15,=             “Appie” sweater € 25,- Banner € 5,- 

hanger € 1,50                                                   

 

 

 

 

  

                                       

   Set, 3 Bierglazen € 5,-                         Sjaal € 10,-                                 DCS-ster € 0,50         
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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

◄

Ook de Wittenburgstraat was bedolven onder de eikels 
dit mastjaar. Volgens boomkundigen heeft de afgelopen 
droge zomer waarschijnlijk het signaal gegeven zoveel 
mogelijk voor nakomelingen te zorgen. De Amerikaanse 
eik op het landgoed Van Nispen heeft gezien zijn leeftijd 
al vele crises overleefd. Ook wij raken aan de polycrises 
gewend of het nu gaat om klimaat, stikstof, energie of 
gezondheid. Onze veerkracht is zo groot als de eeuwen-
oude eik heeft kunnen groeien.

Naar haar oom en tantes in de Oekraïne stuurt de betere helft van uw verslaggever ieder 
jaar een kerstkaart. Voor de verjaardag van haar moeder in St.Petersburg is Lena	begin 
december meestal daar en stuurt haar post vanuit Rusland. Op het hoofd postkantoor 
koopt ze dan een vrolijke postzegel. Na de inval op de Krim, Donetsk en Lugansk in 2014 
lukte dit ineens niet meer. De enige postzegels voor het buitenland die  nog verkocht wer-
den waren die met een tank of zoals bovenstaande een gepantserde trein.

Nadat zijn kleinzoon hem erop attendeer-
de stuurde Wim Bless deze foto in uit het 
Feyenoord museum: DCS bestaat dus al 
meer dan een eeuw

5 januari jl. is onze oud penningmeester 
(1993-97) Eltjo Bick in het harnas overle-
den. In DCS-post 2018-19 nr.1 gaf hij aan 
veel te golfen en van plan was dat ook in 
Belek, Turkije te doen. Dat heeft hij gedaan 
maar binnen onze landsgrens op de baan 
in Keppel was zijn laatste drive.

DCS was en is altijd thuishaven voor de Boerboompjes.
Eerst Jan, toen Guido en Jules en nu Thijs met zijn opvolgers Klaas en Teun.
Ook broer Wim van onze ex-voorzitter Jan	Boerboom, geb. 1943 behoorde tot de hierboven staande 
kampioensploeg Gelderland 1961-62.
Staand v.l.n.r.: Jan van Voorst, Jan Barten, Bert Corver,Wiet Geurds, Frits Hoeben, Jan van Onna, 
Jan Boerboom en Theo de Wit (leider).
Knielend:	 Wim  Boerboom,  Henk  Elshof,  Willy  de Jager, Tonny Elshof en Frenk Deenen. 
Afwezig: Robbie Poulet. 
Jan:	"Het volgende jaar met De Wit degradeerden we uit hoofdklasse geselecteerde jeugd-Zuid. 
Wanneer we tegen PSV, MVV of Roda JC speelden altijd vlaaien mee naar huis".

Chris	 Trouerbach, geb. 1981 kleinzoon 
van Piet van Zevenbergen (links aan de
bestuurstafel) is geboren toen zijn groot-
vader net overleden was. De dochter van 
Chris is vorig met de MO13-1 kampioen 
geworden. Evi speelt nog in dat team dat 
wordt getraind door haar vader. 
Gelukkig is ze helemaal hersteld van haar 
plotselinge ziekte en nog lang niet van plan 
haar overgrootvader achterna te gaan.



NATUURLIJK

KLEURRIJK
DRUKWERK

Telefoon (0316) 52 43 75

www.antop.nl

antop

Schievestra
at 37, 6901 GH Zevenaar
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