Met ons
realiseert u al uw
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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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Senioren
Algemeen Lidmaatschap
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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
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€
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. 06-53662838
tel. 06-27032817
tel. 06-51369928
tel. 06-27563162

tel. 06-29022912

Jeugd (tot 18 jaar)
€ 60,00
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€ 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/mijn-account
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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.”
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W.D. Scholman
supportersvereniging@dosc.nl
Oud papier ophalen:
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tel. 030-2257835
tel. 06-38513203

P. de Jonge

W. Arntszlaan 96
paviljoen@dosc.nl

-1-

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.
Een account aanmaken gaat eenvoudig via MijnDOSC.nl
(https://www.dosc.nl/mijn-account/)

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 25 november,
18.00 uur liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
DECEMBER
1 december

Gezellige middag voor de senioren van Den Dolder in het D.O.S.C. paviljoen.
Aanvang: 14.00 uur. Zaal open:13.30 uur. Toegang gratis.

2 december

Sinterklaastoernooi voor leden Petanque.
Sint en Piet hebben gezegd dat ze langs komen.

18 december Open Krijn Broerse toernooi.
Inschrijflijst komt begin november op het bord in de hal.
27 december Volleybaltoernooi voor alle leden van D.O.S.C., oud-leden van de afdeling volleybal en alle inwoners van Den Dolder. (vanaf 17 jaar). Aanvang 20.00 uur.

JANUARI
7 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst in het D.O.S.C.-paviljoen
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van het DB…..
De afgelopen maanden heb ik inmiddels met de meeste afdelingen en commissies kennisgemaakt. Ik verwacht dit eind dit jaar te kunnen afronden. Het is erg interessant en ook leerzaam om te begrijpen wat goed gaat, wat nog beter kan en wat overige wensen zijn. We
gebruiken dit als input voor ons verenigingsbeleid alsook waar we willen staan (sportief, recreatief en financieel) in 2020. We zullen deze rondgang als bestuur zo mogelijk 1x per jaar
blijven herhalen om te toetsen of we in de ogen van afdelingen en commissies voldoende
vooruitgang boeken met elkaar.
Hoewel de ALV van 10 oktober alweer een hele tijd geleden lijkt, was het een hele bijzondere avond waar Sophia Broerse compleet verrast werd met een lintje door de burgemeester
van Zeist als dank en erkenning voor haar 38 jaar penningmeesterschap bij D.O.S.C.. Ook
werd René van Nimwegen (voorzitter Petanque) tot erelid benoemd voor zijn grote langjarige
inzet voor D.O.S.C.
Eerder in de maand oktober werden we allemaal opgeschrikt door een aflevering van het
programma Zembla over de mogelijke gevaren van gemalen autoband korrels op de kunstgrasvelden in Nederland. Gelukkig wordt er inmiddels door het RIVM (in opdracht van het
ministerie van volksgezondheid) opnieuw onderzoek gedaan en worden voor het einde van
het jaar de resultaten hiervan verwacht. Komende week zitten Hans van den Hoven, de
voorzitter van de voetbalvereniging Jonathan en ondergetekende bij de wethouder sport
(Sander Jansen) van de gemeente Zeist om nogmaals, mede namens vele verontruste ouders, onze grote zorgen over te brengen alsook te vragen wat het plan B van de gemeente is
in geval onderzoek leert dat de korrels gevaarlijk blijken te zijn voor de gezondheid.
Zoals velen inmiddels hebben ervaren, kan er gelukkig sinds een paar weken ook gepind
worden bij D.O.S.C. We zijn daar heel blij mee.
In de eerste helft van november zal er ook een gratis open wifi verbinding geactiveerd worden. Iedereen moet wel eerst inloggen via facebook wat natuurlijk ook weer mogelijkheden
biedt om onze sponsoren onder de aandacht te brengen.
Er zullen tevens aparte communicatie borden in kantine en hal worden geplaatst/ opgehangen om evt posters en mededelingen van de diverse afdelingen en commissies op te hangen).
Sinds enkele weken houdt een projectgroepje (Terry Scholman, Hans van den Hoven, Gerard de Vries, Krijn Broerse en ondergetekende) zich bezig met een heroriëntatie op het bardienstbeleid op vrijwillige basis. We hopen hier in november of december bij het Algemeen
Bestuur op terug te kunnen komen.
Rutger Hassink heeft zich verder enthousiast bij het bestuur gemeld met een voorstel om
een wielervereniging/afdeling binnen D.O.S.C. op te richten. Rutger woonde tot vorig jaar in
Houten waar hij actief lid was van de plaatselijke wielervereniging. We hebben samen afgesproken om dit initiatief eerst bekend te maken via clubblad, website en via poster in kantine
teneinde te inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor bestaat onder de leden van
D.O.S.C. alsook hun netwerken buiten de vereniging. Als u mensen in uw omgeving kent die
hier in geïnteresseerd zouden zijn vragen we u vriendelijk om hen contact op te laten nemen
met Rutger op wielrennen@dosc.nl
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Tot slot wil ik hierbij kort nog even stil staan bij het overlijden van ons erelid Arie Advocaat.
Arie heeft zich jaren lang op zeer intensieve wijze en vrijwillige basis ingezet voor de vereniging. Zijn inzet en bijdrage aan met name de verhuizing van DO.S.C. naar de huidige locatie
was van zeer grote betekenis voor de vereniging. Wij wensen Arie’s vrouw, kinderen en
kleinkinderen zeer veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Ik verwijs graag naar
onderstaand “In Memoriam” van Lambert Bongers.
Namens het DB,
Ton Anbeek

