Met ons
realiseert u al uw
woonwensen

Deskundige hulp bij de aan- en verkoop
van uw woning, het vinden van een
passende hypotheek en het afsluiten van
alle benodigde verzekeringen.
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Terry Scholman Pleineslaan 88
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Woudenbergse Drukkerij
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E-mail adres secretariaat:

Dagelijks Bestuur:
Algemeen voorzitter:
Algemeen secretaris:
Penningmeester:
Lid:

vacature
E. Dekker
S. Broerse
G. de Vries

3734 GD Den Dolder
3734 GR Den Dolder
3412 KZ Lopikerkapel

Sponsorcommissie:

sponsor@dosc.nl

Fornheselaan 78
Hezer Enghweg 18
Batuwseweg 46

3734 ER Den Dolder

Ledenadministratie en contributiezaken: ledenadministratie@dosc.nl
Ledenadministrateur:
C. v.d. Steenhoven, Paltzerweg187
3734 CK Den Dolder
Bankrekening. NL85INGB 000 0610948 t.n.v. Penningmeester D.O.S.C.
Contributie geldend voor het seizoen 2016-2017:
Senioren
Algemeen Lidmaatschap
€
60,00
Badminton
€ 180,00
Darts
€ 108,00 (competitie)
€
72,00 (recreanten)
Gymnastiek-jeugd en ouder/peuter
Gymnastiek-body-conditie
€ 150,00
Gymnastiek-Pilates
€ 150,00
Gymnastiek-Galm
€ 144,00
Gymnastiek-Countryline-dance
€ 180,00
Gymnastiek-Dynamic Tennis
€ 180,00
Petanque
€
84,00 (recreanten)
€ 116,40 (W-licentiehouders)
Klaverjas
€
60,00
Schaken
n.v.t.
Voetbal
€ 216,00
Volleybal
€ 192,00 (competitie)
€ 132,00 (recreanten)

tel. 030-2250403
info@dosc.nl

tel. 06-27032817
tel. 030-2293663
tel. 06-27563162

tel. 06-29022912

Jeugd (tot 18 jaar)
€ 60,00
€ 126,00
€ 108,00

€ 66,00
€ 144,00
€ 132,00

Bij het afsluiten van twee of meer lidmaatschappen ontvangt men 15% korting op het totaal verschuldigde contributiebedrag. Inschrijfgeld: éénmalig € 5,00. Bij D.O.S.C. kan de contributie in termijnen betaald worden!
Aan- en afmeldingen en adreswijzigingen via de website www.dosc.nl/mijndosc
Secretariaten van de afdelingen:
Badminton:
A. Advocaat
Darts:
K. Broerse
Gymnastiek:
N. Uppelschoten
Petanque:
H. Stehouwer
Klaverjas:
T. Goes-Fricke
Schaken
M. de Ridder
Voetbal:
J. Oostenbruggen
Volleybal:
M. Kok

aartdosc@gmail.com
J.H. Isingserf 10
3766 HD Soest
Pleineslaan 49
3734 EM Den Dolder
Gramserweg 65
3711 AV Austerlitz
Lichtegaarde 66
3436 ZW Nieuwegein
jeugdschakendendolder@hotmail.com
Andreas Foxlaan 14
3734 GC Den Dolder
volleybal@dosc.nl

tel. 030-2292672
tel. 06-12766616
tel. 030-2281600
tel. 0343-491665
tel. 030-6308979
tel. 030-2281439
tel. 030-2740795

Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.”
Secretaris:
W.D. Scholman
supportersvereniging@dosc.nl
Oud papier ophalen:
J. van Oostenbrugge W. Arntszlaan 74
3734 EJ Den Dolder

tel. 030-2290564

D.O.S.C. – Paviljoen
Paviljoencoördinator

tel. 030-2257835
tel. 06-38513203

P. de Jonge

W. Arntszlaan 96
paviljoen@dosc.nl
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3734 EJ

Den Dolder

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
Het clubblad verschijnt op de eerste donderdag van de maand. De deadline ligt op de vrijdag
daaraan voorafgaand, voor het volgende nummer dus op vrijdagavond 30 september,
18.00 uur liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.
Foto's?

Zoals u wellicht al gezien hebt, is één statafel in het paviljoen inmiddels gedeeltelijk bedekt
met oude(re) D.O.S.C.-foto's. De tafel is echter nog lang niet vol en ook de andere statafels
zijn in afwachting van foto's. Hebt u daarvoor nog een of meer (goede kopieën van) foto's die
op de een of andere manier met D.O.S.C. te maken hebben en minimaal twee jaar oud zijn?
Geef deze dan af aan de bar of aan één van de (afdelings)bestuursleden. Hij/zij zal dan zorgen dat de foto op de juiste plek terecht komt.

Activiteitenkalender
OKTOBER
maandag 10 oktober
zaterdag 15 oktober

Algemene Ledenvergadering D.O.S.C. Aanvang 20.00 uur in het
paviljoen
CMV-toernooi (jeugd 7-12 jaar) afdeling volleybal in de sporthal van
D.O.S.C. Aanvang 10.00 uur.
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HAARSTUDIO RONIQUE,
GEKNIPT VOOR HET
HELE GEZIN !

Geopend :
dinsdag t/m
donderdag 8.30 tot 17.30 uur
vrijdag
8.30 tot 20.30 uur
zaterdag
8.00 tot 14.15 uur

UILENPAD 4
3722 AW BILTHOVEN
Tel. 030-228 0280

Voor een afscheid dat past
bij het geleefde leven
Mieke van der Ploeg

Afscheid nemen doen we allemaal in
ons leven. Op veel momenten en op
veel manieren. Maar afscheid nemen
wanneer iemand is overleden, is een
speciaal afscheid.

T (06) 506 002 91

Graag wil ik u hierin zorgvuldig

www.uitvaartzorgdendolder.eu

begeleiden, in alle rust en met

Werkzaam provincie Utrecht en ‘t Gooi

aandacht voor details.

Wij houden van lekker eten.
Bij Spoelder vind je bijzondere vleesspecialiteiten uit de hele wereld. Zoals
Amerikaans Dry Aged Meat, Argentijnse
steak, Franse scharrelkip en Nieuw-Zeelands
lamsvlees. Kom proeven!

