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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Contributie geldend voor het seizoen 2016-2017:
Senioren
Algemeen Lidmaatschap
€
60,00
Badminton
€ 180,00
Darts
€ 108,00 (competitie)
€
72,00 (recreanten)
Gymnastiek-jeugd en ouder/peuter
Gymnastiek-body-conditie
€ 150,00
Gymnastiek-Pilates
€ 150,00
Gymnastiek-Galm
€ 144,00
Gymnastiek-Countryline-dance
€ 180,00
Gymnastiek-Dynamic Tennis
€ 180,00
Petanque
€
84,00 (recreanten)
€ 116,40 (W-licentiehouders)
Klaverjas
€
60,00
Schaken
n.v.t.
Voetbal
€ 216,00
Volleybal
€ 192,00 (competitie)
€ 132,00 (recreanten)

tel. 030-2250403
info@dosc.nl

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

tel. 06-29022912

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

€ 66,00
€ 144,00
€ 132,00

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

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

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

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

tel. 030-2290564

D.O.S.C. – Paviljoen
Paviljoencoördinator

tel. 030-2257835
tel. 06-38513203

P. de Jonge

W. Arntszlaan 96
paviljoen@dosc.nl
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3734 EJ

Den Dolder

VAN DE REDACTIE

Het clubblad verschijnt op de eerste donderdag van de maand. De deadline ligt op
de vrijdag daaraan voorafgaand, voor het volgende nummer dus op vrijdagavond 30
december, 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

FEBRUARI
18 februari

MAARTSE DOUBLETTEN voor licentie houders. Inschrijven via on-tip
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van het DB…..
Afgelopen week bereikte ons het droeve nieuws dat erelid Hans Sipkes, door velen altijd
trouw aangesproken met ‘meneer Sipkes’, op 23 november is overleden. Op de kaart staan
woorden die hem typeren: vechtlust, moed. Eigenschappen die ook in zijn bestuurlijke loopbaan bij D.O.S.C., als 1e penningmeester en voorzitter afdeling voetbal, naar voren kwamen.
Hij was een zeer betrokken erelid, die tot in de laatste week op de hoogte wilde blijven van
de resultaten en gebeurtenissen bij ‘zijn geliefde D.O.S.C.’. Wij zullen hem met grote trots en
waardering blijven herinneren. En wij wensen zijn familie, kinderen en kleinkinderen, en in
het bijzonder onze voorzitter van de afdeling voetbal, schoonzoon Hans van den Hoven, veel
sterkte toe.
De afgelopen maanden zijn voor de nieuwe DB leden, voorzitter Ton en penningmeester
Lambert, tijden geweest van oriëntatie en verdiepen in bestaande werkwijzen. Ton heeft met
alle afdelingen en commissies persoonlijk kennis gemaakt en de plussen en minnen van de
betreffende afdelingen aangehoord. Eén en ander moet leiden tot een stipje op de horizon
waar wij als DB, samen met de afdelingen, naar toe willen. Penningmeester Lambert is uitermate druk met het eigen worden van alle schema’s en formulieren die Sophia door de
jaren heen heeft opgesteld, om de gehele financiële handel en wandel op het netvlies te krijgen. Een hele klus!
Sinds kort is er in het paviljoen een open WIFI netwerk (DOSC wifi) beschikbaar voor onze
gasten. De enige voorwaarde die gesteld wordt voor het gebruik daarvan is het inloggen via
Facebook, dan wel het ‘achterlaten’ van een e-mailadres. Een nieuwe service voor het
D.O.S.C. publiek.
Binnenkort zal de sponsorcommissie haar beleidsplan presenteren. Momenteel bevinden we
ons in de fase dat het concept is voorgelegd aan het AB. Naar aanleiding daarvan zal nog
een overleg plaatsvinden om uiteindelijk een definitieve versie te krijgen, die vervolgens met
de leden gedeeld zal worden.
Als het goed is zal omstreeks deze tijd (begin december) de eerste contributie incasso zijn
geweest. De ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven, heeft zijn handen vol aan de
overstap van het oude systeem naar het nieuwe. Uiteraard is daarbij de volle medewerking
van de leden bij nodig. Het online registreren van het lidmaatschap is absoluut noodzakelijk.
En we doen nog steeds een dringend beroep op die leden die dat nog niet hebben gedaan,
om dat zo snel mogelijk in orde te maken. Ondertussen alle hulde aan Chris, die naast zijn
gezin en werk nog dagelijks veel tijd besteedt aan het op orde krijgen van de nieuwe ledenadministratie.
December is de feestmaand. Naast de traditionele feesten in familiekring, zoals Sinterklaas,
Kerst en Oud en Nieuw, zijn er ook sportieve mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De
afdeling petanque houdt een Krijn Broerse toernooi en de afdeling volleybal een open toernooi. Zie ook de agenda elders in dit blad.
Verder, op zaterdag 7 januari zullen we een Nieuwjaarsinstuif houden. Alle leden zijn vanaf
15.00 uur welkom in ons paviljoen om onder het genot van een hapje en drankje elkaar alle
goeds toe te wensen voor 2017. Wij zouden het zeer op prijs stellen als veel leden van deze
uitnodiging gebruik maken, om zodoende een heel gezellige start van 2017 met elkaar te
beleven.
Tenslotte, “december is de feestmaand” staat enkele regels hierboven. Voor gelukkig heel
veel mensen geldt dat. Maar laten we ons realiseren dat er ook een grote groep mensen zijn,
die daar anders over denken. Die opkijken tegen deze dagen omdat ze ziek of eenzaam zijn.
Mensen die in oorlogsgebieden leven of op de vlucht zijn. Mensen die in armoede leven of
geen eten hebben.
Met dat in gedachten wensen wij u allen, vredige, gezellige en warme feestdagen toe!
Namens het DB, Gerard de Vries.
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Afdeling Badminton
Wat is een badminton shuttle?

