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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€ 132,00 (recreanten)

tel. 030-2250403
info@dosc.nl
tel. 06-53662838
tel. 06-27032817
tel. 06-51369928
tel. 06-27563162
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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 27 januari,
18.00 uur liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
JANUARI
7 januari

Vanaf 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst in het D.O.S.C.-paviljoen

FEBRUARI
18 februari
29 februari

MAARTSE DOUBLETTEN voor licentie houders. Inschrijven via on-tip
Open Dolders Darttoernooi. Aanvang 12.00 uur, uiterlijk 11.30 uur aanwezig
zijn. Vooraf aanmelden bij Krijn Broerse, tel. 06-1276 6616

HAARSTUDIO RONIQUE,
GEKNIPT VOOR HET
HELE GEZIN !

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

UILENPAD 4
3722 AW BILTHOVEN
Tel. 030-228 0280

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

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

T (06) 506 002 91

Graag wil ik u hierin zorgvuldig

www.uitvaartzorgdendolder.eu

begeleiden, in alle rust en met

Werkzaam provincie Utrecht en ‘t Gooi

aandacht voor details.

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

van het DB…..
Allereerst wil ik alle leden van D.O.S.C een zeer gezond, gelukkig en voorspoedig 2017
wensen!
Hoewel het inmiddels alweer januari 2017 is, blik ik graag nog even terug op 2016.
Met het aantreden van de nieuwe ledenadministrateur in de eerste helft van 2016 hebben we
besloten om de D.O.S.C. ledenadministratie te gaan automatiseren waardoor het bijhouden
hiervan veel minder arbeidsintensief wordt en het bijhouden van alle lidmaatschap- en betalingsgegevens op een centrale locatie gebeurt in plaats van dat elke afdeling handmatig zijn
eigen bestand bijhoudt en dat ook nog eens handmatig centraal gebeurde. Dit geeft ons o.a.
veel beter en sneller inzicht hoeveel actieve leden we in elke afdeling hebben en of ze betaald hebben. We kunnen binnenkort ook via een nieuwsbrief (op verenigingsniveau) met
alle leden gaan communiceren.
De overgang naar een nieuwe geautomatiseerde ledenadministratie is noch voor de leden
noch voor bestuur en ledenadministrateur een eenvoudige opgave waarvoor we uw begrip
en geduld vragen. In de tussentijd hebben de meeste leden, helaas met enige vertraging, de
eerste automatische incasso mogen ontvangen.
Inmiddels is, zoals voor velen reeds bekend, aangevangen met de voorbereidingen van de
werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe tunneltje. We zijn erg blij dat aan alle juridische vertragingen nu een definitief einde is gekomen. Ook is goed rekening gehouden met
de belangen van de afdeling Jeu de Boules.
Helaas hebben we, voor de zomer, door gebrek aan belangstelling van bestaande leden
alsook door gebrek aan potentieel nieuwe leden moeten besluiten om de afdelingen tafeltennis en seniorenschaak op te heffen.
In oktober werden we allen onaangenaam verrast door een aflevering van het programma
Zembla over de mogelijke gevaren van gemalen autoband korrels op de kunstgrasvelden in
Nederland. Inmiddels is door het RIVM (in opdracht van het ministerie van volksgezondheid)
opnieuw onderzoek gedaan. Het RIVM geeft inmiddels aan dat de gezondheidsrisico’s van
het sporten op gemalen autoband korrels, op een heel mensenleven beschouwd, zo klein
zijn dat het volgens het RIVM verantwoord is om deze risico’s als 'praktisch verwaarloosbaar’
te beschouwen. Het dagelijks bestuur, alsmede het bestuur van de afdeling voetbal is zich
bewust van de discussie die zich rondom de resultaten van het RIVM onderzoek afspeelt en
volgt, samen met de gemeente Zeist, alle verdere (Europese) onderzoeken en richtlijnen van
o.a. RIVM, KNVB, verenigingen, sport en gemeenten en GGD op de voet.
In oktober heeft Sophia Broerse na 38 jaar penningmeesterschap afscheid genomen. Inmiddels is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden met een nieuwe penningmeester en voorzitter.
In 2016 is D.O.S.C., op veler verzoek en met succes, ook eindelijk de wereld van Open Wifi
en PIN betalingen binnengetreden.
Tot slot zijn eind 2016 tot onze grote spijt twee bijzondere ereleden ontvallen: Arie Advocaat