van het DB…..
We kunnen niet stellen dat de zomer geruisloos voorbij is getrokken. Integendeel. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben ook genoten van de vakantie elders, of gaan dat binnenkort nog
doen (Esther).
Vlak voor die vakantietijd, het moment was ietwat ongelukkig, werd op de website de mogelijkheid opengesteld voor alle leden om zich te gaan registreren in MijnDOSC, om zodoende
een nieuwe ledenadministratie op te zetten. Misschien waren we er nog wel niet helemaal
klaar voor. En we hadden dus ook te maken met die vakantie, waardoor dingen wat trager
gaan lopen. Maar veel keus hadden we niet. Uitstel was niet mogelijk. Het hele proces moet
in deze maand worden afgerond om straks te kunnen starten met de hieraan gekoppelde
contributie facturering. En nu zo langzamerhand de grootste kinderziekten eruit zijn, en er op
de website steeds meer informatie beschikbaar komt om het registratieproces stap voor stap
te begeleiden, kunnen we vaststellen dat het nu allemaal aardig goed in de steigers staat. En
het zal uiteindelijk grote tijdswinst opleveren voor de afdelingsbesturen en niet in de laatste
plaats voor de ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven. Niet onbelangrijk in een tijd
waarin het niet gemakkelijk is om vrijwilligers te vinden. Chris is begonnen met zijn rondje
langs de velden om alle, voornamelijk oudere leden, die geen mogelijkheid hebben om zichzelf te registreren, de helpende hand te bieden. Een hele klus, en het zou zo fijn zijn als
iedereen die zelf wél die mogelijkheid heeft, maar zich nog niet heeft geregistreerd, dat op
korte termijn alsnog doet. Ga naar de website, lees de handleiding en de veelgestelde vragen, en het registreren is een fluitje van een cent! Even doen!!
Half augustus heeft de paviljoencoördinator een operatie ondergaan die hem hopelijk van
langdurige klachten af zal helpen. Voor Peter een goede zaak en we wensen hem van harte
beterschap en een goed herstel toe.
Voor de paviljoencommissie een ongemakkelijke bijkomstigheid, want bij alle overige taken
die deze mensen al binnen D.O.S.C. verrichten, komen daar voor een aantal weken ook de
taken van Peter bij, die overgenomen moeten worden. En dat is elke dag weer een opgave.
Helaas gaat het dan ook niet altijd goed. Heel erg vervelend voor alle betrokkenen. Een excuus van onze kant is dan ook welgemeend en op zijn plaats. Miscommunicatie of andere
fouten, het kan allemaal gebeuren, maar het mag natuurlijk niet. Eén kleine kanttekening.
Alle mensen die helpen de afwezigheid van Peter op te vangen, zijn clubmensen in hart en
nieren. Die zich al jaren met veel plezier ten dienste stellen van de vereniging en die er heel
veel tijd insteken. Daar moeten we zuinig op zijn.
Minder respectvol kan ik zijn over de leden (of ouders) die gewoon wegblijven als ze een
keer staan ingeroosterd om bardienst te draaien. Het seizoen is nog maar net begonnen, en
met name de eerste zaterdagen zijn weinig hoopgevend. Blijkbaar is er niet het besef dat als
niet iedereen zijn steentje bijdraagt, de gevolgen niet te overzien zijn en zeker het sporten
praktisch onbetaalbaar gaat worden!
Maar laat ik een positieve draai aan dit verhaal geven. Nog enkele prettige mededelingen.
Binnenkort zal een lang gekoesterde wens in vervulling gaan en kan er worden gePINd bij
het afrekenen. Nog even geduld.
Ook maak ik graag alle leden van de RABO bank Utrechtse Heuvelrug erop attent, dat de
RABO clubkas campagne er weer aan komt. Het zou mooi zijn als de stemmen die jullie eind
september op verenigingen mogen uitbrengen, zo veel mogelijk naar D.O.S.C. gaan. Het
levert toch iedere keer een mooi bedrag op!.
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Verder gaat de pluim van deze maand naar de familie Dekker. Allereerst al vanwege alle
taken die ze in het seizoen voor het paviljoen verrichten. De zaterdagen in de keuken, de
inkoop en dan ook nog de ledenadministratie die Willem tot deze zomer deed, de inzet is
geweldig. Maar om dan in de zomersluiting ook nog eens de centrale hal van een nieuw
muurverfje te voorzien en om ook nog eens een dag bezig te zijn om van alle tafels, stoelen
en krukken in het paviljoen de kauwgom aan de onderkant te verwijderen…. Hulde!! Wat een
inzet!
Dat slaat gelijk een bruggetje naar het laatste wat ik met jullie wil delen. Want we hebben
met elkaar weer aardig kunnen genieten van de sportzomer. Hoewel…. over het EK voetbal
zullen we het maar niet meer hebben. Maar op de Olympische Spelen heb ik vooral genoten
van de teamsporters die stralend van enthousiasme, inzet en de juiste mentaliteit hun wedstrijden speelden. Met name de volleybalsters en handbalsters. Geweldig om te zien dat met
de juiste ‘mind-set’ zo veel meer bereikt kan worden. Laten wij, niet alleen tijdens het sporten, maar ook in de organisatie daaromheen, dat ook eens proberen!
Tenslotte doe ik nogmaals een urgent beroep op alle onze leden, die de juiste ervaring
hebben, om zich te melden voor de positie van penningmeester in het dagelijks bestuur. De huidige penningmeester, Sophia, treedt in oktober af. Wij zijn al ca. 3 jaar
bezig om een vervanger te vinden wat helaas tot op heden nog niet gelukt is. De tijdgeest van ‘alles moet snel en vlug’ en ‘niemand heeft meer tijd’ helpt ons niet. Maar
het kan toch niet waar zijn dat we uit een ledenbestand van ruim 1000 personen niet
een vrijwilliger kunnen vinden die met een tijdsinvestering van (opgeteld) een avond in
de week als penningmeester wil functioneren?
Ik vertrouw er op dat iedereen begrijpt dat een omni-sportvereniging zoals D.O.S.C.
alleen de contributie relatief laag kan houden als er zich ook voldoende enthousiaste
vrijwilligers aanmelden........Ik ga er vanuit dat ik in één van de volgende maanden jullie kan melden dat we eindelijk een geschikte vrijwilliger hebben gevonden!
Gerard de Vries.
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Al 20 jaar een begrip in Zeist e.o.
Zeer ervaren fysio- en manueel therapeuten, snelle diagnose, zeer
tevreden klanten, moderne apparatuur en behandelmethoden,
goede resultaten, ruime openingstijden, geen wachtlijst!

• Topzorg voor sporters!
• DOSC kiest voor MTC Fysiotherapie!
• Gratis inloopspreekuur voor leden van DOSC!
Kijk voor de tijd(en) op onze website!

Laan van Vollenhove 20B • 3706 AA Zeist • Kroostweg 49 • 3704 EB Zeist
T 030-695 27 43 • www.mtcfysiotherapie.nl

Het team van Audio Hagoort Witgoed : Marcel Jansen, Leon Lafleur en Joan Schram.
Audio Hagoort Witgoed biedt een ruime keus aan beeld- en geluidapparatuur , witgoed en huishoudelijke apparaten .
Voor een goed advies, uitgebreide service en een eigen storingsdienst bent u bij ons aan het juiste adres .
U bent van harte welkom in onze winkel aan de Pleineslaan 14 Den Dolder, telefoon 030-2282229.
www.audiohagoort.nl - info@audio-hagoort-witgoed.nl
Dealer van o.a. Loewe, Bose, Philips, Samsung, Sonos, Panasonic Miele, Bosch, Liebherr en AEG.

uw particuliere dienstverlener
op het gebied van:

Dolderseweg 134
030-2283470

Dolderseweg 134
030-2283470

Dolderseweg 134
030-2283470

3734 BL Den Dolder
www.faunaland.nl

3734 BL Den Dolder

- schoonmaak
- wassen en strijken
- stomerij
- glazenwassen
- tuinonderhoud
- sleutelservice
- ouderenzorg (fullservice pakket)

www.faunaland.nl

3734 BL Den Dolder
www.faunaland.nl

Fornheselaan 120a, 3734 GE Den Dolder
info@quality-groep.nl
030-2080482 of 06-22185409

ALGEMENE LEDENVERGADERING D.O.S.C.
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:
Maandagavond 10 oktober 2016
Aanvang 20.00 uur in ons paviljoen van het sportcomplex aan de
Willem Arntszlaan te Den Dolder.