Behalve een racket is bij het badmintonnen een shuttle een vereiste om het spel te kunnen
spelen. Vroeger waren er alleen maar veren shuttles. Tegenwoordig heb je keuzes tussen
nylon shuttles en veren shuttles. Behalve dat de veren shuttles een betere vlucht hebben zijn
ze vooral duur en gaan ze sneller kapot. Daarom spelen wij bij de recreanten en regionale
competities met trage nylon shuttles. Herkenbaar aan de groene band bij de dop.
Nylon shuttles
Die wij gebruiken zijn de trage soort en worden gebruikt bij verwarmde sportzalen. Als je ze
van de achterlijn met een onderhandse slag zo ver en zo hard mogelijk naar het andere veld
slaat komen die niet verder dan een meter voor de achterlijn. Bij de blauwe band is die iets
sneller en de rode band is het snelst.
Wij hebben bij onze club voldoende shuttles om ze bij de jeugd al er mee te laten kennis maken.
Als je net begint met badminton te spelen heb je in het begin moeite om de shuttle goed te
raken. Het komt omdat je moet wennen aan de valsnelheid van de shuttle. Die is veel trager
dan die van een tennisbal. In het begin sla je het racket veel te snel onder de shuttle door.
Vooral bij de opslag service. Gevorderden slaan de service meestal met de flickservice vanuit de backhand stand. Je kunt de slag dan beter maskeren.
Zodra de shuttle iets beschadigd is, wordt zijn vlucht geen rechte baan meer. Als hij gaat
tollen of gaat zwabberen moet hij afgekeurd worden. Meestal gebeurt dat pas na een of twee
partijen. Het is moeilijker om een goede lob of drop te slaan met een nylon shuttle omdat die
niet snel van snelheid verandert zoals bij een veren shuttle.
Met een trage shuttle is de aanvangssnelheid van een smash ook niet zo hoog als bij een
veren shuttle.
Toch is het badminton spelen met nylon shuttles nog steeds leuk en kun je alle technieken
van badminton ermee trachten onder de knie te krijgen.
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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!

Veren shuttles

De meeste recreanten hebben waarschijnlijk nog nooit met veren shuttles gespeeld.
Maar tegenwoordig kun je er alles er over te weten komen als je deze trefwoorden
maar via Google opzoekt. Je kunt dan een paar uur naar Youtube films kijken om te
zien hoe ze worden gefabriceerd en waar. Het is een grote industrie geworden in
China en Thailand waar miljoenen ganzen voor het vlees worden geslacht.
Alleen de vier rechte veren van de vleugels worden gebruikt om er shuttles van te
maken.
Zestien veren vormen de krans van de shuttle. Die worden in een met leer beklede
kurken dop gestoken en later met twee versterkingsdraden \vast gehouden. Met speciale lijmsoorten wordt het nog extra verstevigd.
Veren shuttles voelen iets zwaarder aan, maar wegen allemaal tussen de 4,7 en 5,2
gram. Ze kunnen bij de smash een snelheid bereiken van 424 km/uur maar bij normale wedstrijden is 350 km/uur al reeds snel. Indien er een veer kapot geslagen
wordt is de vlucht niet meer goed te regelen. Daarom kijkt de serveerder bij een landelijke wedstrijd altijd of de shuttle nog goed is. Zo niet vraagt hij de umpire om een
nieuwe. Bij topwedstrijden worden zo 20 tot 30 shuttles verbruikt.
Daarom worden in zuid oost Azïe hele fabrieken opgezet om de aanvoer van shuttles
te waarborgen.
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Uitslag competitie

Badminton Kerstborrel

Ton Muller
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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 Darts