en Hans Sipkes. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de Omnisportvereniging D.O.S.C.
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Dit tijdstip in het jaar vormt ook altijd een mooi moment om vooruit te blikken. Wat gaat 2017
ons brengen?
Allereerst hopen we natuurlijk op heel mooie sportieve prestaties van al onze sporters in de
diverse afdelingen!
We hopen verder op een hele succesvolle start van de wielervereniging 'in oprichting'. Inmiddels hebben zich meer dan 20 geïnteresseerden aangemeld wat zeer bemoedigend is.
We hopen op nog meer belangstelling! Als u mensen in uw omgeving kent die hier in geïnteresseerd zouden zijn vragen we u nogmaals vriendelijk om hen contact op te laten nemen
met Rutger Hassink op wielrennen@dosc.nl.
Het dagelijks bestuur is samen met het algemeen bestuur verder aan het kijken hoe het huidige 'vrijwilligers' bardienstenbeleid vanaf het seizoen 2017/2018 kan worden gemoderniseerd alsook hoe we het huidige beleid zo effectief mogelijk kunnen maken tot aan de zomer. Belangrijke aspecten hierbij zijn een betere verdeling van de 'lasten' over meer schouders zodat we voorkomen, wat nu elke dag gebeurt, dat steeds meer lasten op steeds minder en steeds oudere (vrijwilligers) schouders terecht komen. Hiertoe wordt gekeken naar
hoe dit bijvoorbeeld op andere (o.a. tennis-) verenigingen gebeurt incl. het afkopen van bardiensten en mogelijke boetes bij het niet verschijnen op een ingedeelde bardienst, wat helaas bij ons te frequent gebeurt. We komen in de loop van het jaar bij u terug op hoe we denken dit bij D.O.S.C. te gaan invullen vanaf seizoen 2017/2018.
Zoals bekend is het in deze tijd niet makkelijk vrijwilligers te krijgen voor openstaande functies binnen afdelingen, het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur. Wij doen daarom ons
best om de gevraagde vrijwilligersbijdrage te beperken in de hoeveelheid te besteden uren
alsook veel werkzaamheden te automatiseren (o.a. ledenadministratie en financiën). We
blijven echter als omnisportvereniging erg afhankelijk van vrijwilligers omdat het anders voor
velen onbetaalbaar wordt. En dat is nu juist wat we niet willen. Daarom vraag ik graag nu al
uw aandacht voor de positie van secretaris binnen het dagelijks bestuur die vanaf oktober
2017 (na de ALV) vacant is. Voor een functiebeschrijving alsook de hoeveel te besteden tijd
per maand kunt u contact opnemen met de huidige secretaris, Esther Dekker.
De paviljoencommissie is bezig plannen te ontwikkelen om het paviljoen ie de kantine nog
gezelliger, sfeervoller en aantrekkelijker te maken. We komen hier t.z.t. op terug.
Op 16 januari as zitten Gerard de Vries en ondergetekende ter introductie bij de wethouder
van de gemeente Zeist voor een scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wens van
lichtmasten rondom het hoofdveld ('veld 1') tegenover de kantine zodat we flexibeler een
groeiend aantal voetbalteams kunnen indelen, maar ook over het gebruik van het paviljoen
voor alternatieve gebruiksdoeleinden zoals bv vergaderingen van al dan niet sport gerelateerde gezelschappen. Temeer daar we in het dorp Den Dolder hier geen alternatieve gelegenheid voor hebben.
Tot slot zullen we als bestuur in de eerste helft van 2017 het beleid voor de komende jaren
tot 2020 uitstippelen. Ook hier komen we t.z.t. op terug.
Ik hoop velen van u te mogen zien op de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 7 januari as
vanaf 15.00 tot 17.00
Met vriendelijke groet, namens het D.O.S.C. Dagelijks Bestuur,
Ton Anbeek
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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
Beste DOSC-ers,
Zowel recreatief als in competitie verband is er in 2016 weer lekker enthousiast gespeeld
door jong en oud. Hierdoor is de algehele fitheid van de spelers toegenomen en zijn er daarnaast weer vele leuke sociale contacten geweest.
Als tegenhanger van het roerige wereldnieuws wat ons dagelijks bereikt is sport een belangrijk en gezond middel om af en toe even te ontspannen en te zorgen voor verbinding.
Hierbij zijn de vrijwilligers natuurlijk onmisbaar, allemaal wederom heel veel dank voor
de inzet afgelopen jaar. En bedenk dat zonder jullie kan DOSC niet bestaan.

