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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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
€
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Aan- en afmeldingen en adreswijzigingen via de website www.dosc.nl/mijndosc
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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
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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
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3734 EJ

Den Dolder

VAN DE REDACTIE
Ledenbestand
Normaal gesproken staat op deze plek altijd het overzicht van het huidige ledenbestand.
Helaas heeft nog niet iedereen zijn account aangemaakt en lidmaatschap opgegeven, waardoor het nog niet mogelijk is een goed overzicht te publiceren.
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 28 oktober,
18.00 uur liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
OKTOBER
maandag 10 oktober

Algemene Ledenvergadering D.O.S.C. Aanvang 20.00 uur in het
paviljoen

zaterdag 15 oktober

CMV-toernooi (jeugd 7-12 jaar) afdeling volleybal in de sporthal van
D.O.S.C. Aanvang 10.00 uur.

zaterdag 15 oktober

BINGO! in het D.O.S.C.-paviljoen, zaal open 19.00 uur

dinsdag 25 oktober en
dinsdag 1 november Volleybalclinics voor de jeugd van 7-12 jaar in de sporthal van
D.O.S.C. van 15.15 tot 16.15 uur. Aanmelden via school of volleybal@dosc.nl (graag naam en leeftijd vermelden)
zaterdag 29 oktober

Toneelvoorstelling Onder Ons: 'Neem je zuster in de maling' in de
sporthal van D.O.S.C. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 20.00 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…..
Het belooft een bijzondere maand te worden. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
staat voor de deur en daarna zal alles anders zijn….
Sophia Broerse is in 1953 lid geworden van
D.O.S.C. en heeft diverse takken van sport
beoefend. Momenteel is ze nog actief lid van
gymnastiek (Pilates) en sinds de oprichting in
2000 van de afdeling petanque. In oude notulen heb ik kunnen achterhalen dat zij in oktober
1981 is herkozen als 2e penningmeester. Zij
had er toen al een termijn van vermoedelijk 3
jaar op zitten. De 2e penningmeester had destijds de taak om de contributie te innen. Zij
heeft dat tot op de dag van vandaag, dus al
ruim 38 jaar in haar takenpakket zitten. Er is
door de jaren heen wel het één en ander veranderd. Tot in 2014 printte ze thuis in de zomermaanden alle acceptgiro’s uit op de matrixprinter.... Tot in 2011 werden deze bezorgd
door voornamelijk haar in 2012 overleden
echtgenoot, Krijn Broerse sr. Haar steun en
toeverlaat, en, niet onbelangrijk, haar uitlaatklep en degene waarmee ze altijd kon klankborden.
Zij is als verantwoordelijke voor de contributie inkomsten altijd flexibel doch rechtvaardig geweest. Er werden altijd meerdere mogelijkheden tot betalen aangeboden wat overigens navenant ook meer werk met zich mee bracht. Niet betalen was er uiteraard niet bij. Desnoods
via incasso, maar we kunnen vaststellen dat praktisch alle contributie uiteindelijk werd betaald!
Op de Algemene Ledenvergadering in 1981 waar ze als 2e penningmeester werd herkozen,
werd ze eveneens gekozen in het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.
Naast de 2e penningmeester had D.O.S.C. altijd ook een 1e penningmeester. Deze maakt
conform de Statuten deel uit van het Algemeen, maar ook Dagelijks Bestuur van D.O.S.C.
De 1e penningmeester is verantwoordelijk voor het totale financiële beleid en de boekhouding van de vereniging. In 2000 trad de toenmalige 1e penningmeester af en werd Sophia
bereid gevonden om, totdat er een opvolg(st)er was gevonden, het 1e penningmeesterschap
er tijdelijk bij te nemen. Dit heeft geduurd tot op de dag van vandaag (…)
Het volledige penningmeesterschap hield tevens in dat zij sinds 2000 lid is van het Dagelijks
Bestuur zodat naast de maandelijkse Algemeen Bestuursvergaderingen, de Dagelijks Bestuursvergaderingen erbij kwamen. Sophia heeft haar taak altijd uiterst serieus uitgeoefend.
De jaarverslagen en jaarrekeningen zien er altijd zeer verzorgd uit. De jaarlijkse kascontrole
wordt 'getrakteerd' op een overzichtelijke boekhouding die er netjes en (niet onbelangrijk)
kloppend en gezond uit ziet. Bijna maandelijks maakt zij tussenrapportages t.b.v. het Algemeen Bestuur. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en heeft altijd in haar contributiebeleid het zo betaalbaar mogelijk houden van de sportbeoefening, als belangrijkste taak gezien.
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Met onverwacht grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld enkele jaren terug het door de gemeente
100% doorbelasten van de nutskosten, had ze grote moeite omdat ze een grote mate van
verantwoording voor de vereniging voelt.
Na het overlijden van haar Krijn, miste ze haar klankbord. Daarmee werd haar taak er niet
lichter op. Samen met enkele grote dossiers die er in algemeen bestuurlijke zin spelen of
hebben gespeeld, en die haar erg veel energie kostten, heeft dat haar in 2013 doen besluiten om haar laatste termijn van 3 jaar in te gaan. Die 3 jaar zitten er nu bijna op…
Op 10 oktober a.s. komt er een einde aan het 'tijdperk Sophia'. Een tijdperk waarin er bij
D.O.S.C. veel is veranderd, mede onder haar verantwoording. Door de centralisatie op het
nieuwe complex is de vereniging groter geworden. Niet zozeer in aantal leden, maar zeker in
de organisatie.
Het zal even wennen worden. Een DB of AB zonder Sophia. We zullen de kennis die zij door
alle jaren heeft vergaard over de mensen en zaken die er in ‘het dorp’ spelen, zeker gaan
missen.
Sophia, in de wetenschap dat zeker op het gebied van de financiën, de vereniging staat als
een huis, kan en moet je zelfs met heel veel trots terugkijken op deze fantastische tijd. Een
tijd waarvoor ik je nu al, maar straks velen met mij, wil bedanken. Gelukkig blijf je lid en jeu
de boulen, hoewel dat de komende weken door de ophanden zijnde knieoperatie, voorlopig
op een laag pitje zal staan. Veel sterkte daarbij!
Gerard de Vries.