Vier wedstrijden in november en aan het einde
weten we precies waar we staan, en dat is niet
waar we hoopten te staan. De eerste wedstrijd
was tegen de Burcht uit Nijkerk, een ploeg die in
de buurt stond dus een goed resultaat was wenselijk. Helaas volgde een valse start en stonden
we in no time met 3-0 achter! Gelukkig wist Rob
wel zijn single te winnen en hadden we in ieder
geval een puntje. Er lukte echter weinig en de
eerste drie koppels vielen weer, terecht hun kant
op. Toen was het tijd voor de vierde koppel, en
Harm stond samen met Krijn al snel tegen een 20 achterstand aan te kijken. No way, dachten
beide mannen en terwijl Harm hem klaarzette,
met o.a. een 180score, voor Krijn checkte die
laatste de ene na de andere leg. De laatste leg
moest de beslissing brengen en met de tegenstander wachtend op tops gooide Krijn uit het
niets de recordscore van Rob Stroot uit de boeken dankzij een T20, T19, D18 dat wil zeggen
een 153 check!!! De hoogste in een wedstrijd bij
DOSC ooit, en gelukkig nog een puntje erbij! Dat
was wel
meteen
het laatste puntje zodat deze concurrent vijf punten
weg liep.
Het blijft spannend onderin, ook tegen de volgende
concurrent in de derby tegen de Gouden Leeuw uit
Soesterberg. J#z@s, wat stond die muziek hard daar
en wat was het koud. Allemaal loze excuses want het
gaat om het gooien. We begonnen goed want Frank
trok er een 3-2 overwinning uit, maar Frans en Harm
konden daar geen vervolg aan geven. Ook Krijn
kwam te kort, hoewel hij eindelijk weer eens een
mooie pot neerzette. Bij een 2-1 voorsprong en ook in
de volgende leg geen vuiltje aan de lucht totdat zijn
tegenstander besloot om twee hoge scores te gooien
en ook de beslissende snel te checken. Gelukkig pakte hij wel met Frank de eerste koppel, maar daarna
kreeg de beste speler van hun het op de heupen en
volgde er niets meer. Weer vijf punten uitloop van een concurrent, dus begint het er steeds
somberder uit te zien.
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De volgende wedstrijd was
tegen de ploeg die direct
boven ons stond, inmiddels
echter wel vijf punten los.
DCN uit Nijkerk hadden we
vorig jaar ook al tegen gegooid en het zat toen dicht
bij elkaar. Hoe anders was
het deze wedstrijd! Weinig
kansen kregen we want de
tegenstanders zaten allemaal goed in hun vel. In de
single kwam Frank net te
kort met een 3-2 nederlaag
en samen met Andries in de
koppel deed hij dit nog een
dunnetjes over. Had Krijn achtereenvolgens met Frank en Harm de vorige wedstrijden een
koppeltje gewonnen, deze wedstrijd deed hij dit met Frans, vooral door sterke checks. Toch
was het daarna wederom over en ging letterlijk
alles richting de tegenstander, waardoor we na
de wedstrijd ineens 12 punten achter stonden
in de stand. Nou denk je, dat is nog wel te
overzien met een nog niet op de helft zijnde
competitie. Echter als je beseft dat we de zeer
sterke top 3 nog moeten krijgen in de resterende vier wedstrijden dan voel je de bui al
hangen dat het een zwaar seizoen zal worden
en dat degradatie een serieuze optie is. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om dit te
ontlopen, maar de competitie is wel erg sterk.
De laatste wedstrijd van november ging tegen
de koploper No Limit. Een ploeg waarin drie
spelers zitten die ranking toernooien van Midden Nederland kunnen winnen. BDO waardig
zullen we maar zeggen! Toch werd er niet
heel erg zwak gegooid en
waren er zowaar kansen.
Rob kwam net te kort en
verloor met 3-2 en alleen
Frank won zijn single met
maar liefst 3-0. In alle
koppels werden er vervolgens een legje gepakt en
volgde er toch nog een
punt doordat Rob samen
met Frank een koppel pakte met een beslissende vijfde leg! Helaas was november dus met
3x een 7-2 en 1x een 8-1 nede rlaag niet echt
DOSC Competitie wedstrijden:
best en moeten we het ergste vrezen met de
schamele 7 puntjes. Nog drie wedstrijden tot
Dinsdag 06-12 DOSC – Cobus 1 (bede winterstop en dan gaan we gewoon voor
ker)
een extreem goede tweede helft, maar wat er
Donderdag 15-12 Playground – DOSC
ook gebeurd we blijven er plezier in houden,
Dinsdag 20-12 DOSC – Party Animals
ook al moet dat wellicht een divisie lager.

Dinsdag
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10-01 DOSC – Still Practice

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..

8

OP

tijdsinvestering van ca. één dagdeel

ER

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

Na de zeer geslaagde achtste editie van begin 2016, wordt het weer tijd voor al weer de negende
editie van het Open Dolders Darttoernooi! Er zijn geen clubactiviteiten waardoor hopelijk veel DOSC
leden, deze datum, de weg naar de kantine weten te vinden. Het toernooi is overigens niet alleen voor
leden van DOSC maar ook voor inwoners van Den Dolder of een connectie met één van deze criteria.
Het is ook de bedoeling dat iedereen, van 16 jaar of ouder, met of zonder ervaring in het darten mee
kan doen. De toernooi-opzet is hier ook op gericht, dus voor de zogenaamde “brood”darters is dit
geen podium. De deelname is gratis en er zijn daardoor geen geldprijzen te winnen, maar alleen bekers en eeuwige roem! Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de toernooi-opzet bepaald worden
om zo op een normale eindtijd (17.00 uur) uit te komen. Echter zijn er altijd partijen bij die het ritme
kunnen verstoren, dus pin me niet vast op die tijd . Zodra je dit leest kun je je al opgeven bij mij,
echter geldt voor de voorinschrijvers ook dat ze uiterlijk half twaalf aanwezig moeten zijn anders
vervalt de voorinschrijving. De organisatie heeft het recht op de dag zelf, de inschrijving te stoppen op een veelvoud van zes, dus schrijf je tijdig in dan ben je zeker van deelname! Ook is er
wederom de mogelijkheid om na afloop mee te eten van een fantastisch Chinees buffet. De prijs zal
10 euro per persoon zijn en zal bij inschrijving gemeld moeten worden, en voor aanvang toernooi betaald. De kijkers kunnen natuurlijk ook mee-eten, maar ook die graag vooraf melden en betalen! Bij
deze is de inschrijving geopend, graag per sms of whatsapp!
Toedeledokie
Krijn Broerse
06-12766616
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Afdeling Gymnastiek
Afgelopen woensdag 23 november heeft Maryse Abendanon het weer voor elkaar gekregen
een fantastisch georganiseerd en druk bezocht dynamic tennis toernooi te organiseren.
Het is nu voor de derde keer op rij dat Maryse een dergelijk toernooi ergens in november
organiseert, het ene jaar bij DOSC in sporthal Dijnselburg te Zeist en het jaar daarop weer in
Baarn.
Het is inmiddels traditie geworden om
dit elk jaar te herhalen, zo in oktober
gaan de tennissers al aan Maryse
vragen op welke datum het toernooi
weer wordt gehouden en kan men
bijna niet wachten tot het zover is.
Aan het toernooi nemen dynamic tennissers deel van de dynamic tennisclub uit Baarn en de deelnemers uit
de drie lessen die Maryse voor DOSC
onder haar hoede heeft in Zeist en
Den Dolder.
Deze keer gingen we op bezoek in de
sporthal De Trits in Baarn waar maar liefst 12 speelvelden waren opgebouwd en waar ruim
40 deelnemers aan deel hebben genomen.
En over conditie gesproken, de meesten speelden maar liefst 6 partijen achter elkaar, moe
maar zeer voldaan togen wij allen na ruim 2 uur tennissen naar de kantine van de sporthal
om daar onder dankzegging aan de vereniging uit Baarn te genieten van het door hen aangeboden drankje.
Het is een plezier om te zien dat alle deelnemers, echt niemand uitgezonderd, met enorm
veel enthousiasme staan te trappelen om maar zo snel als mogelijk te beginnen met de eerste partij. Niet voor niets is dynamictennis bij DOSC nog steeds groeiende, ruim twee jaar
terug begonnen met één les in Zeist en inmiddels geeft Maryse les aan drie groepen.
Het is een ongrijpbaar fenomeen en ik
verbaas me er over waarom iedereen
die eens begint met dynamic tennis er
zo door wordt gegrepen, ja natuurlijk,
het is een snelle, dynamische en attractieve racket sport waaraan je zomaar “verslaafd” kunt raken is gebleken.
Wie het zelf eens een keer wil meemaken of eens een keer extra wil tennissen kan altijd een keer meedoen met
de les in Zeist op de maandagmiddag
van 14.15 – 15.15 uur in sporthal De