IN MEMORIAM
ARIE ADVOCAAT
16-09-1931 - 23-10-2016

Erelid Arie Advocaat - Advocaat met een ‘c’, zei hij altijd - heeft op 23 oktober 2016 afscheid
van ons genomen. Tijdens de begrafenisplechtigheid werd door Lambert Bongers als nieuwe
penningmeester namens het bestuur, maar eigenlijk namens de gehele vereniging, onderstaande tekst uitgesproken om dit zeer gewaardeerde lid van DOSC te gedenken.
Ook al weet je een hele tijd wat er komen gaat, als het eenmaal zover is, valt afscheid zwaar
en zoals geboorte vreugde brengt, is overlijden treurnis.
Een peiler onder het DOSC bouwwerk is ons ontvallen.
Daarom heerst er rouw en rouw vraagt vóór alles om bezinning.
Arie was een voetbal liefhebber. Vaak stond hij langs de lijn te kijken, met name naar de
prestaties van zijn zoons. Omdat zijn echtgenote Wil in de voetbalcommissie zat mocht hij
mee met uitjes, o.a. naar Vlieland met o.a. Jan van Delft, Joop Rozeboom, René van Nimwegen, Arend Kramer en Fred Schotman. Zij hebben daar een schitterend weekend beleefd.
In de periode vóór de nieuwbouw was Arie het centrale aanspreekpunt voor alle bouwkundige zaken. Als Technisch coördinator heeft hij zich intensief bezig gehouden met de bouwkundige staat van het oude clubgebouw en de kleedruimtes, maar ook bij de bouw van de
oude Jeu de Boules hal in de zgn. Romneyloods. Hij was hij nauw betrokken bij de oprichting
van de huidige afdeling Petanque.
Gedurende de jaren voorafgaand aan de nieuwbouw vormden Arie, Bert v.d.Dijssel en ondergetekende een nieuwbouwcommissie. Vele keren gingen we met z’n drieën naar vergaderingen bij de gemeente. Arie werd de DOSC deskundige van de nieuwbouw, een goede
gesprekspartner van o.a. Frans Schuurmans, Leen van den Berg en Nico Lantinga. Arie
werd talloze malen gevraagd om aanpassingen aan te brengen aan de bouwplannen, hetgeen o.a. resulteerde in een grote stapel bouwtekeningen. Zijn grote technisch inzicht en niet
aflatende inzet zijn essentieel geweest voor de vorm en inhoud van het nieuwe gebouw.
Begin 2009 vond de oplevering van de nieuwbouw plaats. De nieuwe Jeu de Boules hal
werd officieel naar hem vernoemd: de Arie Advocaat hal.
Eigenlijk heeft zijn gezondheid Arie daarna geleidelijk aan gedwongen zich steeds meer terug te trekken. Een enkele keer verscheen hij nog in de Jeu de Boules hal, langs de voetbalvelden of in het paviljoen, maar de laatste jaren was dat niet meer mogelijk.
Arie onderging de teruggang in zijn fysieke mogelijkheden gelaten. Gelukkig is hij helder van
geest gebleven en bleef er een goed contact met zijn echtgenote Wil en zijn familie. Op
16 september heeft hij nog zijn vijfentachtigste verjaardag mogen vieren. We zijn dankbaar
dat hij deze respectabele leeftijd heeft bereikt.
Wij wensen Wil, Walther, Peter en Aart, alsmede verdere familie sterkte toe bij het dragen
van dit verlies.
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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!

WAT EEN GEWELDIG AFSCHEID !!!
10 oktober 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van D.O.S.C. gehouden.
Mijn laatste jaarvergadering, want na 38 jaar hield ik op met het Algemeen Penningmeesterschap.
De afgelopen jaren waren we op zoek gegaan naar personen die mijn taken konden
overnemen.
Voor de gymtaken boden Ton van der
Schoor, Frits Raap en Johan Burgman zich
aan, Esther nam het sleutelbeheer voor
haar rekening, de contributie-inning werd
overgenomen door Chris van der Steenhoven en op het laatste moment meldde
Lambert Bongers zich, om de taak van
Algemeen Penningmeester op zich te nemen. Dat beloofde voor mij dus een onbezorgd afscheid te worden!!
Bovendien gaf het afgelopen seizoen een
mooi financieel resultaat te zien, en wat wil
je als penningmeester nog meer?
Mijn dochter en schoondochter wilden graag mijn laatste vergadering bijwonen en Gerard
had André Kroon gevraagd foto’s van het afscheid te maken. Er waren wel wat meer leden
aanwezig dan anders, maar ja……. het
was mijn laatste vergadering.
Na een korte, voor mijn gevoel wel wat
vroege, pauze werd de vergadering hervat met het punt bestuursverkiezing.
Ik had een afscheidsspeech voorbereid,
maar “ik was nog niet aan de beurt” zei
Gerard…….
Hij had namelijk voor mijn afscheid nog
iemand uitgenodigd…..
Ik keek de gang in en daar kwam burgemeester Janssen aangelopen, met in zijn
kielzog mijn zusje en haar man, mijn
zwager en schoonzusje, mijn beide kleinzoons, het bestuur van de Dolderse Belangenvereniging en nog een aantal bekenden.
Ik was totaal verrast, hetgeen André
prachtig op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.
Aan het eind van de leuke speech van burgemeester Janssen, sprak hij de inleidende woorden: “het heeft de Koning behaagd”. Toen wist ik genoeg ……………. een lintje !!!!
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Na dit intermezzo volgde de mooie afscheidsspeech van Gerard
namens D.O.S.C., gevolgd door het bronzen beeld, waarin met een
beetje fantasie de uitreiking van het lintje weergegeven wordt.
Uit de speech van Gerard bleek dat aan deze totale verrassing 2
jaar voorbereiding vooraf was gegaan: aanvraag, aanbevelingsbrieven, datum vergadering aanpassen aan de mogelijkheid van de
burgemeester, etc.
Volgens mijn kinderen heb ik het altijd in de gaten als er wat aan de
hand is, maar in dit geval dus echt helemaal niet !!! Er waren best
heel wat mensen op de hoogte, maar die hebben dus allemaal heel
goed hun mond gehouden !
Jan Oostenbruggen bedankte mij namens de Supportersvereniging
voor de jarenlange samenwerking, met cadeaubonnen, waarvan ik
breimateriaal en het Zeeuwse spel Slabberjan ga kopen. De afdeling gymnastiek had mij een paar weken geleden al uitvoerig bedankt!
En dan al die bloemen!! 7 prachtige boeketten waarvan ik 2 weken
lang genoten heb.
Eindelijk was ik aan de beurt voor mijn afscheidsspeech, waarin ik Gerard, Esther, Joke,
Roel en Cindy kon bedanken voor hun hulp bij mijn D.O.S.C. werk, na het overlijden van
Krijn, nu 4 jaar geleden. Zonder hun hulp had ik het echt niet gered.
Ik heb het werk voor D.O.S.C. altijd met heel veel plezier gedaan, ook al was het aantal taken in de loop der jaren behoorlijk toegenomen.
Vervelen heb ik me nog nooit gedaan, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.
Een paar dagen na de jaarvergadering heb ik een nieuwe knie gekregen. Het herstel verloopt zeer voorspoedig, dus het winterklaar maken van de tuin wordt de eerste uitdaging.
Ik wil iedereen die, op wat voor manier dan ook, aan mijn afscheid heeft bijgedragen, heel
hartelijk bedanken!!
Maar bovenal bedank ik alle medebestuursleden voor hun vertrouwen de afgelopen 38 jaar.
We hebben met elkaar een prachtige vereniging opgebouwd.
Ik hoop dat de opzet van de vereniging, zoals die nu is, in de toekomst kan blijven bestaan.
Dit zal alleen maar kunnen als er voldoende vrijwilligers bereid zijn hun steentje bij te dragen.
Niet alleen op het bestuurlijke vlak, maar ook in het begeleiden van de jeugd en het draaien
van bardiensten.
We moeten ons goed realiseren dat, als vrijwilligerstaken ingevuld moeten gaan worden door
betaalde krachten, dit grote gevolgen zal hebben voor de contributies.
Ik zal in de toekomst blijven sporten bij D.O.S.C. en uiteraard mijn vrijwilligersplicht vervullen.
Uw dankbare, ex-penningmeester, Sophia Broerse.
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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 kunnen wij van de top badmintonspelers leren?