Namens de afdeling badminton alvast een gezond en sportief 2017 gewenst.
Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest van de afdeling badminton heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Piet Roof. Ik bedank iedereen voor de goede samenwerking
de afgelopen jaren.
Aart Advocaat
(afgetreden) voorzitter badminton-D.O.S.C.
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Afscheid van voorzitter Aart Advocaat en secretaris Eloise van Mansom.
Tijdens de ALV van de afdeling badminton op 14 december 2016 hebben de leden afscheid
genomen van Aart en Eloise.
Aart heeft ons vijf jaar geleid naar een club met een vast aantal kernleden die leuk met elkaar badminton kunnen spelen. Wij hebben in die jaren een vast badmintonteam op kunnen
bouwen dat in hun poule meestal tot de toppers behoort.
Wij danken hem voor zijn inzet en waarderen het ten zeerste wat hij voor ons heeft gedaan.
Zijn voorzitterschap wordt door Piet Roof overgenomen.
Eloise heeft keurig naast haar activiteiten als jeugdbegeleider ook als secretaris en bardienstcoördinator gefunctioneerd. Naast haar drukke werkzaamheden heeft zij het een jaar gedaan.
Nu heeft Andries Korsius het weer als secretaris overgenomen.
Wij danken haar voor het werk dat zij voor de afdeling badminton heeft verricht.
Namens het bestuur van de afdeling badminton,
Ton Muller
Penningmeester
Moet je bij badminton multitasken?

Dat sommigen het multitasken beter kunnen dan anderen wordt door prof. Kirschner in een
college bij de Universiteit van Nederland in een kwartier op Youtube uitgelegd. Ook wordt het
fabeltje dat vrouwen beter zijn in multitasken door hem de wereld uit geholpen, het is een
kwestie van routine. Het is niet efficiënt om bij het studeren of bij het deelnemen in het verkeer er nog andere taken er bij te doen zoals het chatten of appen op je smartphone. Maar
bij badminton moet je toch verschillende taken tegelijk doen.
Wat zijn de taken bij badminton?
Als je badminton speelt moet je bij het begin al aan verschillende dingen tegelijk denken. Je
moet bedenken welke manier van serveren je moet doen. Dit hangt ook af van de positie van
je tegenstander. Staat hij te veel naar achter dan serveer je net over de voorlijn. Staat hij te
ver naar voor dan kun je juist een hoge service geven. Kan de tegenstander niet hard terug
slaan dan geef je een hoge achterin.
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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
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O V samen met andere
T 1 Nspelen,

Zij kunnen u van alle gewenste informatie
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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

Afhankelijk van de stand van je tegenstander kun je hem of haar juist een shuttle plaatsen
waar hij of zij die moeilijk kan bereiken. Omdat wij in een kleine club spelen weten wij van
elkaar wel welke plaatsen en welke services door onze tegenstanders minder goed geretourneerd worden.
Als het spel al aan de gang is moet je in het begin als je nog beginner bent er aan denken
dat je altijd naar je uitgangspositie terug moet gaan. Dat is in het midden van het veld als je
een enkelspel speelt. Bij een heren of dames dubbel moet je bij een aanval achter elkaar en
bij een verdediging naast elkaar staan.
Dat is efficiënter om bij de shuttle te komen. Dat je bij het slaan van de shuttle ook goed
moet staan en op de juiste wijze met je lichaam, je arm, je racket de shuttle op het juiste
moment op de juiste plaats moet slaan daar kun je niet tegelijk aan denken. Het beste is dat
je deze techniek je door training je eigen maakt. Dat is dus multitasken zonder dat je er erg
in hebt.

