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Hartelijk welkom bij DCS ! 
 
 
Fijn dat je gekozen hebt om te gaan voetballen bij onze mooie vereniging sv 
Door Combinatie Sterk, afgekort sv DCS. Een hele goede keuze, want voor jou 
hebben namelijk al enkele bekende voetballers de jeugdopleiding bij DCS 
gevolgd. Zoals bijvoorbeeld Philip Cocu. Hij heeft bij ons vanaf zijn 6e tot en 
met zijn 12e jaar gevoetbald. Philip heeft na ons bij Vitesse, AZ, PSV en zelfs 
Barcelona gevoetbald. In totaal heeft Phillip Cocu 101 keer (!) voor het 
Nederlands elftal gespeeld. Misschien ben jij wel de volgende DCS’er die in het 
Nederlands elftal gaat spelen! 
 
Omdat het belangrijk is om op hoofdlijnen informatie te krijgen over DCS en 
hoe een en ander binnen onze club werkt, hebben we dit infoboekje. 
 
We hopen dat er voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je 
snel thuis voelt bij de voetbalclub. 
 
In dit boekje vind je niet alleen nuttige informatie over onze voetbalvereniging, 
maar er staan ook voor jou belangrijke afspraken in over hoe we met elkaar 
wensen om te gaan binnen de vereniging. 
 
We hopen van harte dat je het bij de voetbalvereniging DCS naar je zin zult 
hebben. Ook jij kunt daar aan bijdragen door je als een echte sportieve 
voetballer/voetbalster op te stellen! 
 
 
Veel voetbalplezier namens sv DCS. 
 
 
De voorzitter. 
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Hoe het allemaal is begonnen.... 
 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was er al sprake van jeugdvoetbal bij 
DCS. Het beperkte zich tot een of twee elftallen, die dan nog aangeduid werden 
als 'aspiranten'. In 1948 telde de vereniging 2 juniorenteams; A en B. Op de 
Buitenmolen werd een tweede veld aangelegd t.b.v. de jeugd en kwam er ook 
een C-elftal. In 1954 was de eerste jeugdkampioen daar: de B werd kampioen. 
In 1955 kwam er ook een D-elftal. De allerjongsten moesten zich nog vermaken 
met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. De B- en C-teams werden in 
1956 beiden kampioen. Het jaar daarop volgden de A- en de D-teams. Het A-
elftal stoomde door naar de Hoofdklasse, waar werd gespeeld tegen 
gerenommeerde clubs met namen die nu nog tot de verbeelding spreken. Zo 
kon men in die tijd op de Buitenmolen kijken naar jeugdspelers als Epi Drost, 
Theo Pahlplatz en Henk (Charly) Bosveld. Allen later spelend voor het 
Nederlands Elftal. 
 
Op dit moment bestaat de jeugdafdeling van DCS uit meerdere jongens en 
meisjes teams, per KNVB leeftijdscategorie, van JO19 tot JO06 (Ukken) en 
MO19 tot en met MO13 (SVO DCS/OBW). 
In totaal meer dan 400 DCS jeugdleden spelen iedere zaterdag met veel plezier 
voetbal.  
 
De senioren afdeling bestaat uit 7 senioren elftallen, 2 - 35+ teams en 1 
veteranen team en spelen hun wedstrijden op zondag / vrijdagavond. 
 
Om het allemaal soepel te laten verlopen heeft DCS natuurlijk het een en ander 
goed georganiseerd.  
 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
 
Onze club heeft alle belangrijke taken en verantwoordelijkheden (wie is 
waarvan) verdeeld over een aantal rollen. Dit zijn veelal kaderleden, vrijwilligers 
en/of ouders. 
 