D.O.S.C. gaat digitaal!

Registreer je lidmaatschap op
www.dosc.nl
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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

Afdeling Badminton
Wat is je badminton IQ?

Na het eerste boek van Dick Swaab gelezen te hebben waar hij als hersenonderzoeker had
verteld dat wij ons brein zijn en dat ik de vorige keer opmerkte dat wij dus voornamelijk met
ons hoofd badminton speelden, is zijn tweede boek uitgekomen, waarin hij er dieper op in
gaat hoe wij ons hoofd gebruiken.
Zit je IQ in je genen?
Uit onderzoek is gebleken dat de erfelijkheid van je IQ met de leeftijd toeneemt en de omgevingsfactoren in mindere mate van invloed zijn op je kennisverbetering.
Als je dit voor badminton interpreteert zou het zo zijn dat de jeugd er veel baat bij zal hebben
indien zij onder begeleiding van een goede trainer de techniek goed aangeleerd krijgen. Als
zij ouder en krachtiger worden zal hun spel een goede basis hebben.
Als oudste badmintonner met 66 jaar badminton ervaring heb ik het jammer genoeg niet op
de goede manier geleerd en verder kunnen ontwikkelen.
Toen ik het begon te spelen was het bij
ons thuis op het erf. Daar hadden wij een
veldje dat net groot genoeg was om een
partijtje te spelen. Wij speelden met
vrienden onder elkaar en soms kwamen
wat ouderen ook mee spelen. Van hen
keek je af welke trucs zij hadden om een
punt te scoren en dat probeerde je dan na
te doen.
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Zonder al te veel kennis van de badmintontechniek sloot ik mij in Nederland aan bij een
badmintonvereniging. Dat was nadat ik de militaire dienstplicht achter de rug had. Fysiek
was ik toen in topvorm. Daardoor had ik mij niet toegelegd op de techniek maar timmerde ik
samen met mijn teamgenoot er flink op los. Die was bovendien linkshandig en zo wisten onze tegenstanders soms niet welke kant van het veld onze zwakste kant was.
Maar doordat onze techniek niet goed genoeg was verloren wij toch van spelers uit een hogere klasse.
Ik had een keer het geluk dat ik samen met onze beste speler tegen Ferry Sonneville kon
spelen die een keer bij onze vereniging op bezoek kwam. Hij behoorde in die tijd tot de wereldkampioenen. Maar al gauw bleek dat wij het op snelheid en techniek moesten afleggen.
Later, in een andere stad, speelde ik met een leeftijdgenoot de veteranencompetitie. In die
tijd was de leeftijdgrens 40 jaar. Wij wonnen aardig wat wedstrijden. Onze sterkte was de
diepe clear, daar oefenden wij op als wij op een vrije baan moesten wachten. Helaas was
mijn teamgenoot kort daarna aan een hartinfarct overleden.
Een paar jaar daarna was ik
bij een groepje ouderen waarvan de oudste al ver boven de
vijftig was. Hij maakt altijd
grapjes en zei tegen onze
opponenten dat wij samen
over de honderd jaar waren.
En dat was waar, want hij had
als krijgsgevangene in WOII,
in Nagasaki, de atoombom
overleefd.
Nog een paar jaar daarna had
ik bij de veteranenafdeling
drie jaar achtereen het heren
enkelspel gewonnen bij onze
club, die toen honderdtwintig
leden telde. Het laatst toen ik
vijftig was.
Toen ik in Den Dolder kwam badmintonnen was ik bijna zeventig en kreeg ik van Humbert
Boute pas voor het eerst training.
Het is, zoals Dick Swaab ook zegt, moeilijk om het fout aangeleerd gedrag te verbeteren en
daarvoor in de plaats weer nieuwe aan te leren. Daarom kun je beter terug gaan naar je genen en met wat in je hoofd zit te gebruiken om er een leuke partij badminton mee te spelen.
En zoals het in de huidige tijd mogelijk is, je kunt je kennis snel met anderen delen.
Veel plezier met badminton.
Ton Muller
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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.
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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

