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Bartil van Kessel en Eric Meijer hebben met succes opleiding juniorentrainer KNVB afgerond 

Plus Pater Verenigingsactie 

Sponsoring Van Garderen Administratie en Advies 
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Start aanzet beleid Veilig 
Sportklimaat 

Gerwin Dekker nieuwe trainer SDS'55 
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SDS’55 familiedag 
 

SDS’55 1 uitgelicht 
Het eerste elftal speelde seizoen 2021-2022 onder 
leiding van nieuwe trainer Martin Speelziek en begon 
sterk aan de competitie (zaterdag 4e klasse C) met 
een 5-0 thuiszege tegen SV Achterveld. Ondanks deze 
goede eerste wedstrijd beleefde SDS toch een 
teleurstellende competitiestart met maar 6 punten 
uit de eerste 6 wedstrijden. SDS wist zich echter te 
herpakken en behaalde uit de opvolgende 6 
wedstrijden maar liefst 15 punten. Na de helft van de 
gespeelde wedstrijden stond SDS dan ook op 21 
punten uit 12 wedstrijden. In het restant van het 
seizoen werden goede resultaten afgewisseld met 
mindere resultaten. Uiteindelijk eindigde SDS, gezien 
de laatste wedstrijd werd gestaakt, op een 5e plaats met 40 punten uit 23 wedstrijden.  
Helaas greep SDS naast de periodekampioenschappen waardoor er ook via de nacompetitie 
geen promotie kon worden afgedwongen. Wel werd er in de competitie in de derby tegen 
Harskamp 2x gewonnen; thuis met 2-1 en uit zelfs met 1-4. 

  
 
Na de laatste thuiswedstrijd werd afscheid genomen 
van Martin Speelziek (hoofdtrainer), John van 
Dreven (assistent-trainer), Kevin Horst en Lennart 
Ploeg (selectiespelers). Met 73 goals staat Lennart 2e 
op de lijst van all-time topscorers van SDS 1. 
 
 
 

Clubfeest Radio 538 

Afscheid John, Martin, Kevin en Lennart 

Training Martin Speelziek 



Jeugdverslag 2021-2022 
 
Gelukkig konden we het seizoen weer normaal 
beginnen hoewel er later in het seizoen veel 
wedstrijden uitvielen door corona. We begonnen met wat minder elftallen dan andere jaren. 
JO-7 speelde veelal kleine toernooitjes en ook een aantal oefenwedstrijden. JO-9, JO-11 en 
JO-15 speelden in de normale competitie de wedstrijden en deden dat naar hun 
mogelijkheden. JO-13 werd kampioen in de najaarscompetitie en dat vierden we uiteraard 
met een rondrit op de platte kar door het dorp. Na de winterstop ging JO-13 over in JO-14. 
JO-19 werd ook kampioen, maar dan in de voorjaarscompetitie. Ook dit vierden we 
uitbundig. MO-15 speelde leuk mee in hun competities. De kabouters trainden met veel 
plezier; af en toe deden de oudsten mee met JO-7. 
Gelukkig konden er ook wat activiteiten doorgaan. De eerste was de verkoop van de 
oliebollen. Het oliebollenteam had ze weer prima gebakken en de verkoop was door veel 
teams goed opgepakt. Sinterklaas bracht een bezoek aan de kabouters en JO-7. Een gezellige 
boel. 
Het Driedorpentoernooi en het jeugdkamp konden door de 
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. De sportdag kon -onder 
schitterende omstandigheden- wel weer doorgaan. Na een 
uitputtende dag waarin hard werd gestreden was Jesse Kelderman 
sportman van het jaar geworden. Hij mocht de wisselbeker 
ontvangen uit handen van erelid Hennie van Ee. De sportdag werd 
afgesloten met een hapje en een drankje voor de vele vrijwilligers, 
die mee hadden geholpen. Op de familiedag waren er leuke 
activiteiten, waaraan de jeugd met veel plezier deelnam. De 
pannenkoeken smaakten heerlijk. Een klein kereltje zei over de 
pannenkoeken: ‘Deze zijn lekkerder dan die van mijn moeder …’.  
Door corona zijn de afgelopen jaren veel leuke dingen niet 
doorgegaan. Het jeugdbestuur vond daarom, dat we iets leuks moesten verzinnen, waar 
iedereen wat aan had. Bijna alle elftallen (op JO-7, kabouters en JO-19 na) gingen met de bus 
naar een wedstrijd van PEC Zwolle. Dit was echt een leuke avond en iedereen genoot ervan. 
JO-19 bezocht de wedstrijd Nederland-Wales; dit was ook een prima dagje. JO-7 en de 
kabouters gingen iets spannends doen: survivallen. Ze kropen door tunnels, hingen in de 
touwen en kropen door de modder. Als je dan trainers en leiders van de touwen af mocht 
hossen, zodat ze in het water vielen, dan is je dag natuurlijk helemaal goed.  
 
Hopelijk kunnen we seizoen 2022-2023 wel weer alle activiteiten doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Survival Nederland-Wales PEC Zwolle 

Jesse Kelderman 



SPONSORING  
Hoofdsponsors van SDS’55 zijn Habridon 
Deuren & Montage en Aannemersbedrijf B. 
van de Krol.  Op 16 februari 2019 werd een 
overeenkomst voor 3 seizoenen getekend met 
Henk en Jan van Harskamp eigenaren van ‘Habridon Deuren & Montage’ en Maarten 
Janssen, eigenaar van ‘Aannemersbedrijf B. van de Krol’. Sponsoring is belangrijk voor 
SDS’55; het betekent een flinke steun in de rug voor de vereniging. SDS dankt de 
hoofdsponsors, maar ook de sponsors van de wedstrijdballen, sportkleding en de 
reclameborden. 

  
 

Tot slot 
Onze voetbalvereniging SDS’55 kan alleen een goed georganiseerde vereniging zijn en blijven 
door de inzet van veel vrijwilligers en vrijwilligsters. Gelukkig zijn er zeer veel leden, 
supporters en ouders die een deel van hun vrije tijd besteden aan SDS’55. 
Wij bedanken al onze vrijwilligers en vrijwilligsters dan ook heel hartelijk voor hun inzet. 
 
In memoriam 
SDS’55 heeft afgelopen seizoen afscheid genomen van erelid Bertus van Milligen. 
 
Waardering 
Bij het samenstellen van een jaarverslag loop je altijd gevaar mensen of zaken te vergeten. 
SDS’55 is iedereen, die zich inzet voor onze vereniging, ontzettend dankbaar. We waarderen 
dit enorm.  
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Balsponsor 

 