De Coördinator 
 
De coördinatoren regelen, onder leiding van de Organisatiecommissie, de 
organisatie per KNVB leeftijdscategorie.  
Zij begeleiden de leiders en zijn bijvoorbeeld het aanspreekpunt voor nieuwe 
leden.  
Wie die coördinatoren zijn, kun je zien op de website www.svdcs.nl  
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De Train(st)er 
 
Een aantal (voornamelijk selectie-) teams wordt getraind en begeleid door 
gediplomeerde trainers, die onder contract staan van de vereniging. Daarnaast 
zijn er nog enkele vrijwilligers die een team trainen.  
Voor het merendeel van de teams wordt daarbij een beroep gedaan op 
ouder(s)/verzorger(s), die zich hiervoor bereid verklaren om deze taak op zich te 
nemen. Begeleiding van de trainers is een taak van de hoofdtrainers. DCS zorgt 
in samenwerking met de KNVB voor de voetbaltechnische ondersteuning van 
de trainers. Dit gebeurt door het verzorgen van clinics en trainerscursussen. 
 
Het streven is om elk team, met uitzondering van de eerstejaars JO09, 2 keer 
per week te laten trainen. In de winterperiode wijken JO07 en JO05(Ukken) uit 
naar één van de sporthallen binnen Zevenaar. 
 
De Team begeleid(st)er 
 
Naast de trainer heeft elk team, een teamleider. Vaak een ouder/verzorg(st)er 
van een jeugdspeler uit het team. Belangrijk is het dat de teambegeleider 
bijdraagt aan een plezierige sfeer in de groep, het aanspreekpunt is voor 
ouders en spelers en een individuele speler kan begeleiden in zijn specifieke 
ontwikkeling. 
  
Sportpark Hengelder 
 
Ons sportcomplex is gevestigd op Sportpark Hengelder, Hengelder 1, 6902 PA 
Zevenaar.  
 
Het clubgebouw 
 
Het clubgebouw van DCS is op zaterdag (als er wedstrijden plaatsvinden) 
geopend vanaf 07:30 uur.  
 
Op zondag vinden er wedstrijden van de seniorenteams en dames plaats en is 
het clubgebouw uiteraard ook geopend vanaf 08:30 uur. 
 
Daarnaast is het op dinsdag-, woensdag- en donderdagsavond geopend vanaf 
19:00 uur. 
Een uur na einde van de laatste thuiswedstrijd sluit het clubgebouw. 
Het telefoonnummer van het clubgebouw is: 0316 - 524367. 
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De kleedkamers en “De Spil” 
 
Er zijn twee gebouwen met kleedkamers. Kleedkamers bevinden zich achter de 
tribune en kleedkamers zijn te vinden tussen de sportvelden, meer verderop het 
sportcomplex Hengelder.  
Daar tref je de 'De Spil' aan, deze is bestemd voor de verschillende 
teambegeleiders en de ontvangst van de tegenspelers.  
 
Het telefoonnummer van De Spil is:  0316 -  528300. 
 
Vanaf het clubgebouw is het een klein stukje lopen naar 'De Spil'. Je loopt 
achter het linker doel op het hoofdveld richting de achteruitgang (draaipoortje). 
Door het poortje ga je linksaf en direct weer rechtsaf. Na een klein stukje 
rechtdoor tref je rechts de kleedkamers en 'De Spil' aan. 
 
Op doordeweekse avonden is 'De Spil' het handigst te bereiken door de auto 
op het parkeerterrein aan de Marconistraat te parkeren. Daarna volg je te voet 
de weg die tussen de kleedkamers van korfbalvereniging De Zwaluwen (links) 
en het hoofdveld van OBW (rechts) loopt.  
Na ongeveer 100 m. bereik je dan 'De Spil'. 
 
Vanuit het oogpunt van veiligheid willen we echter iedereen verzoeken om 
zoveel mogelijk per fiets te komen!  
  



 

 - 7 - 

 
 
Het Lidmaatschap 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Kijk op de website www.svdcs.nl  
Je kunt hem downloaden, volledig invullen en afgeven of mailen naar de 
ledenadministratie@svdcs.nl  
Als lid van DCS ben je ook automatisch lid van de KNVB. 
 
Een waardevolle club – onze waarden en normen 
 
Net als veel andere voetbalclubs let DCS nauwgezet op waarden en normen.  
 