Badminton
Darts
Gymnastiek
Petanque
Klaverjas
Schaken
Voetbal
Volleybal

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
*
**
***

Opening
Vaststelling notulen 14 oktober 2015*
Ingekomen stukken **
Evt. benoeming van ereleden en/of leden van verdienste
Mededelingen
Jaarverslag afdelingen
Jaarverslag van de penningmeester en verslag van de kascontrolecommissie
Begroting 2016/2017
Vaststelling contributie per 01/07/2017
Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar S. Broerse en aftredend herkiesbaar
G. de Vries.
Het bestuur draagt T. Anbeek voor als algemeen voorzitter en C. van der Steenhoven
(ledenadministrateur) als lid van het Algemeen Bestuur***
Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
Rondvraag
Verloting aanwezigheidsprijzen
Sluiting
De notulen kunt u vanaf 07 oktober 2016 downloaden via onze website www.dosc.nl
Ingekomen stukken (zie punt 3) dienen uiterlijk op 07 oktober 2016 in het bezit te zijn
van de secretaris (Fornheselaan 78 of via dekker231@hotmail.com).
(Tegen) kandidaten (punt 10) kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang vergadering
aanmelden bij de secretaris.

Eventueel zal op een daartoe geschikt moment een pauze worden ingelast.
Namens het algemeen bestuur van D.O.S.C.,
Esther Dekker
Algemeen secretaris
Rooster van aftreden Dagelijks Bestuur D.O.S.C.
2016

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid

x
x
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2017

x

2018

x

2019
x

Afdeling Badminton
Wat hebben wij in onze vakantie aan onze badminton conditie gedaan?
Nu de vakantie voorbij is en wij weer aan het
werk, aan de studie of aan het sporten zijn
gegaan, is het toch belangrijk om te evalueren hoe onze conditie nu er bij staat. Want als
je denkt dat met alleen lui op het strand liggen
je conditie vanzelf op peil blijft dan kom je
zeker bedrogen uit.
Wat heb je voor conditie nodig bij badminton?
Dat kan voor iedereen anders zijn. Als je nog
jong bent, zo rond de dertig of veertig, dan
heb je je topconditie misschien wel gehad
maar dan kun je toch nog aan veel sporten
goed meedoen dus ook aan badminton. Want tot je 50ste verlies je maar 0,5 tot 0,7 % aan
energie per jaar vanaf je 20ste. Misschien verspil je bij het spelen nog te veel onnodig energie
maar als je weet dat je tegenstanders al veel minder energie over hebben dan is het toch
niet zo erg.
Als je al bijna tachtig bent hoef je natuurlijk niet naar alle hoeken van het veld te rennen want
dat put je jezelf te snel uit. Het is beter dat je je tegenstander laat rennen en zelf de strategische plekken van het veld goed in de gaten houd. Je hebt dan een goed overzicht waar de
shuttle naar toe geslagen wordt en laat je niet verrassen door je tegenstander. Je moet zuinig zijn op de overgebleven energie die nog in je zit. Want voor vijftig+ers geldt dat je met 1%
aan energie per jaar inboet zodat je bij je 80ste dus nog maar op ongeveer 50% zit vergeleken bij je 20ste.
Dit geldt alleen als je je aan de NNGB norm houdt, dwz gedurende 5 dagen per week een
half uur per dag matig intensief beweegt.
Compensatie bij vermindering van energie
Als je minder energie kunt leveren vanwege leeftijd of een bepaalde handicap dan kun je dit
compenseren door een verbetering van je speltechniek. Er zijn verschillende methoden om
dat aan te leren. Ben je een autodidact dan kun je het zelf aanleren door boeken en tijdschriften te lezen. Je kunt ook naar films en trainingsites gaan kijken. Maar de meesten kunnen sneller vooruit komen door training onder begeleiding van een trainer.
Daarom hebben wij bij D.O.S.C. afdeling badminton een trainer ingehuurd die zowel de
jeugd als de senioren bijna iedere woensdagavond training geeft zodat vanaf de beginners
t/m de competitiespelers getraind worden om hun speltechniek te verbeteren.
Voor oudere senioren is dat zeker nodig op straffe dat ze voortijdig afhaken.
Leeftijdverschillen
Ben je nog heel jong zodat je nog bij de jeugd hoort is het verstandig om toch niet altijd te
gamen of te chillen maar vaker avonturenspelvormen opzoekt om in beweging te blijven. En
badminton spelen kan heel leuk zijn als je het al goed kunt spelen.
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Robert Beerens

Dr. Engelhardlaan 11
3734 VA Den Dolder
Mobiel: 0621854292
Mail: info@schildersbedrijfbeerens.nl
Website: www.schildersbedrijfbeerens.nl

Industrieterrein “Fornhese”
Hindelaan 9-11 • 3734 CJ Den Dolder
T 030-2293537 • E Info@tuinhout.nu

Vof. Autobedrijf H. Hofcars

Jan Star
Bloemen Den Dolder
Iedere zaterdag
Samen genieten van
pure schoonheid.

www.janstar.nl
T 06 - 13218028

Dringende

OPROEP

Universele vakgarage
Onderhoud en reparatie
Apk-keuringsstation
Inkoop en verkoop auto’s
Schadereparaties
Fornheselaan 280, Den Dolder
06-54745040 / 030-2254110
www.hofcars.nl
h.hoffen@gmail.com

Aan alle D.O.S.C. leden
en betrokkenen
Het bestuur is al ca. 3 jaar bezig met
het zoeken naar een nieuwe
penningmeester. Tevergeefs.
Het kan toch niet zo zijn dat er onder
onze vele leden niet één vrijwilliger
is te vinden, die met plezier als
penningmeester wil fungeren? Die
affiniteit heeft met deze taak, een
tijdsinvestering van ca. één dagdeel
in de week kan doen en bestuurlijk
een rol in onze mooie vereniging wil
spelen, samen met andere
enthousiaste mensen?

Help ons mee de sport betaalbaar te
houden! Meld je: db@dosc.nl

Wij vertrouwen erop dat iedereen
het belang van deze oproep in ziet.

