
De competitie is weer van start gegaan, de meesten van ons zijn ook weer 

terug van vakantie en onderwijl laait corona weer op en moeten we dus 

voorzichtig blijven maar we hebben weer genoeg positiefs te melden deze 

maand in deze nieuwsbrief. 

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

  

We zijn weer begonnen! 

De eerste competitieronde zit erop. Even wat highlights van 

onze teams.  

Het 1e heeft een nipte nederlaag geleden tegen Ommoord die 

perspectief biedt ook gezien de oefenwedstrijd van afgelopen 

maandag waar ruime wordt gewonnen. 

Het 2e heeft enorm uitgehaald met 22-2 tegen LMO! 

Tot slot een eervolle vermelding voor onze nieuwe teams - het 

9e en het 10e - die met ruime cijfers hun eerste wedstrijd 

hebben gewonnen. Ferry en Igor, complimenten voor jullie 

teams! 

De Veteranen moeten na een valse start tegen vv Strijen zich 

komend weekend revancheren thuis tegen IJVV de Zwervers. 

 

 

Een goede buur… 

Het is jullie wellicht wel opgevallen dat de verbouwing van de 

accommodatie van onze buren Antibarbari nog steeds niet is 

afgerond. Daarom is ons gevraagd om de kantine op 

trainingsavonden (dinsdag en donderdag) en de zondagen te 

verzorgen. Uiteraard hebben we daar gehoor aan gegeven 

en draaien nu bestuursleden aangevuld met vrijwilligers van 

SDV en Antibarbari de bar in onze kantine. Dit doen we 

natuurlijk graag om de financiële toekomst van onze 

vereniging nog sneller te waarborgen maar we zouden het 

enorm waarderen als er SDV’ers ons een handje willen helpen om deze diensten in 

te vullen.  

Laat van je horen via een reply op deze nieuwsbrief of loop even langs bij/ bel een 

bestuurslid als je een handje wilt helpen. 



  

Nieuwe tenues 

Het duurt iets langer dan verwacht door corona 

gerelateerde vertraging in het productieproces maar ze 

zijn inmiddels onderweg uit China. We hopen binnen 

twee weken jullie de nieuwe tenues te kunnen 

presenteren dus nog even geduld ajb... 

Het voordeel is natuurlijk dat je nog een shirtsponsor voor 

je team kan regelen. Voor een shirtsponsor geldt een sponsorbedrag van EUR 750 

voor het eerste seizoen (incl de bedrukkingskosten) en in het tweede en derde 

seizoen is dat EUR 500 per seizoen. Het tenue gaat namelijk 3 seizoenen mee en de 

sponsoring van de shirtsponsor dus idealiter ook. Voor een rug- of mouwsponsor 

bieden we maatwerk en daarvoor kun je contact opnemen met Adriaan. 

  

7-tegen-7 gaat weer van start 

Ook dit jaar hebben we natuurlijk weer onze 7 tegen 7 

competitie op de woensdagavond waar steeds meer 

SDV-teams aan mee doen. We gaan volgende week 

woensdag 30 september weer beginnen onder de 

bezielende leiding van Danny Wildeman en Wouter van 

der Kemp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona en SDV 



Vanaf volgende week als de officiële KNVB 
wedstrijden weer beginnen zal er ook 
gecontroleerd worden op het naleven van de 
RIVM richtlijnen op voetbalclubs. Het naleven 
van de regels is behalve voor onze gezondheid 
van cruciaal belang om hoge boetes en zelfs 
sluiting van de club te voorkomen! 
Het SDV coronoprotocol in de bijlage willen we 
jullie op het hart drukken goed door te nemen, 
twee zaken willen we er even uitlichten: 
 

- niet meer dan 6 man tegelijkertijd in een 
kleedkamer en niet meer dan 2 tegelijkertijd 
douchen. De aanvoerder van het team krijgt een 
rooster waarop hij de zestallen kan indelen 
 

- in de kantine staan een bewust beperkt aantal stoelen. Die dienen 
op de aangewezen plekken (zie foto) te blijven staan ivm de 1.5 meter 
en als die allemaal bezet zijn kun je dus niet meer in de kantine plaats 
nemen. Buiten (ook op het terras) geldt ook de 1.5 meter regel. Indien 
nodig vanwege het weer zorgen wij voor party tenten bij de ingang zodat 
je veilig en comfortabel een biertje kunt drinken na de wedstrijd. 
 
Tot slot nog even een relevant artikel over dit onderwerp uit de media 
wat een indruk geeft van de uitdagingen waar alle voetbalclubs mee te 
dealen hebben. 

 

We hebben naast ingang met 

een nieuwe (uiteraard SDV-

blauwe) bank weer meer 

zitgelegenheid gecreëerd. 

Ook de rokers kunnen daar 

hun hart ophalen want de 

asbak hangt daar pal naast 

(de ingang). 