Op initiatief van onze trainer Edwin Pelsmaeker waren Elza, Hester, Inge, Rianne, Piet en ik
naar het Topsportcentrum Almere gegaan om de semi finales van de Yonex Dutch open
badminton toernooi bij te wonen. In totaal hebben wij op de twee banen 12 partijen van de
halve finales kunnen zien waar wij van de spelers nog veel van kunnen leren.
Welke teams waren er zaterdag nog over?
Ik kon met Piet, Elza en Rianne meerijden en Piet kende de weg naar het centrum. Toen wij
rond half twee daar aankwamen waren Hester en Inge er al en Edwin vonden wij even later
ook op de tribune. Wij zaten op de tribune ongeveer op een derde hoogte en tegenover de
ingang waar de spelers uit kwamen. De muziek speelde al vrolijke nummers om ons op te
warmen. Vlak voor twee werd er aangekondigd welke partijen er zouden worden gespeeld.
Op baan 1 waren het de mix dubbels: de Denen tegen de Duitsers. Op baan 2 waren het de
dames enkel: de Amerikaanse tegen de Taiwanese.
Wij konden beide banen goed overzien en bovendien waren er grote TV schermen waar je
opnamen van vier camera’s nog direct of vertraagd nog kon overzien. De camera’s waren
voornamelijk gericht op baan 1. Als je niet wist hoe de stand van de game was kon je dat op
het scorebord wel volgen. De scheidsrechter en vier lijnrechters per baan namen plaats en
daarna was het elkaar de hand schudden en de veren shuttles inspelen. Na een paar minuten gaf de scheidsrechter na de toss het sein om te beginnen.
Ik zag dat de enkel spelers het eerst hun voetenwerk oefenden en ook de wrijving met de
vloer uit probeerden. De spelers probeerden de tegenpartij ook uit door een hoge clear te
geven om te zien wat er mee gedaan wordt. Was het net uit of was er een drop of smash dat
er volgde?
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Maar na het sein om te beginnen waren de spelers geconcentreerd bezig met hun partij. Bij
de dames enkel viel het mij op dat ze vaker hoog achterin serveerden dan kort voorin. Maar
meestal kregen ze toch direct daarna een smash terug. De rally's waren meestal meer dan
tien keer heen en weer. Bij de dubbels was het soms meer dan veertig keer heen en weer.
Vergeleken bij ons recreantenspel was het een veel energie vergende partij die wij zagen.
De leeftijd van de spelers is tussen de twintig en de dertig jaar. Ze zijn dus op hun top van
hun prestatievermogen. Als je veertig jaar bent is dit al gedaald naar 90 %, bij vijftig 80% , bij
zestig 70%, bij zeventig 60 % en bij tachtig 50%.
Bovendien zijn de topspelers jarenlang getraind om alle slagen perfect uit te voeren. Het begon al met de service. Bijna alle services werden perfect uitgevoerd. Ik heb slechts twee keer
een foute service zien uitvoeren en drie keer een voetfout. Of de service kort geserveerd
werd of hoog achterin, de shuttle werd keurig opgevangen en terug geslagen.
Dit ging meestal nog meer dan tien slagen heen en
weer. Bij de dubbels meestal meer dan dertig keer.
Wat me opviel was dat de dubbelspelers altijd hun
plaats terug wisten in te nemen. Na een clear of lob
gingen ze altijd naast elkaar staan want ze verwachten dan een smash of drop. Bij een clear in de forehand hoek kwam er steevast een smash van twee
meter hoogte want bij de mix sloeg de man vanuit
een springsmash. Ook de dame kon vaak bijna even
hard smashen. Waar ze meestal punten mee scoorden was met een snelle crosssmash als ze de tegenpartij net uit balans konden brengen doordat ze
te veel op een zijde van het veld stonden. Maar de topspelers waren zo snel dat ze die fouten soms snel konden opvangen en weer in de goede positie terug keren.
Naarmate de wedstrijd vorderde kon je zien dat het toch wat inspanning en zweetdruppels
kostte. Ze hadden er dan letterlijk last van. De vloer werd nat en glad en de zwabber moest
er aan te pas komen. Om tijd te winnen gaven de spelers dan aan waar precies de plek was
waar geveegd moest worden en zo wonnen ze tijd om bij te komen.
Omdat er met veren shuttles gespeeld werd ging er na een lange rally wel eens een veer af.
Dit gaf de serveerder de gelegenheid om aan de scheidsrechter te vragen of er een nieuwe
shuttle gebruikt mocht worden. De oude moest van dichtbij afgekeurd worden. De serveerder
liet dit dan aan hem zien en liep naar zijn serveerplaats. Zo had hij weer een paar seconden
rust.
Bij de stand van 11 punten mocht er een minuut gepauzeerd worden en na 40 seconden zei
de scheidsrechter luid: nog 20 seconden.
Zo verliepen de eerste wedstrijden op baan 1 en 2 en won de Amerikaanse van de Chinese
en wonnen de Chinezen van de Denen.
Het wedstrijdprogramma werd in een goed tempo afgewerkt want op tijd waren de drie wedstrijden op baan 1 en de drie andere wedstrijden op baan 2 afgelopen en was er een pauze.
Na de pauze werden de andere wedstrijden gespeeld . Alle wedstrijden bij elkaar duurden tot
half zeven. Toen gingen wij voor het donker werd naar huis.
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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
Universele vakgarage
Onderhoud en reparatie
Apk-keuringsstation
Inkoop en verkoop auto’s
Schadereparaties

Bloemen Den Dolder
Iedere zaterdag
Samen genieten van
pure schoonheid.

www.janstar.nl
T 06 - 13218028

Fornheselaan 280, Den Dolder
06-54745040 / 030-2254110
www.hofcars.nl
h.hoffen@gmail.com

Aan alle D.O.S.C. leden

Dringende

en betrokkenen

Hier had uw advertentie
kunnen
OPROEP
.
.O.Sstaan...

Het bestuur is al ca. 3 jaar bezig met
het zoeken naar een nieuwe

penningmeester. Tevergeefs.

onze vele leden niet één vrijwilliger

C.

D

Het kan toch niet zo zijn dat er onder
is te vinden, die met plezier als

Maar er zijn nog genoeg andere manieren om uw bedrijf onder de

penningmeester wil fungeren? Die

aandacht te brengen, van de meer dan 1150 mensen die lid zijn van

affiniteit heeft met deze taak, een

D.O.S.C..
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tijdsinvestering van ca. één dagdeel
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G

sponsor@dosc.nl

94

in de op
week
doen en bestuurlijk
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact
metkan
de sponsorcommissie:

ICH

1 in onze mooie vereniging wil
een rol

O V samen met andere
T 1 Nspelen,

Zij kunnen u van alle gewenste informatie
voorzien. mensen?
enthousiaste
U bent van harte welkom!

