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Roerige tijden 

We zijn alweer een heel eind richting de winterstop en er valt 

inmiddels al iets meer te zeggen over de kansen van onze 

teams in de competitie en de beker.  

Helaas heeft ook corona weer een doorstart gemaakt waar we 

mee zullen moeten dealen de komende tijd.  

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

nieuwsbrief. 

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

geïnteresseerden! 

 

                                                                                                             

             

 



  

 

 

Update resultaten SDV-teams 

Afgelopen week was er wisselend succes voor onze teams in de 

competitie. Het 3e (het Corps) pakt wekelijks de punten en Luuk en 

zijn mannen doen nog steeds volop mee om het kampioenschap. 

Het team wat tot nu toe de beste indruk maakt is het 

12e  (Hermanos) van Cas die met de volle buit afgetekend aan kop 

gaan met zelfs nog twee wedstrijden tegoed op de concurrentie. We 

hebben hoge verwachtingen van jullie jongens, make us proud! 

Tot slot is het 7e (Ferry nice team) door in de beker, het 2e (Parcival 

All Stars) heeft de bekerronde nog voor de boeg. 

 

 

Column van ome Cor 



Voordat jullie verder lezen…. wil ik 
graag even laten weten wie ik ben, 
mijn naam is Cor Speelpenning en 
ben in de de zomer van 1969 lid 
geworden van SDV en dat is om 
precies te zijn zo’n 52 jaar geleden 
! Na een aantal jaren in het 1e 
elftal te hebben gespeeld, zat mijn 
actieve voetballeven erop en kwam 
ik haast vanzelf in allerlei functies 
terecht, het begon als leider van 
het 2e elftal, vervolgens 3 jaar 
trainer van alle elftallen en naast 

dat ik altijd geprobeerd heb de club zoveel mogelijk te verkopen bij 
sponsors etc., ben ik ook nog 10 jaar voorzitter geweest !  Met deze 
historie, kun je je voorstellen dat ik in al die jaren een aardig beeld 
heb gekregen van het reilen en zeilen van een voetbalclub en zeker 
die van S.D.V ! 
Vele, vele jaren is het ons voor de wind gegaan, met o.a. als 
hoogtepunten dat wij ooit met maar liefst 16 senior elftallen 
uitkwamen in competitieverband en het groots vieren van ons 50 
jarig bestaan in het World Trade Center !  
Helaas ook  S.D.V. ontkwam niet aan dieptepunten in hun historie 
en die me het meest bij zijn gebleven zijn die van een paar jaar 
geleden, donkere wolken pakten zich samen toen het toenmalige 
bestuur er mee stopte en als er geen leden binnen de vereniging 
zouden opstaan om een nieuw bestuur te vormen, dit het einde zou 
zijn geweest van het tijdperk S.D.V. ! 
Gelukkig bleek dit wel het geval en heeft S.D.V weer een voltallig 
bestuur en ik zou willen zeggen: en wat voor één !  Ondanks alle 
vervelende tijden die we met elkaar hebben gehad rond de 
pandemie, zijn zij degene die op een ongelofelijke manier aan het 
werk zijn geweest in kantine en rondom ons complex ! Op 
verbluffende wijze is alles opgeknapt, geverfd en vernieuwd, tot zelfs 
een nieuwe keuken aan toe ! Ook op organisatorisch gebied staat de 
zaak als een huis ! Daarom wil ik graag mijn enorme waardering 
uitspreken aan ons huidig bestuur en aan allen die daar mee 
geholpen hebben ! Geweldig gedaan en dankzij jullie staat onze club 
weer op de kaart ! 

 



                                                                                                             

             

 

Renovatie clubgebouw 

 

We zijn sinds de eerste corona golf hard aan het klussen en na het 

terras hebben we nu ook de kantine zo goed als af. Naast het 

meubilair dat is vervaardigd door Mauro van Lenten en zijn vader 

waar we heel blij mee zijn is er ook veel geschilderd door bestuur en 

leden. De tv die sinds kort naast de hoofdingang van de kantine 

hangt is mogelijk gemaakt door onze partner Excelsior die met de 

damesafdeling doordeweeks gebruik maken van onze kleedkamers 

en kantine. Jeroen heeft de electra en verlichting aangepakt. Tot slot 

is na het washok de keuken ook zo goed als klaar waar Ton 

Raaphorst van de Veteranen menig vrij uurtje in heeft gestoken. 