Afdeling Darts

des verder?

Het seizoen is weer begonnen, en ietwat stroever dan anders. Vaste
aanwezige Frank is namelijk vrijwillig opgenomen en zit intern. Natuurlijk
dachten wij hetzelfde als u, maar niets is minder waar. Hij is gewoon
heftig aan de studie om zo meteen niet meer rijlessen te verzorgen maar
rijexamens af te nemen. Door werk van Andries en John en een vergadering van Krijn hadden we ineens maar drie man voor de seizoen opener tegen LPD-The Ramones voor de beker. In de twaalf jaar als captain
was Krijn dit nog niet eerder overkomen, dus toog hij om kwart over tien
(vergadering nog niet af) richting Leusden om alsnog aan te sluiten. Helaas wilde de tegenstander niet helemaal mee werken en mocht hij zijn
single niet meer spelen bij een 3-2 voorsprong.
Dit was denk ik wel gelijk de killer want door een
single groei je in de wedstrijd en hadden we wellicht 4-2 voor kunnen komen. Nu werd het 3-3 en
verloren we de rest ook maar. Alleen Frans was
spekkoper, want dankzij de verlaagde targets
(aantal 100+ scores in de wedstrijd) cashte hij 3
harde euro’s, maar ging hij er wel gelijk eentje
omhoog! Gelukkig is zo’n eerste bekerwedstrijd
de enige wedstrijd die je zonder problemen wil
verliezen, want hierdoor kom je in de herkansingsronde en kom je wellicht nog een paar ron-