Bij het aanleren van het spel zul je in het begin niet alles tegelijk goed kunnen uitvoeren, ja
zelfs niet alles één voor één achter elkaar.
Dat zie je bij de jeugd als ze voor de eerste lessen een shuttle moeten opslaan. Het blijkt dan
toch lastig te zijn om een shuttle op te slaan. Het racket slaat de shuttle dan mis. Pas na een
paar lessen zie je dat er vooruitgang geboekt wordt en kan de shuttle zodanig geraakt worden dat het over het net komt.
Dat ze de richting en de kracht waarin geslagen moet worden nog moeten kunnen bepalen
duurt weer een paar lessen. Evenzo dat ze moeten leren hoe ze moeten staan om de shuttle
goed te kunnen terugslaan.
Dat je het beste deze multi taken onder begeleiding van een goede trainer kunt aanleren is
nu misschien duidelijk. Als je het badmintonnen je zelf aanleert zonder trainer duurt het
meestal veel en veel langer.
Wat merk je op bij gevorderde spelers?
Als je het spel bekijkt van gevorderde spelers dan zie je dat ze de slagen goed kunnen uitvoeren. Als de tegenpartij ook van het zelfde peil is zullen ze ongeveer het zelfde aantal punten halen per game. Meestal rond de vijftien of zestien tegen 21. Of zelfs een partij van drie
games.
Een rally duurt meestal twee of drie geretourneerde shuttles. Zelden duurt een rally meer
dan tien slagen heen en weer.
Bij de service concentreren ze zich op de slag en kijken ze tegelijkertijd waar de tegenpartij
staat en doen daar hun voordeel mee.
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Als een van de spelers bij een dubbel een zwakkere is dan krijgt hij of zij meer de shuttle
toegespeeld zodat een gemakkelijker bespeelbare shuttle terug komt.

Welk verschil zie je bij top spelers?
Als je naar het spel van topspelers kijkt zie je dat alles zo eenvoudig lijkt.
Ze slaan alle shuttles uit de onmogelijkste posities goed terug en lopen altijd op tijd naar de
shuttle toe.
Meestal wordt een korte service gegeven want een hoge service wordt meestal met een
hoog gesprongen harde smash direct met meer dan 400 km/uur geretourneerd.
Toch duren de rally’s vaak meer dan twintig keer dat de shuttle heen en weer gaat. Er zijn
partijen in de dubbel dat het tot vijftig keer komt.
Meestal zijn goede badmintonners niet al te groot. Tussen de 170 en 180 cm met een BMI
van 20-23 zul je de meeste toppers vinden.
Ze moeten wel snel kunnen reageren want bij een keiharde smash heb je weinig tijd om te
bedenken wat je moet doen. Je hebt dan meer aan een routinematige reactie die je nog net
kunt bijsturen zodat je niet nog een tweede of derde smash hoeft te pareren.
Maar je hoeft geen topspeler te zijn om het badmintonnen toch leuk te vinden, ik doe het nu
al 66 jaar.
Ton Muller
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21 december laatste badmintonavond
Beste DOSC-ers,
Zowel recreatief als in competitie verband is er in 2016 weer lekker enthousiast gespeeld
door jong en oud. Hierdoor is de algehele fitheid van de spelers toegenomen en zijn er daarnaast weer vele leuke sociale contacten geweest.
Als tegenhanger van het roerige wereldnieuws wat ons dagelijks bereikt is sport een belangrijk en gezond middel om af en toe even te ontspannen en te zorgen voor verbinding.
Hierbij zijn de vrijwilligers natuurlijk onmisbaar, allemaal wederom heel veel dank voor
de inzet afgelopen jaar. En bedenk dat zonder jullie kan DOSC niet bestaan.
Namens de afdeling badminton alvast een gezond en sportief 2017 gewenst.
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Afdeling Darts