Koppeling aan de Clomp in Zeist.
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PERSBERICHT
Vorige maand maakte ik melding van een persbericht dat wij samen met sportservice Zeist in
de Nieuwsbode zouden plaatsen over seniorengymnastiek bij DOSC, ondanks het feit dat
het bericht bij plaatsing sterk was ingekort door de redactie hebben er toch nog een aantal
mensen gereageerd die nu ook daadwerkelijk aan het sporten zijn gegaan bij DOSC.
CLUBLOTEN ACTIE
De docenten van de afdeling gymnastiek hebben bijzonder hun best gedaan met de loten
verkoop, zij zijn allen “toppers”, de meeste loten zijn verkocht door Angela en Jolanda maar
van de anderen was het ook geweldig.
De netto totaal opbrengst voor gymnastiek komt uit op € 900,00, iets wat nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen, nogmaals veel dank aan alle trainers, ouders, kinderen en loten
kopers.
TEAMVERGADERING GYMNASTIEK
Op vrijdagavond 4 november hadden wij de halfjaarlijkse team vergadering van gymnastiek,
de groei zit hem niet alleen in het ledenaantal maar ook in het aantal bestuursleden.
Als ik het aantal docenten optel bij het aantal bestuursleden, dan komen ik momenteel uit op
17 personen, het wordt onderhand een beetje proppen in de bestuurskamer.
Bij deze vergadering waren deze keer ook Ton Anbeek, Chris van der Steenhoven en Lambert Bongers uitgenodigd en aanwezig.
Het was gewenst en nuttig dat deze drie nieuwe loten aan de DOSC stam kennis zouden
maken met de overige gymnastiek docenten en bestuur.
Het is mijns inziens van groot belang elkaar te leren kennen omdat allen regelmatig contact
met elkaar zullen hebben, zeker met Chris en Lambert.
Ik wil dan ook opmerken dat wij met z'n allen een zeer geanimeerde en nuttige vergadering
hebben gehad.
Max Premseler.
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Afdeling Petanque
WAARDERING.
Na eerder te zijn benoemd tot erelid van
DOSC is onze voorzitter René van Nimwegen nu door de NJBB bedankt voor
zijn inzet en vele werk voor de afdeling 6
en is hem de bondsspeld overhandigd.
Gefeliciteerd René

Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

28/11/2016 13.15/13.30 Clubmiddag
29/11/2016 19.15/19.30 Interne Competitie (Ronde 5)
2/12/2016
19.15/19.30 Sinterklaastoernooi

Zaterdag

3/12/2016

11.00/11.30 Tete a Tete Toernooi

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

5/12/2016
6/12/2016
9/12/2016

13.15/13.30 Clubmiddag (Prijsboelen)
19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
19.15/19.30 Clubavond

Zaterdag

10/12/2016 11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

12/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
16/12/2016

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

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
WDC
Clubavond

Zondag
Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

18/12/2016
19/12/2016
20/12/2016
23/12/2016

10.00/10.30
13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Krijn Broerse Toernooi
Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 6)
Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

26/12/2016
geen boulen 2e kerstdag
27/12/2016 19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
30/12/2016 19.15/19.30 Clubavond

Bardienst

Sophia/Jan
Martin Spel/
Inge Spel
Sophia/Jan
Willem Jongerius

Hellen Jongerius/
Willy ter Weijden

Sophia/Jan
André Daalmeijer/
Walter Advocaat
Sophia/Jan
Roel van Beek

Johann Jastrzebski/
Richard Kramer

Huub van den Broek Ad Kreuger/
Frits Stoltenborgh

Let op ! Bij verhindering als wedstrijdleider: Onderling ruilen
Bij verhindering bardienst: Onderling ruilen maar ook de paviljoenbeheerder informeren: paviljoen@dosc.nl
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De beste zorg voor
uw hond!
Eigenaren kunnen bij de
behandeling aanwezig zijn.
Gratis koffie en thee aangeboden.