De week daarna moesten we helaas op de vrijdag ( we hebben er zes dit jaar  ) richting
Amersfoort om tegen Still Practice te gooien. En we begonnen super! Beter kon zelfs niet
met vier single overwinningen op rij. Frans begon en gooide een sterke single en won met 32, Krijn pakte direct door met een 3-1 overwinning, waar hij vorig seizoen in totaal maar drie
overwinningen scoorde. Frank en Rob veegden daarna hun tegenstanders van de baan met
3 -0. Harm, die er in gekomen
was voor Rob, kon samen met
Frans geen potten breken in de
koppel. Helaas wisten alleen
Frank en Krijn nog één koppel
binnen te slepen, want alle andere potjes vielen de verkeerde
kant op. Toch was de eerste
overwinning van het seizoen een
feit, en achteraf met wellicht wel
een eerlijke uitslag.
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De derde uitwedstrijd op rij ging richting Renswoude, om in
café de Zwaan te mogen gooien. Na een poging om de
wedstrijd te verplaatsen, bleek toch dat we op de vrijdag
moesten gooien. Krijn zat op Terschelling bij de bruiloft van
nichtje en D.O.S.C. volleybalster Janine Osterhaus, Frans
had een race wedstrijd en Andries moest op locatie bakken.
In eerste instantie zouden dus alleen Harm en Rob kunnen,
en twee is te weinig om een wedstrijd te mogen spelen.
Gelukkig kon John de zaterdag vrij krijgen zodat hij mee
kon, omdat hij dan niet zo belachelijk vroeg op hoefde. Wie
wel vroeg op moest de volgende dag om te wadlopen was
Frank. Toch offerde hij zich op om mee te gaan, zodat we
er toch vier hadden. Het verloop was iets anders dan de
week daarvoor want zowel John als Frank moesten het
loodje leggen voordat Rob met ietwat geluk zijn single in
winst om wist te zetten. Harm had een stuk minder last van
de blokkade in zijn gooi arm. Of dit nou kwam omdat Frank
bij elke worp in zijn oor stond te tetteren, who cares, het
biedt perspectief! Helaas kwam hij net te kort en verloor zijn
single. Daarna scoorden we nog een koppel tegen deze
zeer sterke tegenstander en pakten we geheel in stijl en traditie de bierronde ook nog! Een
6-3 nederlaag was achteraf geeneens een heel slechte uitslag.
De laatste wedstrijd van de maand was tegen oude bekende
Hertog van Gelre. Vorig jaar verloren we hier onterecht twee
keer met 5-4 van en is een zeer gelijkwaardige tegenstander.
Deze dag waren die manen echter wel erg sterk aan het checken en was het sprokkelen voor punten aan onze kant. De singles gingen nog wel, al kwam Rob net te laat op stoom en
moest na een zeer sterke derde en vierde leg de vijfde toch aan
de tegenstander laten. Ook Frans kwam helaas te kort maar
maatje Harm wist zijn eerste single van het jaar te winnen en
volgens mij heeft hij het er nu nog over, want wat was hij blij! Als
laatste mocht Andries en die liet geen spaan heel van zijn opponent. Waardoor we met 2-2 uit de singles kwamen. In de
koppels kregen we bijna geen kans omdat Hertog het gaspedaal
ver ingetrapt hadden en alle checks binnen drie pijlen binnen
hadden. Gelukkig konden we weer vertrouwen op de bierronde en na 5x een score van 100
op rij (Krijn vijf euro armer omdat drie man hun target, of meer, haalden) wisten we deze in
een overwinning om te zetten. Wederom een 6-3 nederlaag maar ook wederom een zeer
terechte uitslag! Met drie koppel winstpartijen
DOSC Competitie wedstrijden:
in vier wedstrijden, weten de mannen waar
Dinsdag 11-10 DOSC – The Expendables
de verbeterpunten liggen! Eens kijken wat we
Vrijdag
28-10 Stamgasten – DOSC
in oktober kunnen bereiken en zorgen dat we
Dinsdag 01-11 DOSC – De Burcht 2
in de middenmoot blijven.
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Afdeling Gymnastiek
NIEUWS VAN DE AFDELING GYMNASTIEK.
Een maand is zo om, de tijd vliegt en ondanks het feit dat er veel gebeurt achter de schermen bij gymnastiek, is er niet heel veel wetenswaardig nieuws te melden.
Zoals eerder vermeld, hebben wij een nieuwe juf voor jeugdgymnastiek die lekker haar draai
begint te vinden, onlangs heeft zij met succes het certificaat voor peuter- en jeugdgymnastiek bij de KNGU behaald en vervolgcursussen zitten nog in het verschiet zodat zij op termijn
een waardige vervangster is voor Jasper en Henriko.
Daarnaast is Marian Versteeg begonnen aan de cursus voor jeugd EHBO en AED zodat ook
de zorg en veiligheid voor de kinderen gewaarborgd is.
Al met al hebben wij met Marian een bereidwillige en enthousiaste opvolger in huis gehaald
waar wij volledig achter staan.
En ….... natuurlijk is het wennen voor zowel ouders, kinderen en Marian.
Marian is geen Jasper of Henriko, dat is geweest en natuurlijk gaan er mogelijk wat zaken
anders dan dat u gewend was, dat is nu eenmaal zo als er iets verandert, maar wees er van
overtuigd dat het allemaal goed voor elkaar komt.
Hadden wij nog een andere keus toen Jasper en Henriko onverwacht vertrokken ?
Ja, die hadden wij, nl. geen jeugdgym lessen meer geven bij gebrek aan opvolgers.
Was dat de oplossing ?
Nee natuurlijk niet, dus ….. mogen wij Marian dankbaar zijn dat zij op het laatste moment
bereid is geweest in het diepe te springen en de lessen over te nemen.
Ik herhaal nogmaals dat u, ouders altijd bij Marian terecht kunt met uw vragen, opmerkingen
en suggesties.
U kunt zelfs actief meedenken, wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die Marian kan assisteren, dat kunnen ouders zijn, opa's, oma's of mogelijk kent u iemand die daartoe bereid
is?
Met alle trainers en bestuursleden van gymnastiek, totaal
toch een club van ca. 18 personen hebben wij op vrijdagavond 16 september de traditionele jaarlijkse BBQ gehouden en daarbij gebruik gemaakt om met z'n allen van gymnastiek afscheid te nemen van Sophia.
Uiteraard bedoel ik geen definitief afscheid want dat zou
niet best zijn maar afscheid van Sophia als de trouwe penningmeester van jawel ook al gymnastiek.
Sophia heeft zich zoals u weet bijna 40 jaar ingezet als o.a.
eerste, tweede, gymnastiek penningmeester en nog veel
meer.
Zij was een onmisbare schakel in het reilen en zeilen van
o.a. de afdeling gymnastiek, het is teveel om op te noemen
welke taken zij met zorg en beleid heeft uitgevoerd.
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Sophia was de vraagbaak maar ook de bewaker van alles wat
er binnen gymnastiek gebeurde, ik weet bijna zeker dat niets
haar is ontgaan.
Wij van gymnastiek zullen haar missen want zij was ook een
beetje de alwetende Nestor waarbij iedereen te rade ging, haar
deskundige adviezen hebben wij altijd met respect gewaardeerd.
Ter illustratie geef ik bij deze aan dat er drie heren moesten
worden aangerukt om de deeltaken van Sophia voor gymnastiek over te nemen, dat zegt genoeg over wat zij allemaal
deed.
Het is een gezellige BBQ avond geworden waarbij de betrokkenheid van de afdeling gymnastiek en met Sophia van
allen duidelijk zichtbaar was.
Sophia, nogmaals dank en zoals ik tijdens de BBQ al
aangaf, het is geen treurig en definitief afscheid, we komen
je zeker nog hier en daar tegen en weet dat je altijd welkom
bent.
Ik wens je nogmaals succes met het vervangen van 'diverse onderdelen” zodat je ''als nieuw”
gaat genieten van je wel verdiende vrijheid !
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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.