Wat zijn waarden en normen?  
Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van DCS, de wijze waarop we met elkaar 
(horen) omgaan en de manier waarop we ons (behoren) gedragen”. Dit geldt 
voor de spelers, bestuursleden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters 
en scheidsrechters. 
 
Waarden en normen hebben ook alles te maken met het nemen van 
verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt 
beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team 
als naar de vereniging.  
 
Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg 
goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes 
achter. Als we allemaal normaal blijven doen, is en blijft voetbal heel leuk. 
 
Sportiviteit is een belangrijke waarde. We voetballen vooral voor de lol en om 
lekker sportief in een team bezig te zijn. Toch maken we allemaal wel eens een 
overtreding, soms uit onkunde, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, 
soms grof. Moedwillige, grove overtredingen passen niet bij DCS. Ga je eens 
iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpelweg excuus de 
zaak weer rechtzetten. Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft 
zijn beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. En accepteer als de 
scheidsrechter een keer niet fluit voor een overtreding. Hij of zij is ook maar een 
mens en kan onmogelijk alles zien. Zonder scheidsrechter zou het al gauw een 
rommeltje worden. Ook hier geldt dat een onbedoelde emotionele reactie met 
een excuus zo weer is vergeten (“Sorry scheids”). 
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Publiek is zeer belangrijk en een voorbeeld voor de spelers. Moedig dus je 
eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier. Geef geen 
aanwijzingen aan de spelers en gedraag je sportief ten opzichte van de 
tegenstander. Respecteer vooral ook de beslissingen van de scheids- en 
grensrechter en heb respect voor de leiding van je team! 
 
Meer over onze Waarden en Normen kan je vinden op onze website. 
 

 
 
Supportersvereniging. 
 
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 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 voetbalvereniging DCS organiseert de 
Supportersvereniging ook de nodige activiteiten voor de leden van de Sport- en 
Supportersvereniging DCS. 
 
Een aantal van deze activiteiten zijn: Klaverjas- / Jokeravonden, de Kerstbingo, 
de Quizavond en het Dartstoernooi.  
 
Om lid te worden van de Supportersvereniging betaald men slechts € 10 per 
jaar.  
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DCS een vereniging voor iedereen 
 
DCS is een vereniging voor iedereen. In onze jeugdteams voetballen niet alleen 
jongens, maar ook meiden. Op jonge leeftijd gaat het samenspelen met 
jongens prima. Naarmate de meisjes ouder worden vinden ze het vaak leuker 
om in een echt ‘meidenelftal’ in de KNVB-competitie te spelen. 
Wij hebben echte meidenteams in elke leeftijdscategorie vanaf de MO11 tot 
Dames senioren. 
 
De meiden zijn nu gaan samenwerken met OBW en die heten vanaf heden SVO 
DCS/OBW. 
 
Ook heeft DCS een G-team. G-voetballers maken al jarenlang deel uit van de 
voetbalfamilie. Bij DCS is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking volwaardig lid zijn. Het motto: 
normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. De G in de naam G-
voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt 
verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de 
voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep 
voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden 
benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G. 
 
De seniorenafdeling bestaat uit 7 senioren elftallen, 2 - 35+ teams en 1 
veteranen team.  
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Onze Mascotte APPIE 
 
DCS draagt sportiviteit en respect hoog in haar vaandel. Van iedereen die bij 
DCS betrokken is wordt verwacht dat zij zich niet alleen binnen het veld aan de 
spelregels houden, maar dat zij zich ook buiten het veld sportief en respectvol 
gedragen. Vaak blijven gedragsregels en richtlijnen steken op het niveau van 
een ‘papieren tijger’.   
 
Om het gewenste gedrag op een meer aansprekende manier onder de 
aandacht te brengen heeft de Waarden en Normencommissie van DCS bedacht 
om een ‘figuurtje’ in het leven te roepen.  
Dit figuurtje moet dan vooral de jeugd aanspreken. Er zijn immers zo’n 400 
jeugdleden binnen de vereniging actief en een Oudhollands gezegde luidt: 
‘Jong geleerd is oud gedaan’.  
 