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

www.rootswonen.nl

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

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

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

Afdeling Voetbal
Op zaterdag 19 november hebben de zwarte pieten weer hun jaarlijkse bezoek gebracht aan
DOSC. Naast het uitdelen van pepernoten hebben ze ook een balletje getrapt met onze
jongste jeugd. Bedankt Pieten!

Update kunstgraskorrels na overleg met Gemeente Zeist
Op woensdag 2 november is er overleg geweest tussen de voorzitter van Jonathan, voorzitter afdeling Voetbal D.O.S.C., algemeen voorzitter OMNI D.O.S.C., wethouder Sander Jansen (Sport), en beleidsmedewerkers van de Gemeente Zeist over de kunstgraskorrels op de
velden van Jonathan en D.O.S.C.
Naar aanleiding van dit overleg is onderstaande tekst ter informatie voor (ouders van) de
leden.
Het R.I.V.M. (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is deze week met het veldonderzoek
naar kunstgraskorrels gestart. Er zullen honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht
worden. R.I.V.M.: “Met deze steekproef wordt een representatief beeld verkregen van de
samenstelling van het granulaat.”
Behalve een veldonderzoek doet het R.I.V.M. gelijktijdig literatuuronderzoek. R.I.V.M.: “De
afgelopen jaren zijn er in meerdere landen onderzoeken uitgevoerd naar rubbergranulaat.
Met literatuuronderzoek brengt het R.I.V.M. in kaart wat er nu bekend is over rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.”
Daarnaast hebben de Vereniging Band en Milieu en de VACO (de branchevereniging voor
de banden- en wielenbranche) alle gemeenten en sportbesturen onlangs aangeboden om de
korrels in hun kunstgrasvelden kosteloos te laten onderzoeken. In eerste instantie stond zowel de gemeente Zeist als de verenigingen D.O.S.C. en Jonathan hier nogal sceptisch tegenover. Hoe onafhankelijk zou een dergelijk onderzoek zijn? Een slager die zijn eigen vlees
keurt? Naar nu blijkt is dit onderzoek (‘SBR-check’) afgestemd met het R.I.V.M.: “Via onafhankelijk onderzoek door S.G.S. Intron wordt getest op het gehalte PAK’s in het granulaat.
Dit geeft aan veldeigenaren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun specifieke situatie.
Het R.I.V.M. is op de hoogte van dit onderzoek en de manier van onderzoek is op elkaar
afgestemd.” D.O.S.C. en Jonathan hebben zich, in samenspraak met de gemeente Zeist,
inmiddels voor dit onderzoek aangemeld.
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Ondanks de geruststellende woorden van overheidsinstanties (“rubbergranulaat op kunstgras zal niet leiden tot risico’s voor de gezondheid, er is geen reden te stoppen met sporten
op deze velden”) is het uiteraard een goede zaak dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan. Meer uitgebreide tests leiden hopelijk tot duidelijkheid, zekerheid, gerustheid. Mocht uit
het onderzoek echter blijken – de resultaten worden nog dit jaar verwacht – dat het gebruik
van het type kunstgraskorrel op onze velden alsnog tot een verhoogde kans op gezondheidsrisico’s leidt, dan zal de gemeente Zeist maatregelen nemen.
Op dit moment verricht de gemeente Zeist al onderzoek of de korrels mogelijk vervangen
kunnen worden of dat men tot vervanging van de velden dient over te gaan, indien onderzoeksresultaten aangeven dat sprake is van een onaanvaardbaar gezondheidsrisico.
Vooralsnog zijn we in afwachting van de onderzoeksresultaten van het R.I.V.M. en S.G.S.
Intron.
Ook kwam er een bericht van Minister Schippers:
“Geen reden om te stoppen met sporten op deze velden“, aldus Minister Schippers.
Op 5 oktober jl. zijn er door de Tweede Kamer vragen gesteld over het onderwerp rubbergranulaat op de kunstgrasvelden en de gezondheid van onze sporters, aan Minister
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag heeft zij de Kamerleden beantwoord over dit onderwerp. Uit de tientallen wetenschappelijke onderzoeken die tot op heden
zijn gepubliceerd, concludeert Schippers met het R.I.V.M. dat er geen reden is om aan te
nemen dat sporten op kunstgras met SBR-rubbergranulaat schadelijk is voor de gezondheid.
Er kan gewoon gesport worden op deze kunstgrasvelden.
In december verwacht Minister Schippers de uitslag van het vervolgonderzoek van het
R.I.V.M. binnen te hebben. In de komende periode zal u na bemonstering van uw velden ook
uw resultaten ontvangen. Wij verwachten dat u binnen twee tot drie weken na aanmelding
benaderd wordt voor de afspraak van de bemonstering (indien dit nog niet gebeurd is) en dat
de doorlooptijd van het gehele onderzoek van uw veld ongeveer zes weken is.
Alle antwoorden van Minister Schippers kunt u vinden op
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen
Hieronder staat een selectie van de vragen van Kamerleden en de bijbehorende antwoorden
van Minister Schippers:
Deelt u de mening dat er geen twijfel mag bestaan over de risico’s die kinderen kunnen lopen als zij sporten op kunstgrasvelden?
Alle gebruikers van consumentenproducten dienen beschermd te worden tegen onaanvaardbare risico’s. Hierbij geldt dat kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen
extra bescherming verdienen. Het is echter onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten. In dit
specifieke geval heeft het R.I.V.M. aangegeven dat de toepassing van rubbergranulaat op
kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en
dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden.
In hoeverre klopt het dat autobanden en rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen
bevatten zoals zink, lood, benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK’s) en klopt het dat dit granulaat op kunstgrasvelden wordt toegepast waar dagelijks duizenden kinderen op sporten?
Autobanden en rubbergranulaat van autobanden bevatten PAK’s, deze stoffen worden als
kankerverwekkend geclassificeerd. Ook benzeen is een kankerverwekkende stof, maar er
zijn tot op heden bij het R.I.V.M. geen recente analyses bekend waarbij benzeen werd aangetoond. Granulaat bevat daarnaast ook zink en, lood. Deze stoffen zijn niet aangemerkt als
kankerverwekkend. Het R.I.V.M. neemt deze en vele andere stoffen mee in de analyse van
de samenstelling van het rubbergranulaat.
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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