 



 



Teamnamen 

Vanwege de nieuwe indeling van de teamnummers door de KNVB 
hebben we alle teams de mogelijkheid gegeven een naam voor hun 
team op te geven.  
Aan de lijst te zien zit het met de creativiteit wel snor, alleen het 3e 
had geen voorstel aangeleverd dus die hebben we als bestuur een 
passende teamnaam toegekend. 
 
 
 
 
 
SDV1:        selectie 
SDV2:        Parcival All Stars 
SDV 3:        Het Corps 
SDV 4:       Inazuma Rotterdam 
SDV 5:       Buffels 
SDV 6:       Marco’s probleemkinderen 
SDV 7:       Ferry Nice Team 
SDV 8:       Hermandello 
SDV 9:       7-eleven 
SDV 10:     Los Ganadores 
SDV 11:     Wet 21 
SDV 12:     Hermanos 
SDV 35+:    Empty Guns 
 

 

 



 

Corona Toegangsbewijs 
 
We zijn nog niet van corona af hebben we de afgelopen weken weer 
gemerkt en daar horen helaas ook nieuwe maatregelen bij. Daarom 
ook bij SDV toegang tot de binnenruimtes met een QR-code waarop 
gecontroleerd wordt door bestuursleden en vrijwilligers. Vraag bij ja 
aanvoerder even na wat het beleid is omtrent CTB. Tot slot werken 
we ook samen met de gemeente die de afgelopen weken bij de 
ingang bij Leonidas met het uitreiken van polsbandjes de clubs op 
het Toepad hebben geholpen met de handhaving, wij vragen jullie 
om hier aan mee te werken om zo het controleren voor ons te 
vergemakkelijken. 

 

 

 



 

Sponsoring Doet Veel 

Naast de vele uren die we als bestuur belangeloos en met alle liefde 

in de club stoppen waardoor we samen met jullie enorme stappen 

hebben gemaakt de afgelopen twee jaar heeft ook onze vereniging 

een stabiele onderstroom nodig van inkomsten uit sponsoring. 

Nieuwe sponsoren zijn tot nu toe uit het netwerk van bestuursleden 

en de technische staf gekomen en daarom doen we bij deze een 

beroep op jullie om bv je werkgever of je eigen onderneming aan te 

laten sluiten bij de partners van SDV. Dat kan al beginnen met 

incidentele sponsoring van de wedstrijdbal voor een bescheiden 

bedrag maar uiteraard zien we graag nieuwe borden rond het veld 

verschijnen! Adriaan en Simon hebben de mogelijkheden uitgewerkt 

in sponsorpakketten en gaan hierover graag in gesprek met 

potentiële sponsoren. 

Voor een kleinere vorm van steun starten we met ingang van 

komend seizoen de club van 75 (ons jubileum volgend jaar) op en 

kun je al voor 75 euro per seizoen onze vereniging steunen. 

Uiteraard krijgen de leden van de club van 75 een eervolle 

vermelding in de kantine. 

We zien jullie leads graag verschijnen via mail op 

penningmeester@vvsdv.nl of contact Adriaan op 06-14550200. 

mailto:penningmeester@vvsdv.nl


 

 
 
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. Omdat we weer volop in de 
trainings- en wedstrijdmodus zitten krijg je 15% korting op je 
bestelling van 10 of meer sets performance sweaters en 
performance pants. 
 
Voor meer informatie neem contact op via 
penningmeester@vvsdv.nl of Adriaan op 06-14550200 
 
 

mailto:penningmeester@vvsdv.nl


 

https://vvsdv.clubwereld.nl/  

 

 

 
 

 
 
 

Onze partners 
 

             

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvsdv.clubwereld.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C89cdb768e7134b0c375b08d983662dd3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685297148442583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DuKoRy0hlnfIE6ZpQIOcc%2F5NN%2BWFrTGBjDtpuRyYnDo%3D&reserved=0


 

 
 

        

 
 
 

   

Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

Het bestuur  
Adriaan, Chris, Cas, Jeroen, Remko en Max 

  

  

  

  

 

  

  
 

  

 

 

   

  
 

  



 

 

 

 

   

  
 

  

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  
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