Afdeling Badminton
Als werkende kun je beter zo nu en dan toch gaan sporten om de stressvolle situaties even
te ontlopen en je bloedsomloop beter te kunnen laten functioneren. Een paar uur badmintonnen helpt zeker ook om tot rust te komen.
Als gepensioneerde oudere is het bewezen dat als je niet gaat bewegen dat je aftakeling nog
sneller verloopt dan die 1% per jaar. Maar weten alleen is niet genoeg. Je moet er natuurlijk
naar handelen!

Aanvangsconditie
Voor beginners is het de eerste weken even wennen aan de bewegingen die je spieren moeten uitvoeren vooral als je het niet gewend bent. Badminton is, als je het goed doet, een
sport waar snelle bewegingen en afremmingen elkaar snel op volgen. In het begin kun je het
voelen bij je knieën en enkels en ook aan je armgewrichten. Na enkele weken wen je er aan
en kun je met de anderen één à twee uur lang mee doen.
Als je door vakanties of andere omstandigheden niet gebadmintond hebt is het raadzaam om
niet al te hard van stapel te lopen maar om toch wat kalmer aan te beginnen.
Voordelen van badminton
- Het is een bewegingssport voor alle leeftijden, van 8 tot 100 jaar
- Je kunt het op verschillende wijzen uitvoeren: met kracht, snelheid, techniek, tactiek
- Het is een contactloze sport: geen botsingsblessures
- Het bevordert je reactiesnelheid: nuttig in het verkeer
- Het houdt je lichaam soepel
- Bij ons een leuke afterbadminton in de mooie kantine
Veel plezier bij een nieuw seizoen van badminton!
Ton Muller

-7-

Afdeling Darts

Voordat we vooruit gaan blikken en een doelstelling neer gaan leggen nog maar even terugkijken naar de laatste loodjes van vorig seizoen! De laatste loodjes wegen normaal het
zwaarst en ook hier ging dat op, maar dan vooral fysiek want twee van die late avonden eisten veel. Als dit een heel seizoen zo zou zijn dan ben ik benieuwd hoe lang de afkickverschijnselen blijven hangen.
Dan eerst maar eens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen oude bekende Bosgenoegen. Kon Rob nou wel of niet op tijd komen anders moet ik de opstelling veranderen,
waarom reageert hij nou niet, laten we maar beginnen dan zien we wel! Gelukkig was de
tegenstander meewerkend en was het bij het ingooien al dikke p ret anders was de voorbereiding ons fataal geworden. Nu stond er voor beide teams niets meer
op het spel en dat was te merken want het ging werkelijk nergens
over! Als eerst mocht Harm, maar die was blij dat het snel afgelopen
was en richtte zich daarna op volgend seizoen. Andries herpakte de
pot en versloeg zijn tegenstander met 3-0. En ja hoor daar kwam Rob
binnenlopen precies op tijd voor zijn single. Nou moet u weten dat hij
dit seizoen nog maar één single verloren heeft, tegen de topper van
de divisie, dus dit was kat in het bakkie.
Dus niet, en daarom doen we dit dus
nooit meer want zonde van zijn gemiddelde! Negen van de tien keer winnen
tegen deze tegenstander maar prompt
was dit die ene keer en stonden we weer achter. Frank stelde
overigens direct weer orde op zaken met een prachtige 3-1
dankzij hoge checks en scores! Daarna werd de partij echt
maximaal benut want alle koppels gingen in 3-2. Helaas werden er drie verloren, niet helemaal nodig maar soms heb je
geluk nodig. De bierronde was overigens zoals zo vaak dit
seizoen een prooi voor ons waardoor we uiteindelijk met 5-4
ten onder gingen. Niet nadat Frank een briljante imitatie deed
van de vorige tegenstander met zijn broek omhoog! Stond hem goed, maar moet je bij geweest zijn! Ook de tegenstander deed mee in de hilariteit door gewoon Rob zijn advies op te
volgen door bij 17 voor 15 dubbel 1 te gaan en vervolgens te missen waardoor wij de koppel
pakte!
De week daarop mochten we afsluiten tegen de absolute kampioen de Dalton’s. Zij zijn gevestigd in het oude postkantoor
van Hilversum. Te bereiken, achterom, trap naar beneden de
kelder in, langs de dame die een soort van voodoo poppetjes
aan het maken was, in de richting van de pijlen lopende naar
helemaal achterin de kelder waar ineens een leuk barretje te
voorschijn kwam met de nodige dartbanen! Helemaal top geregeld!
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Een bekertje met 60 muntje twv 90 euro en aan het einde af te rekenen. Alles een muntje en
sterke drank een muntje extra. Kortom een cola-mailbu voor 3 euro!!! Top avond! Frans
mocht aftrappen en gooide zijn sterkste single ooit! Met de nodige powerplay en een prachtige afsluitende 68 check als de tegenstander op tops staat vernederde Frans de beste man!
Rob mocht daarna tegen de allerbeste van de poule en verloor kansloos met 3-0 inclusief
een 130 check en 180 tegen! Zowel Krijn die ook zijn beste single van het seizoen gooid e en
Frank kwamen met 3-2 net te kort om te winnen. De koppels gingen kansloos in 3-0 naar de
kampioenen behalve de laatste waar Frans en Krijn meer verdienden dan de 3-2 nederlaag.
Zo zie je maar dat het team niet voor niets kampioen geworden is. Echter hielden ze geen
rekening met het feit dat wij in 27 wedstrijden maar 5x de bierronde verloren hadden. Dit
kwam ze duur te staan en Rob die een ietwat offday had, knalde een 68 check er in alsof het
niets was. Met hoge checks, heel goed spel en maar liefst
32 100+ scores hebben we een zeer goede pot neergezet
en kunnen we met een goed gevoel terugkijken naar afgelopen seizoen. Het bekertje met muntjes ging uiteindelijk
op aan drie extra rondes voordat de mannen echt huiswaards moesten! Het (heel hard) meezingen met de
Sjonnies nam de bob Krijn maar voor lief, want wat een