Volgens de KNVB liggen er in Nederland ongeveer 1800 kunstgrasvelden, waarop dagelijks
gesport wordt.
Deelt u de mening dat het R.I.V.M. een nieuw, representatief en vooral volledig – met
een grotere onderzoeksgroep, inclusief kinderen – onderzoek moet uitvoeren? Kan
een dergelijk onderzoek een conclusie bieden of rubbergranulaat en andere gebruikte
stoffen op kunstgrasvelden, gevaarlijk of ongevaarlijk zijn voor de volksgezondheid
van onze jeugd? Deelt u de mening dat dit onderzoek ook effecten op langere termijn
moet kunnen weergeven?
Er is de afgelopen 10 jaar een aantal onderzoeken gedaan naar de samenstelling van-, de
blootstelling aan- en de mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat. Hierbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de gezondheidrisico’s op lange termijn. Ik heb het R.I.V.M. gevraagd de in de literatuur beschikbare informatie van deze onderzoeken te bestuderen. Het
is nog te vroeg om te bepalen of een nieuw onderzoek zinvol is. Dit hangt mede af van het
literatuuronderzoek en de metingen die het R.I.V.M. uit zal voeren.
Hoe groot is het risico op gezondheidsproblemen met betrekking tot het sporten op
kunststofgrasvelden met rubbergranulaat? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer
hierover te informeren? Zo neen, waarom niet?
Het R.I.V.M. heeft eerder geconcludeerd dat blootstelling aan granulaat op basis van de
huidige inzichten niet tot gezondheidseffecten leidt. Bij navraag voor en na de uitzending van
Zembla heeft het R.I.V.M. aangegeven bij deze conclusie te blijven.
Deelt u de mening dat er geen enkel risico genomen mag worden met de gezondheid
van onze kinderen en zo ja, wilt u dan zo spoedig mogelijk een verbod instellen voor
rubbergranulaat kunstgrasvelden?
Ik ben van mening dat er geen onaanvaardbaar risico genomen mag worden met de gezondheid van kinderen. Uit de informatie die tot op heden bekend is blijkt volgens het
R.I.V.M. niet dat gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden tot onaanvaardbare risico’s
leidt en ik zie geen reden om nu een speelverbod op kunstgras in te stellen.
Onderschrijft u de zorgen dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijk
kankerverwekkende rubbergranulaatkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden?
Zo ja, bent u bereid om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.)
alsnog onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het gebruik van rubbergranulaatkorrels? Zo nee, waarom niet?
Het R.I.V.M. heeft eerder geconcludeerd dat gebruik maken van het veld niet leidt tot gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s). Bij navraag voor en na de uitzending van Zembla heeft het R.I.V.M. aangegeven
nu bij deze opinie te blijven. Omdat de uitzending de nodige onrust in de samenleving heeft
veroorzaakt heeft de minister van VWS het R.I.V.M. gevraagd om een technisch literatuuronderzoek te doen. Voorts is het R.I.V.M. gevraagd een representatief onderzoek te doen op
deze kunstgrasvelden naar de concentraties van pak’s en andere stoffen in het granulaat die
mogelijk een effect hebben op de gezondheid van spelers.
Kunt u toelichten of sporters die op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels hun
sport beoefenen mogelijk een verhoogde kans hebben op ziekte als gevolg hiervan?
Zoals ik ook vermeld in mijn antwoord op vraag 2 heeft het R.I.V.M. eerder geconcludeerd
dat blootstelling aan het granulaat niet tot gezondheidseffecten leidt. Bij navraag voor en na
de uitzending van Zembla heeft het R.I.V.M. aangegeven nu bij deze opinie te blijven. Er is
daarom nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.
Is er onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de blootstelling aan rubbergranulaatkorrels voor sporters die veelvuldig in aanraking komen met deze korrels?
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Er is de afgelopen 10 jaar een aantal onderzoeken gedaan naar de mogelijke gevolgen van
de blootstelling aan rubbergranulaatkorrels voor sporters die veelvuldig in aanraking komen
met deze korrels. Voorts heb ik in mijn antwoord op vraag 2 al aangegeven dat ik het
R.I.V.M. gevraagd heb aanvullend onderzoek te doen naar de samenstelling van het granulaat en naar informatie in de literatuur over gezondheidsrisico’s.
Op basis van welke wetenschappelijke onderzoeken baseert u uw uitspraak dat barbecueën gevaarlijker is voor de gezondheid dan spelen op een kunstgrasveld?
Mensen worden dagelijks blootgesteld aan risico’s. De beoordeling van risico’s wordt bepaald door de ernst van mogelijke negatieve gevolgen en de kans op dergelijke gevolgen.
Het R.I.V.M. heeft mij laten weten dat er meer wetenschappelijke onderbouwing is voor de
beoordeling van risico’s van barbecueën dan voor de beoordeling van het spelen op een