Onze mascotte is een tijger en heet APPIE. De tijger heeft een kindvriendelijk 
en aaibaar uiterlijk, maar heeft ook een jeugdige en sportieve uitstraling. De 
tijger is strijdvaardig, straalt gezag uit en is (bijna) onoverwinnelijk.  
 
Maar de DCS mascotte is ook sportief, respecteert anderen, is sterk, lief, stoer 
en ziet er prachtig uit. Kortom een mascotte waar je als club en als voetballer 
trots op kan zijn ! 
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Gedragsregels 
 
Iedereen moet met plezier kunnen voetballen bij DCS ! Dat betekent dat we 
samen afspraken maken over de wijze waarop je met andere DCS leden, maar 
ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers omgaat. Deze 
afspraken noemen we “gedragsregels” en zijn gebaseerd op de vijf 
basiswaarden van DCS:  
 

• PLEZIER 
 
“WIJ MAKEN HET ELKAAR PLEZIERIG OM BIJ DCS  TE ZIJN” 
 

 
• RESPECT 

 
“WIJ RESPECTEREN ELKAAR (EN ELKAARS EIGENDOMMEN) EN DE 
TEGENSTANDER” 
 

 
• EERLIJKHIED 

 
“WIJ BLIJVEN ALTIJD EERLIJK NAAR ELKAAR” 
 

 
• BETROKKENHEID 

 
“WE ZIJN ACTIEF BETROKKEN BIJ DE VERENIGING” 
 

 
• SPORTIVITEIT 

 
“WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DCS  EEN SPORTIEVE VERENIGING IS” 
 
 
Deze algemene gedragsregels zijn verder uitgewerkt in het Statuut Waarden & 
Normen. Hierin staat ook informatie over eventuele sancties bij het niet naleven 
van onze gedragsregels.  
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Wat je verder nog moet weten 
 
Kleding 
 
DCS speelt haar wedstrijden in een geel shirt, zwarte broek en gele kousen.  
Je hoeft de wedstrijdkleding niet zelf te kopen, deze wordt door DCS verstrekt. 
Wat je wel zelf moet aanschaffen zijn natuurlijk voetbalschoenen en 
scheenbeschermers. 
Scheenbeschermers zijn verplicht gesteld door de KNVB, zowel bij wedstrijden 
als bij de trainingen.  
 
Van de ouders/verzorgers (van jeugdspelers) en seniorenspelers wordt 
gevraagd om per toerbeurt de tenues te wassen. 
 
Bij trainingen ben je vrij in de keuze van je kleding.  
 
Spullen kwijt 
 
DCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Dus neem 
geen waardevolle zaken mee naar de training en wedstrijden, let goed op je 
spullen. Kan het niet anders geef je spullen dan in bewaring bij leider of trainer. 
Zet je fiets netjes neer en zet deze op slot. Als er toch wat is, meldt dit dan bij 
trainer of leider.  
 
De wedstrijden 
 
De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de leeftijdscategorie. 
 
Afgelastingen 
 
Bij slecht weer bestaat altijd de mogelijkheid dat wedstrijden of trainingen 
worden afgelast.  
 
Bij algehele afgelastingen (afgelasting door de KNVB) is dit te vinden op 
voetbal.nl en in de voetbal.nl app. Daar staat de meest actuele wedstrijd 
informatie! 
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Indien een training, om welke reden dan ook, niet doorgaat zullen de 
betreffende teambegeleiders dit zo snel mogelijk aan alle spelers laten weten. 
 
Raadpleeg altijd de DCS-site voor nieuws over afgelastingen en allerlei andere 
zaken. 
 
 
Handige links, e-mailadressen en telefoonnummers 
 
DCS www.svdcs.nl  Via deze site vind je info over de vereniging en/of      

een team. 
 
KNVB www.knvb.nl   Via deze site vind je info over programma's, 

uitslagen en standen. 
 
E-mailadressen 
 
Het e-mailadres van het Hoofdbestuur is secretaris@svdcs.nl  
 
Het e-mailadres van het Jeugdbestuur is jeugd@svdcs.nl 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@svdcs.nl 
 

 