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

Afdeling Petanque
Programma oktober
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijd-leiding Bardienst

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

26/9/2016
27/9/2016
29/9/2016
30/9/2016

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

Zaterdag

1/10/2016 11.30/12.00 NPC

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
CTC Zeist
Clubavond

Maandagmiddag 3/10/2016 13.15/13.30 Clubmiddag (Prijsboelen)
Dinsdagavond
4/10/2016 19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Vrijdagavond
7/10/2016 19.15/19.30 Clubavond
Maandagmiddag 10/10/2016
Dinsdagavond 11/10/2016
Donderdagavond 13/10/2016
Vrijdagavond
14/10/2016
Zaterdag

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

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 1)
WDC
Clubavond

Sophia/Jan
Johann Jastrzebski Bert Veenendaal/
Vincent Boere
Sophia/Jan
Richard Kramer
Sophia/Jan
Ad Kreuger

Jack van Arnhem/
Leroy van Arnhem

15/10/2016 11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag 17/10/2016 13.15/13.30 Clubmiddag
Dinsdagavond 18/10/2016 19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Vrijdagavond
21/10/2016 19.15/19.30 Speel Mee Met

Sophia/Jan

Maandagmiddag 24/10/2016
Dinsdagavond 25/10/2016
Donderdagavond 27/10/2016
Vrijdagavond
28/10/2016

Sophia/Jan

Zaterdag

Willem Jongerius/
Hans Hover

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

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 2)
WDC
Clubavond

29/10/2016 11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag 31/10/2016
Dinsdagavond 01/11/2016
Donderdagavond 03/11/2016
Vrijdagavond
04/11/2016

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

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 3)
WDC
Clubavond
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Martin Spel/
Inge Spel

Paul van Nimwegen René Scholman/
Don Scholman
Sophia/Jan
René Scholman

Albert Wuring/
Joke Knopper

Afdeling Voetbal
D.O.S.C O8-3 voorzien van nieuwe trainingspakken en sporttas mogelijk gemaakt door
sponsor Schildersbedrijf Beerens uit Den Dolder.