Het zal heel erg anders moeten gaan de tweede helft, anders
mogen we het komend seizoen een divisie lager proberen.
We sprokkelen wel wat puntjes binnen maar de achterstand
op veiligheid is best fors, doch nog steeds overbrugbaar!
Eerst thuis tegen nummer twee en de enige uitdager voor het
kampioenschap Bosgenoegen Specials. Superleuke en gezellige tegenstander. Lang leken we richting een 8-1 nederlaag
af te stevenen, dankzij Frans die zijn single won. Gelukkig
werden we net op tijd wakker en pakten Andries en Frank nog
een koppeltje en samen met Rob en Frans werd ook nog terecht de teamronde binnengesleept! Aan het begin van het
seizoen heb ik extra targets bepaald voor iedereen. Frank had
de opdracht om zijn hoogste check te verbreken (100) en zijn
eerste 180 te gooien in een wedstrijd. Laat hij dit nou in deze
wedstrijd binnen tien minuten van elkaar gooien! De twee pulletjes staan nog op hem te wachten want hij had al genoeg
achter zijn kiezen!
De week daarna een bekerwedstrijd tegen Cobus uit
Utrecht, welke met twee dames op kwam dagen. Dat is dan
wel weer het voordeel van een eventuele vierde of vijfde
divisie! De bekerwedstrijd gaat over een best of 3 dus je
moet er gelijk staan. Dat deed Harm wel, maar daarna lukte
het niet meer door de pijn in zijn schouder en zo kwamen
we 1-0 achter. Gelukkig deden Krijn frans en Frank goede
zaken e zo stonden we ineens 3-1 voor. Normaal gesproken fiets je zo’n wedstrijd eenvoudig uit. Echter Frank en
Rob verloren direct van het dames koppel, lachen natuurlijk! Echter toen daarna Krijn en Frans van het andere koppel maar ook van de dames verloren verging ons het lachen wel! Gelukkig werd het andere koppel wel gewonnen
waardoor de bierronde de beslissing moest brengen. Deze
ging ook tot het gaatje in een best of 3, waarna Krijn ook
nog iets nuttigs deed door de beslissende dubbel 8 erin te
gooien. Helaas werd dit alles tenietgedaan doordat het
formulier niet tijdig online ingevuld werd waardoor we
alsnog uit de beker zijn, ondanks de winst. Stom maar ook
zuur omdat je bij een competitiewedstrijd wel een waarschuwingsmail krijgt maar blijkbaar dus niet voor de beker.
Als de bekerleider je dan ook nog opbelt dan koester je
hoop, maar die bleek vals! Bel dan niet!
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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