Help ons mee de sport betaalbaar te

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

Hezer Enghweg 18

houden! Meld je: db@dosc.nl

Hoe was de sfeer in het centrum?
De tribunes waren in het begin voor de helft gevuld maar later kwamen er toch meer mensen
bij en aan onze zijde was het voor meer dan tweederde gevuld. Volgens Piet was het in den
Bosch leuker omdat daar de entourage er leuker uitzag. Ik heb er geen ervaring in want mijn
laatste bijwoning van een wedstrijd was in Duinwijck bij Haarlem in de jaren 60 en toen was
de accomodatie nog niet zo goed als tegenwoordig. Ik vroeg aan Piet of het bij ADE en degelijke feesten nog hardere muziek was en dat beaamde hij. Ik vond de muziek al voldoende
luid. Edwin vond de catering van het centrum minder en raadde ons aan zelf wat mee te nemen. Dat deed ik dus en deelde nog wat uit.
Vergeleken met het kijken naar opnamen van wedstrijden op TV en sociale media is het bijwonen van echte wedstrijden toch waardevoller omdat je de sfeer, andere enthousiastelingen en buitenlandse spelers in levende lijve kan ontmoeten. Het zal zeker goed zijn om eens
per jaar met naar zo’n evenement gezamenlijk te gaan.
Wat kunnen wij van de topspelers nog leren?
- Wij moeten nog meer techniek onder de knie krijgen
- Ons voetenwerk moeten wij nog sterk verbeteren
- De backhand is belangrijk te beheersen
- De netdrop kan ook verbeterd worden
Dus het was zeker de moeite waard om de wedstrijden bij te wonen. Edwin bedankt voor
deze ervaring.
Tot op de baan.
Ton
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Afdeling Darts

Het blijkt dit seizoen des te meer dat darten een behoorlijk psychologisch
spelletje is! Natuurlijk niet als je even voor de lol staat te gooien zoals we
dat vaak in de kantine doen op de vrijdag. Op die momenten staat er
niets op het spel maar gaat plezier en lol boven alles. Dit is natuurlijk ook
onze insteek op de competitie avonden en dat lukt ook zeker wel onderling, maar toch gaat dan in je eigen wedstrijd de knop om en wil je perse
winnen. Een goede voorbereiding is dan cruciaal en daar ontbreekt het
door omstandigheden de laatste tijd vaak aan. Zo ook in alle wedstrijden
van oktober! Soms valt het goed uit maar andere keren, en helaas vaker,
juist niet. De eerste wedstrijd waren we eigenlijk met z’n drieën maar kon gelukkig Andries
alsnog mee zodra hij klaar zou zijn in zijn cafetaria. Dus Frans, Harm en Krijn zouden daar
verzamelen om zeven uur zodat we zsm richting Ermelo, off all places, konden gaan. Prompt
stroomt de zaak vol en konden we pas half acht die kant op. Gelukkig was het een bekende
tegenstander en kon Krijn de captain melden dat we er aan kwamen. Late aankomst betekend echter weinig tijd om in te gooien. Voor we het wisten stonden we met maar liefst 5-0
achter terwijl we vorig seizoen twee keer 5-4 tegen hun gespeeld hadden. Harm had pech en
verloor met 3-2, Krijn gooide sterk met 4x honderd in drie legs maar de tegenstander was
gewoon beter en gooide nog hoger en Andries en Frans hadden het meeste last van de
check. De eerste koppel ging ook verloren en wederom door het checken. Tussendoor was
daar ook nog de bardame, die op deze mooie locatie, waarschijnlijk weinig te doen had en ons dus constant aan het feeden was,
door zodra je de laatste druppel uit je glas had er direct weer een
nieuwe neer te zetten. Ik zag het al gebeuren dat ik die nacht geen
oog meer dicht zou doen door al die cola, zeker ook omdat er
geen chippie aanwezig was om het een beetje te mengen! Dus
toen ze weer kwam hebben Andries en Krijn haar al schreeuwend
even duidelijk gemaakt dat ze daar even mee op moest houden en
dat niet alle darters dik zijn of dik willen worden! Gelukkig kon ze
zien, aan onze ogen natuurlijk!!!, dat we een grapje maakten, maar
gelukkig ging het tempo wel iets naar beneden want een kern van
waarheid zat er wel in. Dit had overigens direct resultaat want de sfeer kwam er gelijk wat
meer in ondanks de 5-0 achterstand! Harm en Frans pakten de handdoek op en smeten ons
naar het eerste puntje! Waarbij Harm op een onmogelijke manier, door tijdens het naar links
te vallen net op tijd zijn pijl los te laten, vlekkeloos alle drie in de dubbel gooide. Helaas was
dit trucje de volgende koppel uitgewerkt en werd het 6-1 voor Bosgenoegen. Toen waren het
Krijn en Andries die de suikerspiegel iets lieten zakken en met 3-0 over de tegenstander
heen denderden! Kortom het werd tijd om de constante in te zetten en dat is het winnen van
de bierronde! En niet te zuinig ook! Waren we de hele wedstrijd de mindere, in de bierronde
lieten we zien dat we wel degelijk goed kunnen gooien. Dik voor en een fraaie 40 check van
Andries bepaalde de eindstand op 6-3 voor Bosgenoegen. Zo slecht was het allemaal niet
gezien de drievoudige overschrijding van Harm zijn target en ook Krijn behaalde de zijne!
Toch zal de tegenstander wel heftig gebaald hebben door na een 5-0 en 6-1 voorsprong
maar 6-3 als eindstand te zien!
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De volgende wedstrijd, thuis tegen The Expendables,
kende ook een vreemde voorbereiding. Vijf man sterk,
maar kan Andries nou wel of niet, want ook onze stuiterbal heeft wel eens een energiegrens. Kortom hij
kwam niet waardoor Harm ineens toch een hele mocht
gooien. Prompt kwam spuit elf, John, vlak voor de wedstrijd even melden dat hij toch mee kon doen. Helaas
voor hem waren de formulieren al ingevuld en wilde ik
het niet nog verder verstoren door Harm zijn hele weer
af te pakken. Nu pakte het toevallig wel goed uit voor
ons. De start was stroef met een 2-0 achterstand, maar
zowel Rob als Harm trok het met een winstpartij weer
recht. Rob had wel wat geluk, en matchdarts missers
nodig van zijn tegenstander om hem met 3-2 binnen te
slepen. In de koppels wederom twee verlies en twee
winstpartijen, en ook deze twee werden met het nodige
geluk met 3-2 binnen gesleept. Van Rene Scholman mocht ik niet zo praten maar toch, als je
alle wedstrijden van de afgelopen jaren bekijkt hadden we normaal gesproken nu met 6-2
achter moeten staan. Dat we dan wederom de constante factor bierronde pakten dankzij een
16 check van Rob, maakte het nog mooier. Een 5-4 overwinning staat net wat leuker dan
een 6-3 nederlaag, en wederom een teleurgestelde tegenstander naar huis gestuurd.
Een week later was het om te janken en dropen we zelf zeer
teleurgesteld af. Wederom was de oorzaak te zoeken in de
slechte voorbereiding. Frank kreeg ineens verlenging van zijn
opleiding met de vrijdagavond erbij dus kwamen we te kort.
Gelukkig konden we met Andries eenzelfde constructie doen
en bleek John toch te kunnen en gingen we met vijf man op
pad. Een zielig ploegje, waarbij John (knie), Harm (stotterende
worp) Frans en Krijn (te druk op het werk) en Andries die
voordat hij moest gooien te horen kreeg dat de verhuurde biertap niet werkte. Kortom grote chaos, welke we niet konden gebruiken tegen een ploeg die
maar vier punten uit vijf wedstrijden bij elkaar gesprokkeld had. Dit zou normaal gesproken tot een
dikke overwinning moeten leiden, maar gezien de
warboel in de hoofden van de spelers kwam dit
totaal niet uit de verf. Zo wist alleen Harm zijn
single te verzilveren en ging de rest er keihard af
tegen spelers waar ze normaal 8 van de 10 keer
van zouden winnen. De muziek was op dat moment al op standje gehoorschade gezet, waardoor
je geeneens meer normaal met elkaar kon praten.
Na twee, verloren, koppels werd Andries weer
gebeld met de opmerking dat de biertap weer kaduuk was. Gelukkig was de tegenstander zo
sportief dat Harm er weer in mocht en Andries even heen en weer kon richting Den Dolder.
Voor de wedstrijd maakte het niets uit want ook de volgende twee koppels werden verloren,
inclusief twee keer 3-2 de verkeerde kant op. Gelukkig moest de bierronde nog komen en
konden we gelukkig toch nog een puntje meepikken. Echter een 7-2 nederlaag tegen de onderste die nog maar vier punten hadden is
DOSC Competitie wedstrijden:
een slechte beurt! Nog één maandje en dan
Vrijdag 11-11 Gouden Leeuw - DOSC
is Frank weer van de partij en is de werkdruk
Dinsdag
15-11 DOSC – DCN
weer wat lager bij een ieder. Laten we hoVrijdag 25-11 No Limit – DOSC
pen dat in november de schade mee zal
Dinsdag 29-11 DOSC – Bosg.Specials
vallen zodat we het in de rest van het seizoen weer goed kunnen maken.
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Afdeling Gymnastiek
Op vrijdag 4 november a.s. hebben wij weer een teamvergadering, deze houden wij twee
keer per jaar.
Deze keer is het een bijzondere vergadering omdat wij maar liefst drie nieuwe mensen van
het dagelijks bestuur willen introduceren aan alle docenten en gymbestuurders.
Het zal niet vaak voorkomen dat er in één jaar drie functies van 'eigenaar' wisselen, wij heten
nu alvast Ton Anbeek, Chris van der Steenhoven en Lambert Bongers van harte welkom
waarbij ik de wens uitspreek dat het een vruchtbare avond mag worden die we gewoontegetrouw afsluiten met het nuttigen van een drankje.
De verkoop van de grote clubactie loten is in volle gang, één docente heeft nu al haar boekjes ingeleverd.
Jolanda van den Deijssel is zelf in haar schaarse vrije uren in haar woonomgeving langs de
deuren gegaan en heeft maar liefst 84 loten verkocht wat een bedrag oplevert van € 201,60
voor de afdeling gymnastiek, geweldig!
Nu maar hopen dat de andere 9 docenten ook zo hun best hebben gedaan.
Verder hebben wij besloten om de donderdagavond galmles van Angela te beëindigen, de
deelnemers zijn over gegaan naar andere lessen van DOSC, wij wensen ze daar veel plezier.
Bij de jeugdgymnastiek is het momenteel halen en brengen, nog steeds is er geen zicht op
een tweede trainer maar is het ook zo dat de groepen sterk wisselen in aantallen leden.
Het blijkt dat als er één kind er een verjaardag heeft te vieren dat de hele groep daar naar
toe gaat en Marian les geeft aan een enkeling.
Ook schijnt het zo te werken dat als een kind naar een andere sport gaat dan meestal de
rest ook volgt.
Al met al is er geen vaste opkomst van redelijke aantallen kinderen in sommige uren op de
woensdagmiddag, het wisselt sterk.
Om die reden hebben wij eveneens besloten om van vijf lesuren terug te gaan naar 4 lesuren op de woensdagmiddag.
Marian is wel heel enthousiast bezig om samen met Jaap Boot de website gym wat uitnodigender te maken met tekst, foto's en een filmpje en zij betrekt ook Facebook er bij om gym
onder de aandacht te brengen.
Ook voor Galm, Pilates en body conditiegym zijn we druk om nieuwe leden te werven, vorige
maand is er flink geflyerd met wat nieuwe leden als gevolg.
Hoeveel dat er zijn is niet meetbaar omdat ik geen zicht heb op nieuwe mensen die komen
sporten in de vele uren die wij verspreid over Den Dolder en Zeist hebben.
Zeer binnenkort verschijnt er weer een persbericht in de Nieuwsbode waarin DOSC gymnastiek onder de aandacht wordt gebracht.
Tot zover het wel en wee van gymnastiek.
Max Premseler.