D.O.S.C. – BENSCHOP 'een oud weerzien'
Een affiche die in het verleden ook vaak op het programma stond, dat waren altijd mooie
duels en dus beloofde dat wat voor vandaag.
D.O.S.C., wat nog bestempeld mag worden als een echte dorpsclub met voornamelijk Dolderse jongens in de gelederen, blijft al jaren bungelen tussen de derde en vierde klasse.
Benschop daarentegen is de laatste jaren van de eerste klasse naar de derde afgezakt en
heeft dit jaar ook weer veel nieuwe gezichten in het team.
Opvallendste naam is dan toch wel Brazil Nombeko, ook wel Biko Brazil genoemd. Hij begon
zijn carrière in de jeugdopleiding van PSV en is via onder meer FC Utrecht,RKC Waalwijk,
FC Den Bosch en hoofdklasser WHC nu bij Benschop beland, een man om rekening mee te
houden dus.
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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

De opdracht was om vanuit een gesloten verdediging kansen proberen te krijgen vanuit de
counter, met deze tactiek was SVM met een 2-0 overwinning van het veld gestapt een week
eerder.
D.O.S.C. miste vandaag een hoop mensen, Michel Steggerda had last van zijn vorige week
opgelopen knieblessure, Sander Gijselhart met zijn eeuwig zeurende enkel, Boy een scheur
in zijn schouderbanden en Jeroen nog steeeeeeeds met zijn kruisband en Frits was verhinderd.
D.O.S.C. liet Benschop in de beginfase veelvuldig aan de bal, Mischa Oosterwijk had Biko
echter zijn zak en Gijs liet hun behendige linksbuiten telkens zijn hielen zien.
Kevin Rondeel werd in de 5e minuut hard geraakt met een schoen op zijn neus, na een bezoek aan het ziekenhuis is de diagnose 'waarschijnlijk' een gebroken neus. Een goed herstel
gewenst!
D.O.S.C was hierdoor wakker geschud, in de dertiende minuut was het een fout in de verdediging van de berenschieters dat ervoor zorgde dat Rodney de bal beheerst kon binnenschieten achter de keeper(1-0).
Een lekker begin voor de rood/blauwe brigade van Sander Kloos.
Hierna pakte Benschop het weer op en kwam meer en meer richting het doel van Imco 'zit je
haar goed' van Elk. Na een uitstekende lange bal vanuit de verdediging van Benschop was
het de linker aanvaller die gemakkelijk kon binnenschieten in de korte hoek(1-1).
De wedstrijd kabbelde zo voort en de rust kwam steeds dichterbij, het publiek voelde aan dat
D.O.S.C. gebaat was om de 1-1 vast te houden.
Helaas scoorde Benschop na een domme gele kaart en de daarbij behorende vrije trap.
Met een 1-2 achterstand werden de monden aan het kopje thee gezet.
D.O.S.C. wist dat er hier toch wel minimaal een punt te halen was, de kansen van Benschop
waren op 3 vingers te tellen en D.O.S.C. was toch wel gevaarlijk met hun uitvallen.
Na goed doorzetten van Kevin Sprong op links kon hij de bal voorzetten, de bal viel ongelukkig op de arm van Remco van Wijngaarden (Benschop), PENALTY!
Rodney ging achter de bal staan en schoot de bal onberispelijk binnen(2-2).
De uitstekend spelende Gijs Eijkman en Nordin Daalmeijer werden hierna vervangen door
Thijs (A1) en Yassine. D.O.S.C. rook de drie punten en kroop richting het Benschopse doel.
Kort hierna was het Biko Brazil die zijn status als ex prof waarmaakte en met een knappe
actie kapte hij Robin Verkade uit en schoot hij de bal onberispelijk binnen(3-2).
Met man en macht probeerde D.O.S.C. nog iets te forceren en dit lukte ook bijna.
Een voorzet van Kevin was net te hoog voor Rodney, en een halve omhaal en de daarbij
behorende rebound werden jammerlijk gemist.
Een wedstrijd waar een gelijkspel misschien wel een juiste afspiegeling was geweest werd
verloren.
Volgende week uit naar Doorn, waar DEV onze tegenstander zal zijn.
Wij willen Tom Jetten van Maxi Clean nog bedanken voor het sponsoren van de wedstrijdbal.
SV Lopik – D.O.S.C. 'sterk teruggekomen na een onnodige achterstand'
10 september was SV Lopik de tegenstander voor de vorige week (3-1 overwinning) goed