leuk seizoen was dit!!! Komend seizoen gaan we in dezelfde samenstelling op herhaling in de derde divisie en
hopelijk met net zoveel plezier en lol. Na de aflsuitende wokavond, waarbij captain Krijn voor
iedereen zijn hoogtepunten nog even samenvatte, is het dus tijd om het vizier weer op komend seizoen te richten. Naast de gebruikelijke aantal 100+ targets, heeft Krijn voor iedereen nog enkele bonustargets neergezet waarmee ze een pulletje drank kunnen verdienen.
Eens kijken wat dit met het fanatisme en plezier gaat doen?
De poule zelf speelt zich wederom voor het grootste deel af richting het oosten, waarbij wel
de pech is dat er maar liefst zes tegenstanders hun thuisavond op de vrijdag hebben, wat
dus ten koste gaat van onze vrijdagvoordelolavond! In de nieuwe poule zitten maar liefst vijf
promovendi, waarvan twee hele sterke, welke naar mijn mening direct om promotie mee
gaan doen. Eén degradant, die het seizoen daarvoor kampioen geworden was, dus een
soort FC Volendam van het darten. Van de overige acht ploegen welke al in de derde divisie
zaten zitten drie ploegen die vorig jaar ook bij ons zaten, eentje hoger dan ons en twee onder ons geeindigd. Ook de overige ploegen zaten qua gemiddeld aantal
punten ongeveer bij ons in de buurt, sommige er boven anderen er
onder. Al met al ziet de poule er op het eerste gezicht minder sterk uit
dan vorig seizoen. Die was zeer spannend in de middenmoot waarbij
twee wedstrijden voor het seizoen nog niet duidelijk was wie er zou
promoveren. De kampioen was op voorhand duidelijk alsook vrij snel
de degradanten. De degradanten van komend seizoen durf ik wel een
gokje op te wagen, maar na de eerste twee wedstrijden kan die mening
ineens anders zijn aangezien we tegen twee van die ploegen spelen. De Zwaan en Still
Practice werden vierde in de vierde divisie met gemiddeld net iets meer winstpunten dan
verliespunten. Denk dan ook dat beide ploegen niet op promotie gerekend hadden. Ook weten we niet of er veranderingen in de teams zijn natuurlijk! Na twee seizoenen op rij weet ik
eindelijk niet op voorhand wie er kampioen gaat worden. Als ik moet gokken dan zet ik in op
No Limit die afgetekend kampioen werd van de vierde divisie voor Bosgenoegen Specials
die ook een goede kans maken. En wat is
DOSC Competitie wedstrijden:
dan de prognose voor ons sterrenteam? Ik
leg de druk volledig bij mezelf neer want ik
Woensdag 07-09 LPD The Ramones - DOSC
verwacht en hoop dat alle anderen hetzelfde
Vrijdag
16-09 Still Practice - DOSC
nivo gaan halen. Aangezien ik zelf de laatste
Vrijdag
23-09 Cafe de Zwaan - DOSC
tijd lekker constant aan het gooien ben, weer
Dinsdag 27-09 DOSC - Hertog van Gelre 2
hoog en redelijk snelle checks, durf ik te stelDonderdag 06-10 Bosgenoegen 4 - DOSC
len dat we gaan voor het linker rijtje!!!
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Afdeling Gymnastiek
Beste lezers,
Het nieuwe seizoen is ook voor de afdeling gymnastiek weer van start gegaan, hopelijk heeft
iedereen een fijne zomervakantie gehad en zich weer gezond en wel kunnen voorbereiden
op onze sportactiviteiten.
Natuurlijk zijn ook wij van gymnastiek achter de schermen weer druk doende geweest met
allerlei activiteiten zodat iedereen zijn bekende lessen weer kan oppakken.
Wij begonnen met de fitheidstesten die wij i.s.m. Sportservice Zeist hebben georganiseerd
met subsidie van ZonMW, de derde en voorlopig laatste test was in de wijk Vollenhove in
Zeist werd gehouden in de sporthal Dijnselburg.
Resultaat is een nieuwe les Body-conditie gym die gegeven wordt door Jolanda van den Deijssel in Dijnselburg hetgeen betekent dat deze lessen nu ook in Zeist worden gegeven.
Verder zijn er 10 nieuwe leden ingestroomd in bestaande lessen en is er een derde Dynamic
tennisles opgestart in de koppeling in Zeist.
Een andere ontwikkeling is dat wij met z'n allen er in geslaagd zijn om de taken die Sophia
beheerde voor onze afdeling onder te brengen bij drie heren die bij DOSC galmlessen volgen. Momenteel zijn zij onder supervisie van Sophia bezig de uitvoerige taken onder de knie
te krijgen zoals het huren van alle zalen voor 10 docenten, het maken van de overeenkomsten voor deze trainers etc. etc.
Wij zijn de heren Ton van der Schoor, Johan Burgman en Frits Raap zeer erkentelijk dat zij
bereid zijn deze vrijwilligerstaken op zich te nemen.
Iedereen die nog geen vrijwilligerswerk voor de vereniging doet zou daar een voorbeeld aan
kunnen nemen.
Voelt u zich geroepen en heeft u af en toe een uurtje over, wij zijn zeer dringend op zoek
naar mensen die af en toe bardienst willen draaien. Aanmelden kan bij Nettie Uppelschoten,
doen !!!!
Middels de Rabo clubactie zijn Esther Buckard, Jasper de Jager en Henriko Meiling in staat
geweest om een aantal leuke speelwerktuigen
aan te schaffen voor jeugdgymnastiek.
Dan is er een nieuw systeem gekomen voor het
registreren en opgeven van jullie lessen en de
contributiebetaling en tevens een nieuwe formule
voor korting op de contributie.
De einde seizoen activiteit van de galmles van
Esther Buckard was zeer geslaagd, wij zijn naar
Lage Vuursche gegaan om aldaar in het prachtige
bos te gaan klootschieten. (deze naam is niet
door mij bedacht voor de goede orde en zal niet
worden opgenomen als activiteit bij DOSC).
Na afloop hebben wij gezamenlijk zeer uitgebreid geluncht.
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De beste zorg voor
uw hond!
Eigenaren kunnen bij de
behandeling aanwezig zijn.
Gratis koffie en thee aangeboden.