- 12 -

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

Afdeling Klaverjas
Beste allemaal,
We zijn al vanaf 1 september ons seizoen begonnen. Gezellig is dat we een nieuw lid erbij
hebben: Henk van Oel en een oude bekende, Wil van Barneveld, is ook weer terug. Vanaf
afgelopen donderdag (27 oktober) hebben wellicht nog een nieuw lid: de heer Cees van
Seijl. Welkom alle heren, we gaan er een gezellig kaartseizoen van maken!

Klaverjas seizoen 2016-2017 tussenstand 27 oktober 2016

Plek Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plek
1
2
3

Punten

De heer J. van Oostenbrugge
Mevrouw A. van Oostenbrugge
Mevrouw S. Franssen
De heer G. Daalmeijer
Mevrouw T. Speckmann
De heer S. Ringma
De heer H. van Oel
De heer B. Griffioen
Mevrouw M. Daalmeijer
De heer W. Verhalle
De heer W. van Barnveld
Mevrouw T. Goes
Mevrouw A. Bossink
De heer J. van Amerongen
De heer T. Vogel

42.581
41.887
41.880
41.349
41.060
40.639
40.539
39.253
39.022
38.996
38.971
38.747
38.640
38.576
38.526

Plek Naam
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punten

De heer J. Oostenbruggen
(res)
Mevrouw H. Vogel
De heer J. Hagoort
Mevrouw T. van Amerongen
Mevrouw M. van den Haak
De heer S. Maree
Mevrouw J. den Boestert
De heer B. van El
De heer R. Vogel (res)
Mevrouw R. Jansen
Mevrouw D. Brinkhorst
De heer C. van Seyl
Mevrouw A. Hagoort
De heer A. Blankensteijn
Mevrouw J. Prill

38.524
38.182
37.553
37.102
36.892
35.935
35.446
35.140
35.056
34.401
34.275
33.463
32.320
31.046
31.046

Records maand Oktober

Records seizoen 2016-2017:

