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Perspectief 

Publiek in voetbalstadions eind april en versoepelingen komen 

eraan dus we verwachten ook als club weer meer te kunnen doen 

richting de zomer. 

Dit en meer over alles wat er speelt rond onze vereniging in deze 

nieuwsbrief. 

Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar (ex)leden en andere geïnteresseerden! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sloop-Dat-Virus Cup 2021 

Sinds de leden tot 27 jaar weer mogen voetballen in groepsverband hebben we 

meteen de SDV-cup 2021 gelanceerd waarin het 1e / 2e / 3e / 4e/ 6e / 8e / 9e / 10e 

actief zijn. Voor de mannen van het 5e/ 7e/ Veteranen is het nog even wachten maar 

hopen we ook snel voetbal aan te mogen kunnen bieden want zeker Remko en 

Adriaan als Veteranen weten hoe vervelend het is om vanaf de zijlijn toe te moeten 

kijken. 

Maar uiteraard zijn we heel blij voor al die leden die op zaterdag weer een wedstrijd 

hebben en die potjes liegen er niet om qua beleving. De tussenstand is (hoewel niet 

volledig door wat uitval) dat het 10e afgetekend aan kop staat met het 2e en 9e strak 

daarachter. Goed bezig Pritam, we zijn erg benieuwd naar jullie wedstrijd van as 

zaterdag tegen Ferry en de mannen van het 9e! 

Hieronder de actuele stand; voor programma, topscorers enz verwijzen we jullie naar 

onze website: 

https://vvsdv.nl/programma/sdv-cup/  
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Stand na speelronde 3 april 

 

 

 

Trainen 

Dankzij de verruiming van de avondklok kunnen we gelukkig wel weer wat langer 

trainen, dit wordt door de meeste teams ook met veel enthousiasme gedaan op de 

maandag en de woensdag. De leden boven de 27 zijn zoals eerder gezegd ook 

welkom om te trainen in viertallen dus contact even je aanvoerder als je een balletje 

wil komen trappen. 

Heel langzaam gaan we zo hopelijk weer terug naar het ‘oude normaal’. Fingers 

crossed! 

 

  



 

Renovatie 2021 

We zijn nog steeds hard bezig om ons 

onderkomen op te knappen en na o.a. het 

zomerterras en de CV-installatie achter is nu de 

kantine en keuken weer aan de beurt. Door een 

fixe lekkage wordt in de keuken de achterwand 

en het keukenblok vervangen (door Rapo van de 

Veteranen waarvoor veel dank) zodat we straks 

jullie weer van een natje en een droogje kunnen 

voorzien.  

De kantine gaan we na al het schilderwerk 

afmaken met branding zoals jullie kunnen zien 

zodat we overal het nieuwe logo en onze 

clubgear prominent in beeld hebben. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Koop nu je SDV-gear in de webshop 
 

Sinds de start van onze samenwerking 
met Robey hebben we zoals jullie 
weten een kledinglijn met exclusieve 
SDV-artikelen. Onder andere 
trainingskleding maar ook mooie polo’s 
die je kunt customizen met je nummer 
en initialen. Onze cultuurdragers, 
éminence grise ook wel bekend als 
Veteranen 1 hebben ook een set 
polo’s aangeschaft voor het hele team 
en die zijn inmiddels binnen zo te zien. 
 
Met een aankoop in onze webshop 
steun je de vereniging en als dank 
daarvoor bieden we een interessante 
korting aan als je een bestelling (voor 
je team) wil plaatsen van 10 artikelen 
of meer.  
Voor meer informatie neem contact op 
via penningmeester@vvsdv.nl  
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https://vvsdv.clubwereld.nl/  

 

 

Onze partners 
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Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

Het bestuur  
Adriaan, Chris, Edwin, Jeroen, Nigel, Remko en Simon 

  