Dolderseweg 87B - Den Dolder - 06 - 152 140 43
www.hondentrimsalontender.nl

www.rootswonen.nl

Bilderdijklaan 106
3723 DE Bilthoven
tel 030-2282180
www.hetkleinedorp.nl

servicepunt Post.nl
geldautomaat ABN
wasserij en stomerij
bloemen en planten
schoenreparatie

dagelijks verse groente en fruit
dagelijks vers brood
dagelijks vers vlees
boodschappen bezorgservice
e-mail sparmons@ziggo.nl

Het was een uitermate geslaagde dag behalve dat na afloop één van de sporters in een
greppel belandde met zijn auto die er door
gezamenlijke inspanning van de andere sporters en wat paardenkracht van een der auto's
uit werd geholpen.

Met ingang van dit nieuwe seizoen zijn
Jasper en Henriko toch nog onverwacht
gestopt met het geven van lessen bij
jeugdgymnastiek, wij hoorden dat kort voor
het einde van het vorige seizoen.
Jasper gaat studeren in Denemarken en
Henriko kan het lesgeven niet meer combineren met zijn werk.
Ik wens beide heren heel veel succes toe met hun carrière, een geslaagde afscheidsborrel
hebben wij inmiddels achter de rug en nogmaals wil ik deze twee mannen heel hartelijk danken voor de deskundige en bijzondere wijze van lesgeven, het was een lust voor oog en oor
om ze daar bezig te zien, we zullen ze missen.
Alle contacten en kanalen zijn aangeboord om vervangers te vinden want het was kort dag
en bij de laatste les van het seizoen waren er nog geen opvolgers gevonden.
Gelukkig hebben wij Marian Versteeg bereid gevonden deze lessen te gaan verzorgen,
5 lesuren op de woensdagmiddag. Een assistent is nog steeds niet gevonden maar wij zijn
druk doende om ook dat probleem op te lossen. Als u iemand weet die wil assisteren bij de
jeugdgym dan horen wij dat heel graag. Misschien voorlopig iets voor de ouders of oma's en
opa's ?
U ouders, wil ik vragen om begrip en tolerantie als de lessen in aanvang niet zo lopen als dat
u van Jasper en Henriko gewend was.
Het is immers niet gemakkelijk om deze twee knapen te vervangen en tijd om Marian in te
werken was er helaas niet behalve dat Jasper heeft geprobeerd om vóór zijn vertrek naar
Denemarken e.e.a. door te nemen met Marian.
Begrip dus voor deze onverwachte situatie en mogelijk bent u, ouders, bereid om er samen
met Marian weer een feest van te maken !
Marian is opgeleid en gecertificeerd voor het geven van deze lessen, een verklaring omtrent
gedrag wordt door haar ingeleverd en een EHBO cursus zal gevolgd gaan worden, deze
eisen stellen wij aan alle trainers om zo veilig mogelijk te kunnen laten sporten.
Heeft u vragen, adviezen of opmerkingen m.b.t. de lessen van jeugdgym, laat het Marian
dan weten.
Wij wensen Marian veel succes toe. Verderop in dit clubblad stelt zij zichzelf nog kort voor.
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Op dit moment is de afdeling gymnastiek met sportservice Zeist druk bezig een flyer te ontwikkelen om nieuwe leden te werven en speciaal ook voor die lessen die broodnodig aanvulling van leden behoeven.
De kosten voor deze actie worden met goedkeuring van ZonMW betaald vanuit de subsidiepot, die ruimte is er gelukkig omdat we zuinig zijn omgegaan met andere geplande posten.
In de week van 25 augustus worden circa 3000 flyers gedrukt, ondergetekende zorgt voor
verspreiding bij de doelgroep (50+) in Den Dolder, alle trainers krijgen ook een stapeltje om
uit te delen en de rest wordt in Zeist verspreid, ook hiervoor zijn vrijwilligers zeer gewenst.
Tot slot heeft de afdeling gymnastiek traditiegetrouw op 16 september weer de gezamenlijke
barbecue bij DOSC waarbij alle docenten en medebestuurders aanwezig zullen zijn.
Voor zover mogelijk zijn we weer een beetje bijgepraat en wordt het tijd om aan de slag te
gaan, ik wens alle sporters, trainers en docenten van DOSC een sportief en succesvol nieuw
seizoen toe.
Via deze weg wil ik Willem Dekker heel hartelijk danken voor het elke maand trouw verwerken en toesturen van alle lijsten m.b.t. ledenmutaties waarop ik kon zien wie er hadden opgezegd, wie zich hadden aangemeld en het totale ledenbestand van gymnastiek.
Ik heb daar veel aan gehad, het was een handvat voor mij en alle docenten om te controleren wie er lid waren.
Ik zal deze lijsten missen Willem en hoop dat dit (controle) systeem zal worden voortgezet bij
onze nieuwe ledenadministrateur.
Ik wens Chris succes met de voortzetting van jouw werk.
Max Premseler.
Marian Versteeg even voorstellen …….
Ik ben de nieuwe trainer van de kleuters en jeugd op de
woensdagmiddag bij DOSC. Heb diverse sportopleidingen
gevolgd en ben zelf dol op: turnen, voetballen, honkballen en
meer. Ik heb hardlooptrainingen gegeven aan kinderen van 6
tot 16 jaar, kindervakantiekampen georganiseerd en werk
voor diverse sportscholen. Op die sportscholen geef ik spinning, outdoortraining, personal training en bodyshapelessen.
Super leuk om met de kinderen actief bezig te zijn en op het
mooie sportcomplex in Den Dolder met vereniging DOSC
een sportieve woensdag te verzorgen.
Als nieuwe trainer/juf heb ik niet gezien hoe Henriko en Jasper lesgaven. Ik vraag u daarom om begrip als de les anders
is dan u en uw kind gewend zijn. Als u, ouder, daar vragen,
opmerkingen of tips over heeft, stel ik dat bijzonder op prijs.
Als u dat met mij bespreekt, kan ik daarop mijn lessen aanpassen als dat nodig is.
I.s.m. sportservice Zeist heeft de afdeling gymnastiek een prachtige flyer ontwikkelt die een dezer dagen
van de drukpers zal rollen.
Deze flyer is bedoeld om in Zeist en Den Dolder te verspreiden op adressen waar 50+ers wonen met als
doel de huidige gymnastieklessen aan meer leden te helpen wat betreft de lessen waar dat nodig is.
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Supportersvereniging

“Vrienden van
D.O.S.C.”

Wij
steunen
D.O.S.C.
U ook?

Tel. 06 30572195
E-mail thechocolatehouse @casema.nl

Dealer van
Batavus en Gazelle
Ook ruim gesorteerd in onderdelen,
regenkleding, tassen, enz. enz.

Pleineslaan 50
3734 EP Den Dolder
Tel.: 030 - 228 2224

Afsluiting Galm Seizoen De Clomp Zeist

De afsluiting van dit jaar
stond voor de Galmers van
de Clomp in het teken van
Frankrijk. Le Tour de France vanzelfsprekend op de
eerste plaats, maar nu ook
het land van de Europese
kampioenschappen voetbal. Maryse vond dat de
galmers van De Clomp
eigenlijk in deze sfeer wel
thuishoorden en organiseerde een jeu de boules
wedstrijd in de tempel van
onze Dolderse Omnium
Sport Club, ook de thuisbasis van alle galmers. De
wedstrijden die door Maryse worden georganiseerd,
zijn gebaseerd op samen een sport beoefenen en bewegen wat uiteindelijk het doel is van
het Groninger Actief Leven Model, ontwikkeld bij de
universiteit van Groningen. Hoort daar jeu de boules ook bij? Ja, een spel dat op het oog gemakkelijk
lijkt, maar bij de beoefening ervan wordt steeds
duidelijker dat het een moeilijk spel is. Ondanks het
feit dat enthousiaste spelers met de nodige ervaring
de regels uitleggen. Jan van Wilgenburg nam de
verdere organisatie voor zijn rekening en fotografeerde “en passant” ook een aantal interessante
wedstrijdelementen en een groepsfoto. Tot slot van
dit geweldige evenement werd de lunch gebruikt in
De Egelantier, de vier winnaars met feestmuts en
bidon gehuldigd en namen de deelnemers dankbaar afscheid van elkaar en van Maryse in het bijzonder en allen kijken enthousiast uit naar het volgende seizoen.
Sieb S, Arends.
GALMERS bij D.O.S.C. in Den Dolder
Inmiddels zijn de stofwolken gaan liggen
en zijn de gemoederen tot rust gekomen
na het enerverende slot van het GALM
seizoen 2015/2016.
Op maandag 4 juli trokken de GALMERS
van de maandaggroepen, die onder leiding van Maryse Abendanon van 11.4512.45 en 13.00-14.00 uur sporten in de
‘Koppeling’ in Zeist, massaal naar het
sportcomplex van DOSC in Den Dolder.
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De bijgaande foto's geven een beeld van
de diverse stadia waarin de GALMERS
hebben verkeerd in de pogingen om het
jeu de boules onder de knie te krijgen.
Zoals gebruikelijk gingen de sportpogingen gepaard met enthousiasme, gemopper, geklaag, frustratie, maar vooral met
veel gelach.
De vrijwillige DOSC'ers die de GALMERS
de kneepjes van het jeu de boules-spel
trachten bij te brengen verdienen een
pluim voor hun geduld, afstand meten en
tellen.
Edith Rook
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Albert Heijn Den Dolder
Onze openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur
Zondag: 12.00 - 18.00 uur
Albert Heijn, Paduaweg 3, Den Dolder
030-2282327
“ Service en Kwaliteit is bij ons heel gewoon”