Hoogste Dagscore:

Hoogste Dagscore:

Naam
B Griffioen
C van Seyl
S Franssen

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:
J v Oostenbrugge
&
C van Seyl

Score
5487
5335
5329

Score
2269

Plek
1
2
3

Naam
A v Oostenbrugge
H v Oel
J Hagoort

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:
T Goes/A v Oostenbrugge
&
J v Oostenbrugge/C v Seyl

Score
5601
5598
5593

Score
2269

Hoogste Punten (per boom):
Namen Koppel:
Score
J v Oostenbrugge
&
1899
C van Seyl

Hoogste Punten (per boom):
Namen Koppel:
Score
H Vogel
&
1989
G Daalmeijer

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:
Score
B Griffioen
&
520
H v Oel

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:
B Griffioen
&
H v Oel
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Score
520

Afdeling Petanque
Programma november
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

31/10/2016
01/11/2016
03/11/2016
04/11/2016

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

07/11/2016 13.15/13.30
08/11/2016 19.15/19.30
11/11/2016 19.15/19.30

Clubmiddag (Prijsboelen)
Sophia/Jan
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
Don Scholman

Zaterdag

12/11/2016 11.30/12.00

NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

14/11/2016
15/11/2016
17/11/2016
18/11/2016

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 4)
WDC
Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

21/11/2016 13.15/13.30
22/11/2016 19.15/19.30
25/11/2016 19.15/19.30

Clubmiddag
Sophia/Jan
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Speel Mee Met René en Richard

Zaterdag

26/11/2016 11.30/12.00

NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

28/11/2016 13.15/13.30
29/11/2016 19.15/19.30
02/12/2016 19.15/19.30

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 5)
Sinterklaastoernooi

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

Wedstrijdleiding
Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 3)
WDC
Clubavond

Bardienst

Sophia/Jan
René Scholman Albert Wuring/
Joke Knopper

André Daalmeijer/
Paul van Nimwegen

Sophia/Jan
Bert Veenendaal Ingrid Jongeling/
Peter Advocaat

Martin Spel/
Inge Spel

Sophia/Jan
Mack van Amerongen/
Walter Advocaat

Zalmactie wegens succes in de herhaling
De afdeling Petanque houdt na de zeer geslaagde actie in 2015dit jaar weer een
ZALMACTIE.
De zalm van ongeveer 1 kg kost dit jaar € 22,50.
Opgeven kan men in de Petanque hal op de inschrijflijst t/m 6 december, de betaling moet
uiterlijk 7 december door René van Nimwegen ontvangen zijn, anders geen zalm.
Ook kan men bij René van Nimwegen direct bestellen en betalen.
De zalmen kunnen worden opgehaald in de Petanque hal op woensdag 21 december tussen
19.00 uur – 20.00 uur
Petanque DOSC.