begonnen equipe van hoofdtrainer Sander Kloos. In het seizoen 2012-2013 werden voor het
laatst de degens gekruist met deze ploeg toen D.O.S.C. in beide duels als winnaar van het
veld stapte.
Bekend was dat Lopik veelvuldig de lange bal zoekt en van daaruit de aansluiting probeert te
zoeken.
Met een ietwat gewijzigde opstelling (Sander G geblesseerd) en Mischa 'Dani Alves' Oosterwijk op de rechtsback positie moesten er 3 punten gehaald worden.
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In de eerste helft was hier niets van te merken, de opbouw verliep slordig en de organisatie
was weg.
Lopik profiteerde keer op keer van de fouten en werden enkel daardoor gevaarlijk.
De scheidsrechter kon niks anders dan de bal op de stip te leggen rond de 15de minuut, de
aanvaller viel slim over het been van een D.O.S.C. verdediger. De normaal uitstekende penalty killer Imco van Elk werd de verkeerde hoek ingestuurd en de brilstand was van het niet
aanwezige scorebord (1-0).
Niet veel later bleek een onduidelijke situatie de opzet naar de 2-0 voor Lopik, een wederom
lange bal ging naar een speler die buitenspel stond. Deze liet de bal slim lopen waardoor zijn
collega in de aanval ervandoor kon, in eerste instantie redde Imco nog, maar de meegelopen
spits had de bal voor het intikken (2-0).
Vlak hiervoor was Michel Steggerda uitgevallen met een knieblessure en Norben stond buiten de lijnen met een bloedneus.
Het was duidelijk dat D.O.S.C. uit een ander vaatje moest gaan tappen de tweede helft want
het leek alsof er pap in de benen zat. Dit gebeurde dan ook, de aanval werd met meer verrassing gezocht en Rodney en Boy lieten met enkele goede ballen zien dat de liefde voor
elkaar nog niet over was.
Een goede steekbal van Marco stuurde dan ook Rodney weg, die op zijn beurt een niet te
missen kans bood aan Boy (2-1). Een mentale opsteker voor de Doldernezen.
Je zag wat angst in de ogen van Lopik kruipen en zij werden meer en meer naar achter gedrukt, na een voorzet in het drukke zestien meter gebied maakte een Lopik verdediger ongelukkig hands, PENALTY!
Rodney van Klooster schoot deze binnen achter de naar de goede hoek duikende keeper (22).
Genoeg tijd om toch de verdiende overwinning uit het vuur te slepen zou je denken.
Jammerlijk genoeg rook ook de grensrechter het gevaar in van de drie punten voor D.O.S.C.
en begon zijn vlag meer en meer omhoog te steken. Hierdoor werden er wat hoopvolle aanvallen teniet gedaan en kon Lopik er nog eens sporadisch uitkomen. Niet zonder gevaar overigens.
Het bleef bij 2-2 en ik denk dat uiteindelijk beide ploegen hier tevreden mee waren, D.O.S.C.
kwam terug na een 2-0 achterstand tegen het compacte Lopik en Lopik sprokkelde weer een
mooi punt mee richting het gevecht voor lijfsbehoud.
D.O.S.C. tekent contract met Voetbal Talenten School
D.O.S.C. heeft een overeenkomst gesloten met de Voetbal Talenten School van o.a. Gert
Kruys. Gert Kruys is een Nederlands voetbaltrainer (op dit moment DOVO 1) en een voormalig professioneel voetballer (o.a. FC Utrecht). Gert gaat onder andere D.O.S.C. O9-1 en O9-2
trainen op woensdagmiddag.
Daarnaast zal Voetbal Talenten School een opleiding starten op vrijdagmiddag bij D.O.S.C.
De trainingen zijn toegankelijk voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar.
Hoofddoel is om op een effectieve manier jonge talentvolle voetballers/voetbalsters beter te
maken. Iedere speler zal, afhankelijk van zijn eigen niveau, kennis maken met nieuwe trainingsvormen waarin baas over de bal (techniektraining) centraal staat. Uiteraard is het doel
om alle kinderen een goede opleiding te geven, echter staat spelvreugde op nummer 1. De
opleiding start is op vrijdag 25 november. De training is van 16:15 tot 17:30 uur. Het gaat in
totaal om 11 sessies. Voor D.O.S.C. leden is het mogelijk de opleiding te volgen voor
€ 125,- Meer informatie is te vinden op:
https://voetbaltalentenschool.voetbalassist.nl/256/opleiding-bij-dosc-in-den-dolder/