kunstgrasveld. Dat betreft de blootstelling aan pak’s als gevolg van het eten van verbrand
vlees, de kans op voedselvergiftiging als gevolg van onvoldoende gaar vlees en de bootstelling aan dampen van de barbecue en fijn stof.
Ook heeft DOSC zich aangemeld bij de SGS. Een organisatie die ook onderzoek doet naar
de hoeveelheid PAK’s op de kunstgrasvelden. Op de velden van DOSC worden eind november monsters genomen. De SGS heeft al 50 velden onderzocht en daar blijkt dat de
aanwezige PAK’s onder de toegestane norm blijven.
Op 25 november heeft deze organisatie onderstaand persbericht verstuurd op basis van de
eerste onderzoeksresultaten:
Analyses van onderzoeksbureau SGS: rubbergranulaat ruim binnen veiligheidsmarges
Eerste vijftig kunstgrasvelden laten lage concentraties PAKs zien
Den Haag, 25 november 2016 – Onderzoeksbureau SGS heeft gisteren aan de eerste groep
gemeenten en sportverenigingen de resultaten bekend van het onderzoek naar rubbergranulaat op Nederlandse kunstgrasvelden. Op dit moment zijn de resultaten van het onderzoek
op de eerste vijftig velden bekend. Daaruit blijkt dat het rubbergranulaat van deze velden
ruim voldoet aan de geldende Europese wetgeving zoals vastgelegd in de REACHverordening. De bandenbranche zelf hanteert al een tienmaal striktere norm en ook hieraan
voldoen de velden. Daarnaast is vastgesteld dat het gaat om SBR-granulaat van voertuigbanden. De herkomst en leverancier hiervan is bekend en het materiaal voldoet aan de
strenge Nederlandse regelgeving.
De banden- en wielenbranche, vertegenwoordigd door de VACO en Vereniging Band en
Milieu, heeft SGS opdracht gegeven het rubbergranulaat te onderzoeken, naar aanleiding
van de vele vragen die ontstonden over de veiligheid ervan. Daartoe lanceerde zij eind oktober de website www.SBRcheck.nu. Via deze website hebben gemeenten en verenigingen tot
op heden zo’n 800 kunstgrasvelden aangemeld. SGS, een wereldwijd vooraanstaand onderzoeksbureau, zal deze velden onderzoeken op het type rubber (is er SBR-granulaat van
banden gebruikt of niet?) en op het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
(PAKs). Het bureau rapporteert de resultaten van de analyse zonder verdere tussenkomst
van de branche aan de gemeente of sportvereniging die zich heeft opgegeven.
PAKs zijn schadelijke chemische verbindingen die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld barbecueën en verbrandingsprocessen. Ze ontstaan ook in lage concentraties bij de productie van
sommige grondstoffen voor autobanden. Overigens zitten de PAKs natuurkundig gezien ‘gevangen’ in de matrix van het autobandenrubber. Zij kunnen hieruit niet zomaar weglekken of
opgenomen worden via bijvoorbeeld huidcontact. Verschillende internationale wetenschappelijke studies door overheden, universiteiten en onderzoeksinstituten hebben geconcludeerd dat de biologische beschikbaarheid van PAKs in het SBR-rubbergranulaat dat voor
kunstgras wordt gebruikt zo beperkt is dat hier geen gezondheidsrisico aan is verbonden.
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Door de Europese Unie is bepaald dat rubbergranulaat een mengsel is dat maximaal 1000
mg/kg van 18 geselecteerde PAKs mag bevatten. Voor het rubbergranulaat in kunstgras
hanteren de Nederlandse producenten, in samenspraak met de overheid, al sinds 2008 een
niet-wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm van maximaal 75 mg/kg voor de som van 10 door
het vroegere ministerie van VROM geselecteerde PAKs.
Dr. Ulbert Hofstra, coördinator van de onderzoeken bij SGS: “Het gaat nu om vijftig velden,
dus de uitkomsten hiervan vormen een eerste indicatie. We hebben de velden onderzocht
op
de aanwezigheid van zowel de 10 PAKs die indertijd door VROM zijn vastgesteld, als de 18
PAKs die door de Europese REACH-wetgeving zijn gereguleerd. De meting van 10 PAKs
laat gehaltes van 8,7 tot 42,0 mg/kg zien, terwijl 75 mg/kg de veilige norm is. De 18 PAKs uit
de REACH-verordening zijn bepaald op 12,0 tot 78,1 mg/kg, waarmee alle velden zeer ruim
onder de norm van 1000 mg/kg liggen.” De variatie binnen de gevonden gehaltes komt veelal door het verschil in aanlegmoment: hoe nieuwer de banden in het granulaat, hoe lager het
gevonden gehalte PAKs.
“Het is goed om te zien dat de tot nu toe onderzochte velden ruim binnen de bekende normen blijven, ook binnen de strengere norm die we onszelf al jaren geleden hebben opgelegd”, stelt Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu. “Uit de metingen die de producenten van SBR-granulaat regelmatig uitvoeren, blijkt dat het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van autobanden al enige jaren steeds verder afneemt. De bandenbranche doet
er alles aan om met nieuwe technologische kennis het gehalte nog verder terug te brengen.”
Minister VWS: geen risico’s