DIERENKLINIEK DEN DOLDER

Dokter J.C. Boswijklaan 11a - 3734 EA Den Dolder - Tel. 030-2282211
www.dierenkliniekdendolder.nl - Like ons op facebook!

gra sc e
Voor canvassen,
posters, geboorteen trouwkaarten
shop je lekker bij
www.woudenbergsedrukkerij.nl
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Afdeling Petanque
Programma september 2016
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

29-08-16
30-08-16
01-09-16
02-09-16

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
CTC Randenbroek
Clubavond
Willem Jongerius

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

05-09-16 13.15/13.30 Clubmiddag
06-09-16 19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
09-09-16 19.15/19.30 Clubavond
Roel van Beek

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

12-09-16
13-09-16
15-09-16
16-09-16

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

19-09-16 13.15/13.30 Clubmiddag
20-09-16 19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
23-09-16 19.15/19.30 Clubavond
Henk Fledderus

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

26-09-16
27-09-16
29-09-16
30-09-16

Zaterdag

01-10-16 11.30/12.00 NPC

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
19.15/19.30

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Bardienst

Peter van Leeuwen /
Piet Hein Donker

Netty van Beek /
Roel van Beek

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
CTC Taxateurs
Clubavond
Huub van den Broek Tom Bonis /
Huub van den Broek

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
CTC Zeist
Clubavond
Johann Jastrzebski
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Sophia Broerse /
Dini de Zwart