- 14 -

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

Afdeling volleybal
VAN HET BESTUUR
We hebben weer een nieuwe generatie mini’s en daarom kunnen we ook weer een CMVtoernooi voor ze organiseren! Op 15 oktober van tien uur s ’ochtends tot één uur in de middag ontvangen we jeugdteams uit de regio voor het eerste toernooi van het jaar. We hopen
dat zowel ouders van jeugdleden als leden van onze seniorenteams een handje helpen en er
een geweldige ochtend van maken. In totaal zullen er negen velden zijn waar gespeeld wordt
en uit ervaring is het een en al gezelligheid.
Vanuit het algemene bestuur is er nog een laatste oproep voor het vinden van een nieuwe
penningmeester voor D.O.S.C.. Een oud-voorzitter van DOSC heeft zich aangemeld uit clubliefde, maar dit is alleen omdat D.O.S.C. niet zonder penningmeester kan voortbestaan. We
willen zeker zijn dat we binnen D.O.S.C. alles hebben gedaan om een nieuwe penningmeester te vinden van buiten de groep mensen die al zoveel doen voor de vereniging en eigenlijk
niet genoeg tijd of energie hebben om het penningmeesterschap erbij te nemen. We roepen
iedereen dus op om in hun omgeving te zoeken naar een kandidaat en initiatief te nemen om
D.O.S.C. verder te helpen.
Competitie:
Dames 1 had tot de laatste dag van september een perfecte score maar jammer genoeg is
het gesneuveld. Tegen So What werd met 3-0 verloren in een wedstrijd die toch een stuk
spannender was dan dat. Dit maakt het wel 15 gewonnen sets uit 6 wedstrijden waarmee
D.O.S.C. nog steeds bovenin staat. De laatste wedstrijd van de kwalificatie is tegen Old
Stars, als minstens twee sets gewonnen worden door D.O.S.C. “winnen” onze dames de
kwalificatie. Daarna zal zo snel mogelijk het nieuwe wedstrijdschema (de huidige poule van 8
teams wordt dan verdeeld in een A- en B-poule van elk 4 teams) bekend gemaakt worden.
Het is een zware competitie voor Dames 2 maar ze spelen goed. Ook tegen Old Stars werd
weer een knappe set gepakt. Het lijkt er op dat het tweede damesteam in de onderste helft
van de damescompetitie gaat spelen, maar dit was ook de verwachting. In theorie kan er nog
van alles gebeuren tegen So What in de laatste wedstrijd. Na 14 oktober zal het nieuwe
schema zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
De Heren A hebben bijna een perfecte score in de competitie tot en met september. Bijna,
maar niet helemaal want helaas moest de wedstrijd van 30 september afgelast worden. Tot
dinsdag leek het erop dat een team met veel invallers alsnog zou kunnen spelen maar toen
Rob ook nog een zweepslag kreeg tijdens de training was Heren A definitief met te weinig
mensen. Dat maakt de wedstrijd van 7 oktober tegen Spike & Span een stuk spannender.
Let op, 14 oktober begint de wedstrijd tegen Nijenheim al om 8 uur.
CMV-jeugd
De groep van jonge volleyballers (m/v) blijft groeien! Ontzettend leuk natuurlijk.
Om die reden hebben we ook Iris Vos gevraagd aan deze groep training te komen geven.
Gelukkig heeft zij ja gezegd, zodat we sinds half september met 3 trainers voor deze groep
staan.
Na de herfstvakantie (dinsdag 25-10 en 1-11 van 15.15 - 16.15 uur) wordt er voor de BSO en
kinderen uit Den Dolder tweemaal een volleybalclinic gegeven. Iedereen (7 - 12 jaar) is hierbij van harte welkom. Als je mee wilt doen, meld je dan aan via school of volleybal@dosc.nl
(graag je naam en leeftijd vermelden).
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Met de start van het nieuwe volleybalseizoen zijn ook enkele spelregelwijzigingen van kracht
geworden (voor topdivisie en lager), die ook door de ZVC gehanteerd worden. Onderstaand
een duidelijk overzicht van wat nu wel en wat niet is toegestaan.
Voetfout

Schermen

Kijk voor meer informatie eens op http://www.volleybal.nl/nieuws/extra-uitleg-nieuwespelregels
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