De minister van VWS herhaalde afgelopen week in antwoord op Kamervragen dat het sporten op kunstgrasvelden in Nederland niet tot gezondheidsrisico’s leidt. Ook het R.I.V.M. onderschrijft deze conclusies, zo blijkt uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer van
18 november jl. “Het R.I.V.M. heeft eerder geconcludeerd dat blootstelling aan granulaat op
basis van de huidige inzichten niet tot gezondheidseffecten leidt. Bij navraag voor en na de
uitzending van Zembla heeft het R.I.V.M. aangegeven bij deze conclusie te blijven”, aldus
minister Schippers in haar brief aan het parlement. In opdracht van de minister voert het
R.I.V.M. momenteel vervolgonderzoek uit, naar aanleiding van de ontstane onrust in de samenleving.
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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
De najaarscompetitie is alweer bijna op zijn einde en er zijn zwarte pieten gesignaleerd bij
het sportcomplex van DOSC. Dan gaan traditioneel de gedachten van de volleybal afdeling
van DOSC naar twee dingen: Kampioenschappen en het Oliebollentoernooi! De kampioenschappen zijn alweer in de maak en deze afgelopen week stonden alle ZVC-teams van
DOSC op nummer één in de poule. Wij zien dit niet als een opvallende eenmalige gebeurtenis maar het gevolg van een trend. Er wordt door de teams hard getraind en fanatiek gespeeld en dat is terug te zien in de standen. In de damescompetities blijft het spannend en
op de thuisavond van 9 december zijn de laatste allesbeslissende wedstrijden.
Het Oliebollentoernooi wordt volgens traditie op de laatste dinsdag van het jaar gespeeld. In
die mooie tijd tussen kerst en het nieuwe jaar komen we samen om lekker en avond samen
te volleyballen en achteraf een oliebol te eten. Dit toernooi is open voor iedereen van 17 jaar
en ouder uit Den Dolder die zin heeft om mee te spelen, voor zowel ervaren volleyballers als
mensen die het een keer willen proberen. We nodigen ook iedereen van de andere afdelingen van D.O.S.C. van harte uit op 29 december om met wat sportkleding en zaalschoenen
iets voor 8 uur in de avond aan te sluiten en we maken er een heel gezellige avond van.
Namens het bestuur succes met de laatste wedstrijden en de beste wensen voor het nieuwe
jaar!
Competitie:
Dames 2 zijn heel sterk begonnen aan de
tweede helft van het seizoen in de B-poule. Na
zes sets te winnen in de eerste drie wedstrijden
stond DOSC trots bovenaan! Jammer genoeg is
het net niet gelukt om dit tot het eind van november vol te houden, er werd krap verloren
van Enervo. In de laatste wedstrijd mag DOSC weer
tegen de koploper FIT spelen en kan misschien het
eerste kampioenschap voor dit team gehaald worden.
De Dames 1 staan nog steeds op de gedeeld eerste plek maar op puntensaldo jammer genoeg net achter So What. Het kan verkeren, want tegen dezelfde tegenstandsters werd de
ene week met 3-0 gewonnen en de andere week met 3-0 verloren. Het blijft spannend en
waarschijnlijk wordt de poule beslist op vrijdag 9 december, dan speelt DOSC thuis tegen So
What.
De Heren A komen al heel dicht bij het kampioenschap, de afstand is nu vijf sets op de eerste achtervolgers. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in de poule, waarvan twee tegen
Volle Yoghurt die ook nog in de buurt staan. De herencompetitie duurt daarmee tot 16 december maar de verwachting is dat er op de thuisavond van 9 december al een feestje kan
worden gevierd.
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CMV-jeugd
Clinic voor BSO en Dolderse jeugd
In samenwerking met Sportief Zeist heeft de afdeling volleybal twee clinics verzorgd voor de
jeugd bij de BSO in de Brede School en kinderen uit Den Dolder. Zestien kinderen zijn twee
keer een uur enthousiast bezig geweest met het aanleren van vooral de onderarmse techniek en de service. Aan het eind van de tweede les werd het geleerde in de praktijk gebracht
tijdens een onderling toernooitje.Helaas heeft de clinic nog geen nieuwe leden opgeleverd,
maar er zijn nu in elk
geval weer 16 kinderen
meer die weten hoe
leuk volleybal is en wellicht op het moment dat
zij opnieuw moeten/kunnen kiezen
alsnog naar het volleybal komen. In het nieuwe jaar geven wij nogmaals een clinic, maar
dan met smashbal.
CMV-toernooi Houten
Op 5 november was het
tweede toernooi van dit
seizoen, bij Taurus in
Houten. Evenals bij ons
eigen toernooi in Den
Dolder deden er vier
teams van D.O.S.C.
mee, 2 teams niveau 4,
één team niveau 3 en
één team niveau 2.
Eva en Laura hebben
hier zelf wat over geschreven:
Het volgende toernooi
is op 3 december van
09.00-12.00 uur in de
Kees Boekehal in Bilthoven.

D.O.S.C. 4 met Kevin, Bente, Bente
en Eva
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D.O.S.C. 1 met Femke, Leona,
Dacha en Bregje

D.O.S.C. 3 met Mees, Marit, Marin
en Matha

D.O.S.C. 2 Stella, Elze,Laura en
Marlotte
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