Bert Veenendaal /
Vincent Boere

Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
Het volleybalseizoen van de ZVC is al weer volop aan de gang maar toch begin ik bij het
jubileumfeest van vorig jaar. Ondertussen bestaat de volleybalafdeling van DOSC namelijk al
(iets) meer dan 50 jaar en dat hebben we in juli op Koninklijke wijze gevierd. We hebben onze leden met opdrachten op zak naar Paleis Soestdijk (en terug) gestuurd met de traditionele
barbecue als eindstation. Grote dank van ons allen aan de supportersvereniging van DOSC
die deze prachtige dag mede mogelijk gemaakt heeft!
Om het kampioensuitje van dit jaar ook zo’n succes te maken is besloten om input te vragen
van onze leden buiten het bestuur. Dit jaar wordt de creativiteit van het herenteam opgeroepen, volgende jaren zal het aan de andere teams gevraagd worden. Je kan met het plannen
van een feest nooit te vroeg zijn.
In het nieuwe seizoen zijn er ook een aantal dingen veranderd. In plaats van twee mixteams
hebben we er nu een extra damesteam bij. We zaten al krap met het aantal heren die beschikbaar waren en in het nieuwe seizoen leek dit alleen maar een groter probleem te worden. Dat betekent niet dat we de heren van de mixteams als leden kwijtraken maar met het
doel om zoveel mogelijk leden in de competitie te houden was een tweede damesteam de
beste optie.
Ook in de competitie zelf is een verandering, voor de damesteams is er tot vrijdag 7 oktober
een gemeenschappelijke competitie van alle 8 damesteams. Daarna worden de bovensteen onderste helft van de competitie gescheiden en worden in deze A- en B-poule de kampioenschappen gestreden. Dit is bedacht als een compromis tussen de gekrompen damescompetitie en het niveauverschil binnen de ZVC. Het nieuwe programma wordt na deze datum op de website www.zvc-zeist.nl geplaatst en zal uiteraard zo snel mogelijk aan de leden
kenbaar worden gemaakt.
Ook belangrijk om te melden is dat in het originele programma van op de website van de
ZVC de aanvangstijden van onze thuiswedstrijden verkeerd aangegeven waren. Dit is ondertussen veranderd. In het informatieboekje staan de juiste tijden!
Zoals al eerder vermeld is, his et systeem voor de ledenadministratie van DOSC is dit jaar
veranderd. Dit gebeurt nu via de website www.dosc.nl waar een account kan (en moet) worden aangemaakt en de nodige gegevens ingevuld moeten worden. Vanuit het bestuur opnieuw de vraag om dit zo snel mogelijk te doen, het bespaart de vereniging een hoop moeite
als dit zo snel mogelijk gaat. Als er problemen zijn, of het lukt niet om andere redenen, meld
het vooral en dan zorgen wij dat het terecht komt bij de ledenadministrateur of dat er hulp
komt bij het aanmaken en invullen van het account. Via de website wordt ook de betaling van
de contributie en zelfs de kleding- en spelerskaartbijdrage geregeld.
Ook de CMV-jeugd is weer begonnen met het seizoen en het eerste toernooi is gelijk in Den
Dolder. Op zaterdag 15 oktober wordt dit bij DOSC georganiseerd, de aanvangstijd is 10.00
uur. We zijn ervan overtuigd dat het net zo’n succes wordt als in vorige jaren en enthousiaste
hulp is altijd welkom. Als het goed is heeft iedereen de nieuwsbrief ontvangen en het informatieboekje komt er ook aan. Lees deze vooral door en geniet weer van het nieuwe volleybalseizoen!
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Competitie:
DOSC heeft weer een Dames 2 en ze zijn het seizoen aardig begonnen. Tegen Enervo werd
goed gespeeld maar jammer genoeg verloren. In de thuiswedstrijd tegen Eendracht ging het
een stuk beter en werd gewonnen met 2-1. September wordt een lastige maand waarin de
Dames 2 tegen de topteams spelen waaronder natuurlijk onze eigen Dames 1.
De Dames 1 hebben na zes gespeelde sets ook zes sets gewonnen. Tot nu toe wordt het
kampioenschap overtuigend verdedigd en aan het spel te zien zal dat in september niet veranderen. De tegenstanders worden wel lastiger, waaronder So What en KFP.
De Heren A zijn na twee wedstrijden ook nog ongeslagen in sets. De eerste wedstrijd was
niet moeilijk maar vooral de tweede wedstrijd tegen Spike & Span was een spannende. Hierin maakte Rob al zijn glorieuze debuut, waarschijnlijk zal Paul in september ook voor ons
herenteam spelen. Het gaat al weer snel, als september voorbij is hebben de heren tegen
alle tegenstanders al een wedstrijd achter de rug.
Jeugdkamp
Na zo'n 5 jaar hadden we afgelopen seizoen voor het eerst weer voldoende jeugd om een
CMV-kamp te organiseren. Voor de meeste van deze jongens (2) en meisjes (11) was dit de
eerste keer dat zij op kamp gingen. Extra spannend dus.
Mede hierdoor was besloten het D.O.S.C.-paviljoen als 'thuisbasis' te gebruiken.
Op zaterdagochtend kwam iedereen tussen 10.00 en 11.00 uur binnendruppelen. De slaapplek werd in orde gemaakt (een grote kring luchtbedden en slaapzakken in de kleine zaal van het paviljoen) en de eerste limonade
en snoepjes genuttigd. Aan één lange tafel werd vervolgens geluncht, waarna er ouders klaar stonden om de kinderen naar speelpark Oud Valkeveen te brengen.
Daar aangekomen installeerde
de begeleiding zich op de loungebanken en gingen de kinderen in groepjes het park in.
Dat ze genoten hebben, bewijzen
de foto's wel! Die foto's bewijzen
overigens ook dat de leiding niet
alleen maar op de bank heeft gezeten . Om half zes sloot het park en
na het maken van de groepsfoto
gingen we weer richting Den Dolder.
Na het avondeten moesten we alweer op pad. Dit keer gingen we
lopend naar het Pleinesbos, waar
fanatiek levend stratego werd gespeeld. Ook moest iedereen een
lange rechte tak zoeken, die we
later op de avond nodig hadden. Toen de schemering inviel, liepen we naar een tuin aan de Pleineslaan, waar de
vuurkorven inmiddels brandden. Aan de gevonden takken
werd een mooie punt geslepen, zodat broodjes en marshmallows boven het vuur gebakken
en geroosterd konden worden.
En toen werd het toch tijd om terug naar
het paviljoen te lopen en
te gaan slapen. Het naar bed gaan was
geen probleem, het slapen wel. Het duurde zo'n twee uur voordat iedereen sliep of in
elk geval stil was. Gelukkig hadden we
wel de afspraak gemaakt
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dat we voor half acht de volgende ochtend niemand wilde zien (of
horen). Dat moest lukken, de kinderen waren immers laat genoeg
naar bed gegaan en één van de ouders was nog speciaal een
wekker komen brengen, zodat ze konden zien hoe laat het was.
Het was dan ook een tegenvaller toen de kinderen om half zeven
al door de grote zaal (waar de begeleiding sliep) begonnen te
lopen. Bleek de wekker niet goed ingesteld te zijn!!
Maar goed, dan ben je allemaal wakker en maak je er maar weer
wat leuks van, te beginnen met het ontbijt. Dat ging er prima in,
alsof ze de dag ervoor niets gekregen hadden. Vervolgens moest
de slaapzaal opgeruimd worden. Je houdt het niet voor mogelijk
hoeveel kleren en spullen iemand mee kan
nemen voor één nachtje slapen! Met enige
hulp kreeg iedereen zijn kleren in de tas en
het luchtbed in het hoesje.
Gelukkig was het nog droog (de weersverwachting voor de zondag was niet zo geweldig) zodat we buiten volleybalvelden op konden zetten en wat wedstrijdjes konden spelen. Omdat
Mees hieraan niet kon meedoen (hij had zijn arm gebroken) werd hij tot hoofdscheidsrechter
benoemd. Een taak die hij vol overtuiging en goed uitvoerde.
Hierna wilden de kinderen opnieuw naar het bos om levend stratego te spelen. Dit hebben
we vol gehouden tot de lunch. Nou ja, lunch: er waren drie kinderen die een boterham wilden, de anderen hadden geen honger…… totdat iemand bedacht dat je van twee boterhammen, een plak ham en een plak kaas natuurlijk een tosti kan maken. Vanaf dat moment
werd het kamp op vrijwillige basis in twee groepen verdeeld: de ene groep speelde kok en
barmedewerker. Zij maakten tosti's en schonken drankjes in. De andere groep deed gezelschapsspelletjes en aten de tosti's op! Een prima verdeling waardoor het ook geen probleem
was dat het inmiddels was gaan regenen.
Aan alles komt echter een eind, dus ook aan dit kamp. Om half 4 werd iedereen opgehaald
en was een geslaagd weekend afgelopen. We hebben nu al zin in volgend jaar!
Natuurlijk hoort bij dit verslag ook het bedanken van iedereen die dit weekend mogelijk heeft
gemaakt. Ik noem geen namen (daar ben ik nl. erg slecht in en ben bang dat ik dan iemand
vergeet), maar zeg alleen: ALLEMAAL ONTZETTEND BEDANKT VOOR JULLIE HULP!
Alleen de Supportersvereniging 'Vrienden van D.O.S.C.' wil ik apart bedanken voor hun financiële bijdrage aan dit kamp.
ZVC-kampioens/jubileumfeest
Zoals in het stukje van het bestuur al vermeld, bestond onze afdeling afgelopen seizoen
50 jaar. Een jubileum wat we niet helemaal ongemerkt voorbij wilden laten
gaan. Daarom hebben we het traditionele ZVC-kampioensfeest in een 'luxe'
uitvoering gehouden (met dank aan de Supportersvereniging).
Alle deelnemers verzamelden zich op de Pleineslaan, waar de koffie/thee en
het gebak klaar stond. De invulling van de middag werd vervolgens toegelicht:
maak groepjes van 5 of 6 personen, fiets naar Paleis Soestdijk, loop mee met
de rondleiding en kom weer terug. Dit was niet moeilijk. Het werd pas moeilijk
toen iedere groep voor vertrek een vragenlijst met, je raadt het al, 50 vragen
mee kreeg. Vragen van een zeer verschillend gehalte.
Er waren vragen over de toelichting tijdens de rondleiding, wat je kon zien in
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de (paleis)tuin en tijdens de fietstocht. Maar ook vragen uit het verleden en heden van onze
vereniging en de afdeling volleybal in het bijzonder. Voor die laatste vragen had de organisatie geput uit het foto-archief.
Wat de vragen zoal waren? Bijvoorbeeld:
Wanneer is de springtuin aangelegd?
Help iemand de straat oversteken
Fotografeer een konijn
Maak een foto terwijl jullie op het intieme plekje voor Prinses Juliana en Prins Bernhard
staan
Welke 3 (oud-)leden zijn te zien op foto A
Hoeveel CMV-spelers zijn er momenteel?
Welk oud-lid is wethouder geweest voor de PVDA?
In welk jaar is het nieuwe sportpark geopend?
Benoem de kampioens-uitjes van 2013, 2014, 2015
Zie foto 7. In welk land worden onze oude shirts nog goed benut?
Waarom ligt bij een staatsbanket het zilveren bestek altijd omgedraaid?
Hoeveel ooms had Wilhelmina?
Na terugkeer van alle deelnemers had de organisatie er een flinke kluif aan
om de eindstand te berekenen. Uiteindelijk bleek het
groepje bestaande uit Gerard, Sophia, Janine en Monique de meeste vragen goed te hebben beantwoord
en kregen elk de trofee (een mooi rietje met een dier er
aan) uitgereikt.
De dag werd afgesloten met een overheerlijke barbecue en bijbehorende drankjes en duurde tot in de late
uurtjes.
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