- 14 -

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

SPEEL MEE MET . . . AUSTERLITZ

Spelvorm
Aantal partijen
Datum
Aanvang toernooi
Kosten

Afdeling
Petanque

Husseltoernooi
3
21 okt. 2016
19.30 uur
1,50 Euro p/p

Vrijdag 21 oktober hebben Ben Vermeulen en Han Stehouwer het eerste
“Speel mee met ….”
van dit winterseizoen georganiseerd. Er waren maar liefst 28 deelnemers, een flinke opkomst dus!
Ofschoon het een husseltoernooi was, hebben de wedstrijdleiders toch geprobeerd een
beetje te sturen bij de samenstelling van de teams. Ze zorgden ervoor dat elk team bestond
uit een wedstrijdspeler en een recreatieve speler, of anders gezegd uit een petanquer en een
jeu de bouler.
Vier spelers wonnen drie partijen, 1e werd René Scholman, 2e Huub van den Broek, 3e Piet
Hein Donker en 4e René van Nimwegen.
Vijfde werd Ton de Zwart met twee gewonnen partijen.
Ben en Han hadden voor 16 prijzen gezorgd. Leuk om te vermelden is dat er bij de 16 prijswinnaars 8 wedstrijdspelers waren en 8 recreatieve spelers. Kennelijk is de wedstrijdleiding
er aardig in geslaagd iedere deelnemer de kans te bieden in de prijzen te vallen!
Al met al was het een heel gezellige avond, mede door de aanwezigheid van Inge en Martin
Spel achter de bar!
Sinterklaastoernooi
Op vrijdagavond 2 december wordt het Sinterklaastoernooi voor leden Petanque georganiseerd. Sint en Piet hebben gezegd dat ze langs komen.
Open Krijn Broerse toernooi
Zondagmiddag 18 december wordt voor de 5e keer het Open Krijn Broerse toernooi gehouden. Dit is de laatste keer dat dit toernooi georganiseerd wordt, dus als je nog een keer mee
wilt doen wees er dan snel bij! De inschrijflijst komt begin november op het bord in de hal.
Maartse doubletten
Op zaterdag 18 februari 2017 is het MAARTSE DOUBLETTEN-toernooi voor licentiehouders.
Inschrijven is nu al mogelijk via on-tip.
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Afdeling Voetbal
D.V.S.U. - D.O.S.C.
Zaterdag 1 oktober stond de uitwedstrijd tegen D.V.S.U. op het programma voor het vlaggenschip uit ons pittoreske dorp. In de voorbereiding in augustus speelde we al tegen deze
ploeg, 5-5 werd het toen, na een snelle voorsprong van 3-0.
We wisten van te voren dat er hele handige spelers in dit elftal zitten, die wel wat met een bal
kunnen, vooral de nr.10 bleek van de buitencategorie. Echter wij hebben “de reflexmaster”
IMCO van Elk, die in deze match zijn wereldklasse toonde.
Al na minuut of 6 was het raak, ”il Capitano” Rodney, verzond een splijtende pass op “tattoo”
Boy van Amerongen, die richting achterlijn sprintte, strak voorgaf en Joey “de buffel” een niet
te missen kans op het bekende presenteerblaadje gaf…….. 0-1.
Gaandeweg begon D.V.S.U. grip op de wedstrijd te krijgen en combineerde er lustig op los
en kreeg de rood-blauwen verdediging het bijzonder lastig met de bewegelijke en bijzonder
technische buitenspelers van de Utrechtse club.
Maar elke keer stond de reflexmaster IMCO een doelpunt van D.V.S.U. in de weg, deze
middag zou hij 99% niet te passeren zijn. Helaas kon D.O.S.C. niet hun eigen spel spelen en
werd er te vaak en teveel onnodig balverlies geleden. Echter het bleef 0-1 nog steeds, ondanks de verwoede pogingen om IMCO en de verdediging te verschalken.
Tik…..tik ….tik ging het klokje van de soms wat warrig fluitende scheidrechter en na 45 minuten werd de ”super moderne kleedkamer” opgezocht voor een bakkie thee en de nodige vitamine C.
Vol nieuwe energie en de nodige info van trainert Kloos, gingen de D.O.S.C. mannen de 2de
helft tegemoet.
Wederom hetzelfde speelbeeld van de 1ste helft, D.V.S.U. die aandrong en de Dolderse defensie die zijn mannetje stond, zeker Robin “de stofzuiger” Verkade was weer zeer waardevol en Norben stond zijn mannetje en bracht de broodnodige rust achterin. Gijs “de laatste
der Mohicanen” Eijkman deed alles wat in zijn mogelijkheden lag om de handige linksbuiten
af te stoppen en Finn deed dat op zijn manier aan de andere kant.
De schrijver van dit stukje was nog in de kleedkamer toen D.O.S.C. een dot van een kans
kreeg op de 0-2, deze stand kwam in de loop van de 2de helft op het niet aanwezige scorebord, toen il capitano werd weggestuurd op de linker flank, een mooie actie maakte en het
ronde leder in de verre hoek krulde van de aan de grond genagelde doelman van de
Utrechtse club….0-2!!
D.V.S.U. ging nog meer de aanval zoeken op zoek naar die anschluss triffer, echter wie
stond daar elke keer……..je raad het al……
Op het middenveld deed Marco “het slalommens” zijn stinkende best om de nr.10 af te stoppen en Kevin “the cheetah” Sprong speelde in mijn ogen een ietwat ongelukkige middag,
gooide her en der zijn alom beruchte sprints eruit, maar was helaas niet trefzeker, echter dat
komt zeker goed dit seizoen.
Ons nieuwe aanwinst Yassine, liep zich het snot in zijn baard op het middenveld en werd
halverwege deze helft gewisseld. Huub en Lucas, moet nog bijnamen voor hun gaan verzinnen, maakte ook hun opwachting in de 2de helft en Fritsie “Bierpul” kwam il capitano vervangen.
Maar voor die wissel liepen de rood-blauwen uit naar een comfortabele voorsprong van 0-3,
na een overtreding mocht Tattoo Boy een vrije trap nemen en deze vloog zonder dat
niemand er ook maar aankwam plots het D.V.S.U. doel in, kat in het bakkie zei ondergetekende achter het doel van Imco.
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Kwartier voor tijd moest Marco ingrijpen in zijn eigen strafschop gebied, resultaat…….bal op
de stip, helaas voor Imco was dit die ene procent die hij net tekort kwam om 100% doel
schoon houden te noteren, echter niemand nam hem dit kwalijk……1-3.
De tijd tikte weg op iedereen zijn klokwerk en rond kwart over 4, konden de mannen van trainert Kloos de overwinning definitief in hun zak steken.
Mannen wederom een klasse teamprestatie, als we op deze weg doorgaan, hoeven we niet
meer naar beneden te kijken op de ranglijst, maar meer naar boven.
Dank ook weer aan de supporters uit het Dolderse die de moeite hebben genomen om naar
Utrecht te komen gisteren om de ploeg aan te moedigen.
Zaterdag 8 oktober hebben we een grote appel te schillen met de mannen van Odysseus,
vandaar een vriendelijk verzoek aan iedereen om weer te komen supporten voor D.O.S.C. 1
op ons prachtige terras voor het hoofdveld.
Alles wordt weer natuurlijk muzikaal ondersteund en van commentaar voorzien door de
sfeercommissie, die elke thuiswedstrijd hun sfeervolle steentje bijdragen!!
Wedstrijd FC Driebergen 1 – DOSC 1.
Normaal vliegen mijn wijsvingers over het toetsenbord voor uitgebreid wedstrijdverslag van
het 1ste elftal, maar dit keer hou ik het zeer beperkt.
Dit mede vanwege de totale off day tegen F.C. Driebergen, waarin kansloos werd verloren
met 4-1.
Dit soort wedstrijden gebeuren natuurlijk altijd en ditmaal viel ons dit ten deel, laten we hopen dat het hier bij blijft dit seizoen.
Enige excuus wat kan worden aangevoerd is het feit dat we in de achterste linie al langere
tijd de nodige personele problemen hebben helaas.
In de vierde minuut had het zo veel anders kunnen zijn als the cheetah Kevin zijn 100% kans
er had ingeschoten, maar ja als…..geldt helaas niet.
Driebergen pakte al snel het initiatief en gaf deze de hele wedstrijd niet meer weg, ze waren
veel gretiger, fanatieker en hadden de absolute wil om te winnen, wat dus verdiend gebeurde.
Wel een schitterend lichtpuntje was de onwijs mooie goal van il Capitano, vanaf ongeveer de
middenlijn verschalkte hij de te ver voor zijn goal staande keepert met een loepzuivere megabooglobbal, waardoor die vervelende nul van het niet aanwezige scorebord verdween.
Van achter mijn redactiebureau zeg ik vergeten en weer door met zijn allen waar we mee
bezig zijn en dat is lekker fanatiek trainen en weer het geloof in onszelf krijgen en alle angst,
twijfel van ons afgooien, want we hebben een prachtig TEAM met goede voetballers, die
zeker in de middenmoot kan meedraaien in deze klasse.
Ik ga lekker van de zon genieten……ohja, mannen van de selectie super tof dat jullie met
zowat het hele elftal aanwezig waren bij de jaarlijkse bingoavond, werd zeer op prijs gesteld
door organisatie en ondergetekende.
Fijne zonnige dag voor iedereen, zaterdag 22 oktober om 14.30 uur thuis, vriendschappelijk
tegen een oude bekende F.Z.O. uit Zeist.
Rubberkorrels op de kunstgrasvelden
Op de kunstgrasvelden van D.O.S.C. wordt rubbergranulaat ingestrooid, oftewel de veel besproken rubberkorrels. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde
eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te
hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgrasveld beter geschikt voor slidings.
In het televisieprogramma Zembla is op 5 oktober jl. aandacht besteed aan het gebruik van
dit rubbergranulaat. Een bepaalde stof is hierin ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen kankerverwekkend.
Het materiaal rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden.
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De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken,
zoals elastiekjes. De stof is recentelijk toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.
De Europese Commissie heeft onlangs aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog
niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. Ook heeft
de minister inmiddels het RIVM opdracht gegeven om een onderzoek te starten en de resultaten moeten in december 2016 bekend zijn.
Op verzoek van het ministerie van VROM heeft in 2008 het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit die
beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van
mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief
advies over het gebruik van het rubbergranulaat. Op basis van het RIVM-advies heeft de
gemeente Zeist (eigenaar van de kunstgrasvelden, D.O.S.C. huurt deze velden van de gemeente) voor het gebruik van het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast.
Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt dat er onacceptabele risico’s zijn,
dan zullen naar alle waarschijnlijkheid de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast en
zal de gemeente de benodigde maatregelen treffen. Tot aan het moment van de uitslag van
het onderzoek onderneemt de gemeente nog geen verdere acties. Vooralsnog heeft het bestuur afdeling Voetbal dit standpunt van de gemeente Zeist overgenomen.
Daarnaast geven zowel het RIVM als de KNVB aan dat er op dit moment nog op de kunstgrasvelden kan worden gesport.
Ook op de velden van Jonathan ligt hetzelfde type korreltjes, en ook Jonathan volgt het
standpunt van de gemeente
Zeist. Echter, zowel bij
D.O.S.C. als bij Jonathan zijn
er veel bezorgde ouders en
spelers. Om die reden gaat het
voetbalbestuur van beide verenigingen in gesprek met wethouder Sander Jansen. Enerzijds om de zorgen kenbaar te
maken, zodat de gemeente
ook weet welke bezorgdheid er
leeft bij onze leden, maar anderzijds ook om te horen of er een plan B ligt wanneer uit de nieuwe onderzoeken blijkt dat
sporten op dit type kunstgrasvelden wel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
Zaterdag 15 oktober heeft DOSC sinds lange tijd weer een CMV-toernooi georganiseerd en
het was een groot succes. De nieuwe parkeerplaatsen bij DOSC hadden het wel lastig die
ochtend en veel CMV-teams hebben in de wijken geparkeerd om bij het toernooi aanwezig te
zijn. Maar zodra ze in de hal waren verliep het vlekkeloos en werden zeven velden gevuld
met sportende kinderen. Gelukkig waren er genoeg vrijwilligers uit de seniorenteams komen
helpen om alles in goede banen te leiden waarvoor dank. Om 1 uur 's middags, na drie uur
volleybal, werden de poulewinnaars bekend gemaakt en werden de vaantjes uitgedeeld. Op
5 november kan de CMV-jeugd weer op pad, dit kaar naar de Taurus hal in Houten.
Het was twee weken vakantie in de ZVC-competitie. Dit was niet alleen omdat de scholen
herfstvakantie hadden maar ook omdat voor twee competities een nieuw spelschema gemaakt moest worden. Het nieuwe competitieschema voor de damesteams is inmiddels bekend gemaakt zodat onze twee damesteams weten waar ze aan toe zijn. Dames 1 speelt in
de A-poule en Dames 2 speelt in de B-poule. Van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 9
december spelen de damesteams elke vrijdag, op 4 november, 18 november en 9 december
zijn dit thuisavonden van DOSC. De competitie van de heren duurt nog wat langer, de laatste
wedstrijd is op 16 december. Aan iedereen veel succes met de tweede helft van de najaarscompetitie!
Competitie:
Dames 2 hebben na de kwalificatie de gedeelde laatste plaats in de poule. Met vier gewonnen sets is het geen slechte prestatie van het nieuwe team en nu wachten er zes wedstrijden
tegen de andere deelnemers aan de B-poule. Op vier november is de eerste wedstrijd gelijk
tegen het andere team dat met vier sets is geëindigd dus er kan gelijk een goede start gemaakt worden!
Dames 1 zijn eerste geworden in de kwalificatie! Nu krijgen ze de kans om hetzelfde te doen
in de A-poule tegen KFP, So What en Old Stars. Iedereen is waarschijnlijk aan elkaar gewaagd dus het worden zes spannende en leuke wedstrijden. De eerste wedstrijd is tegen
KFP op 4 november.
Bij de Heren A is het trainingsveld weer steeds beter gevuld na blessureherstel en af en toe
een nieuw gezicht. Ze staan nog steeds op nummer één maar Volle Yoghurt is de verrassende uitdager 3 punten daarachter. Zowel op 2 december als op 16 december zijn ze de
tegenstanders dus het kan nog alle kanten op.
CMV-toernooi geslaagd
Op 15 oktober werd eindelijk weer een D.O.S.C. CMV-toernooi georganiseerd. Het laatste
toernooi was in het seizoen 2012/2013, door te weinig CMV-leden bij D.O.S.C. was het niet
mogelijk een toernooi te organiseren. Gelukkig is dit tij nu gekeerd en met 18 jongens en
meisjes op de teller vonden we het weer tijd worden de andere vereniging bij D.O.S.C. uit te
nodigen.
Zo kwam het dat op dinsdag 11 oktober een groepje senioren en enkele oud-jeugdleden van
D.O.S.C. tijdens de CMV-training druk bezig waren de spelregels onder de knie te krijgen.
De instructie werd afgesloten met een 'praktijkexamen' tijdens de wedstrijdjes aan het eind
van de training. En het zal u niet verbazen: iedereen was geslaagd.
Wellicht zette u een vraagteken achter 'oud jeugdleden', dat zijn toch gewoon senioren geworden? In dit geval niet. Omdat wij voor het seizoen 2015/2016 te weinig jeugdleden zouden hebben om een jeugdteam in te schrijven, zijn 5 van deze meisjes naar Irene gegaan.
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Via Lotte Braakman (dochter van 'onze' Leo) hoorden zij over ons
toernooi en boden spontaan aan om te komen helpen met fluiten!
Een aanbod wat wij in grote dankbaarheid hebben aanvaard. Ook
Marvin (zoon van D2-speelster Petra Huussen) bood zich spontaan
aan, waarvoor eveneens onze dank.
Op de vrijdagavond voor het toernooi hebben onze heren, onder
leiding van Martine en Trudy, na hun wedstrijd op 14 oktober nog
druk bezig waren met het opbouwen van de velden, ophangen van
de benodigde attributen (fluitje, uitslagbriefje e.d.) en het plakken
van achterlijnen. Hartelijk dank daarvoor.
Voor de organisatie begon het toernooi zaterdag al om 09.00 uur, want er zijn toch altijd
weer zaken die je pas later kan doen (of pas later aan denkt). De
spelers, coaches en chauffeurs kwamen vanaf half 10 binnen.
Wat kunnen we over het toernooi vertellen?
- Dat er 4 teams van D.O.S.C. meededen op het totaal van 36
teams).
- Hiervan waren 2 teams op niveau 4, 1 team niveau 3 en 1 team
niveau 2
- Deze teams eindigden op respectievelijk de 4e, 3e, 4e en 5e
plaats
- Dat ouders van speelsters in deze teams fantastisch gecoacht
hebben
- Dat er ook een gastteam (Sovoco uit Soest) aanwezig was. Vader van één van de speelsters in dit team is Krijn Broerse, voorzitter en speler van de afdeling darts (zie eerder in dit clubblad)
- Dat er slechts één klein misverstand (over de spelregels) was en het toernooi verder geheel probleemloos is verlopen
- Dat iedereen veel plezier heeft gehad
- Dat alle spelers/speelsters een mooi vaantje hebben gekregen
- Dat de organisatie niet mogelijk was zonder de al eerder genoemde hulp van (oud-)leden
- Dat wij natuurlijk iedereen hiervoor ontzettend hartelijk danken
- Dat we keurig op de geplande eindtijd van 13.00 uur zijn geëindigd
Voor wie een keer wil komen kijken naar een CMV-toernooi: op 5 november spelen wij in
Houten Kruisboog), op 3 december in Bilthoven (Kees Boekehal). IJs en weder dienende is
het volgende toernooi bij D.O.S.C. op 14 oktober 2017, de eerste zaterdag van de herfstvakantie.
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