Weer terug naar de competitie met een wedstrijd tegen
de nummer drie in het
Soesterkwartier. Gelukkig
vroegen ze netjes of er af
en toe een sigaretje binnen
gerookt mocht worden. Tegen vier intimiderende
kleerkasten durfde ik in mijn
eentje geen nee te zeggen.
Dit hebben we geweten!
Het ene sigaretje werd al
gauw een slof en blijkbaar
rookte iedereen op die locatie. Niet normaal meer en ik
denk dat ik er nog een week
last van gehad heb ;-) Qua
wedstrijd was het niet slecht maar zat het niet mee. Krijn gooide nog wel uit het niets een
136 check waarmee ook hij een doelstelling voltooide. De leg daarna miste hij een 115 op
het ijzer, maar het leverde geen punten op. Zo stonden we in no time met 6-0 achter. Gelukkig kregen we daarna een opleving en wonnen Krijn en Frank een koppel waarna Frans na
3x een 3-2 nederlaag nu wel de beslissende pijl in de bierronde erin gooide. Een 7-2 nederlaag was een beetje geflatteerd maar helaas zat er dus blijkbaar niet meer in.
De laatste wedstrijd van het jaar was thuis tegen The Party Animals! Eén ding, deze naam
zou verboden moeten worden voor deze ploeg,
want die sloeg nergens op. Het leek een bij
elkaar geraapte ploeg, waar weinig klik in zat,
dus een andere naam was passender geweest.
Rob mocht beginnen en gooit duidelijk te weinig de laatste tijd want hij ging kansloos ten
onder met 3-0. Krijn won na vorige week zowaar nog een keer! Zijn tegenstander gooide
erg nonchalant en vanuit de schouder ipv dat
hij mikte vanuit zijn zicht. Dus na afloop vroeg
Krijn heel beleefd of hij soms last van dartritus
heeft gehad omdat iemand dan maar iets aanleert om zo in ieder geval te kunnen blijven gooien. Het antwoord was echter, nee hoor, zo
gooi ik altijd! Is er dan echt niemand die, sinds 2008, hem weet te melden dat je hoort te
mikken bij deze sport en dat je nou eenmaal geen ogen in je schouders hebt zitten! Ik had er
geen problemen mee, want sta nu op net zoveel overwinningen als geheel vorig seizoen!
Helaas lieten Frank en Frans (weer 3-2) de punten liggen waardoor we tegen een 3-1 achterstand aankeken. Andries en Frans maar ook Krijn en Rob wonnen daarna de koppel
waardoor het ineens weer 3-3 stond. Waarom de volgende twee daarna weer verloren werden weet niemand? Zeker niet omdat de teamronde daarna weer gewoon onze kant op viel
dankzij een fraaie check van Frans. Er zat dus meer in, maar blijkbaar deze keer nog niet.
De tweede helft moet anders en gaan we onze uiterste best doen om in deze divisie te blijven, maar mocht dat niet lukken in deze
DOSC Competitie wedstrijden:
sterke poule, dan gaan we komend seiDinsdag
10-01 DOSC – Still Practice
zoen gewoon proberen om weer omhoog
Dinsdag
17-01 DOSC – Cafe de Zwaan
te kijken! Iedereen een fantastisch 2017
Donderdag 26-01 Hertog van Gelre – DOSC
namens de gehele afdeling darts!!
Dinsdag
07-02 DOSC – Bosgenoegen 4
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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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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

Afdeling klaverjas
Allemaal een voorspoedig en gezond 2017 toegewenst. Sinds enige weken kan Gerrit Daalmeijer niet komen kaarten; wij wensen hem en Miep veel sterkte toe!

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

Klaverjas tussenstand t/m 22 december 2016
Punten

De heer J. van Oostenbrugge
Mevrouw A. van Oostenbrugge
De heer S. Ringma
Mevrouw S. Franssen
Mevrouw T. Speckmann
De heer H. van Oel
Mevrouw M. van den Haak
De heer B. Griffioen
De heer W. van Barnveld
Mevrouw M. Daalmeijer
Mevrouw T. van Amerongen
De heer J. van Amerongen
De heer G. Daalmeijer
De heer S. Maree
De heer J. Oostenbruggen (res)

79.673
76.899
76.117
76.049
75.929
75.915
75.635
74.934
74.474
74.116
72.985
72.797
72.599
72.496
72.173

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

Records maand December
Plek
1
2
3

Hoogste Dagscore:

Naam
R Jansen
J Hagoort
J v Oostenbrugge

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:
J v Oostenbrugge
&
S Ringma

Mevrouw T. Goes
De heer J. Hagoort
Mevrouw H. Vogel
Mevrouw J. den Boestert
De heer T. Vogel
De heer W. Verhalle
Mevrouw D. Brinkhorst
Mevrouw R. Jansen
De heer C. van Sijl
Mevrouw A. Bossink
De heer B. van El
De heer R. Vogel (res)
Mevrouw A. Hagoort
De heer A. Blankensteijn

Punten
72.057
71.513
71.240
71.211
70.565
70.442
69.773
69.289
68.753
68.171
65.764
63.805
61.069
59.795

Records seizoen 2016-2017:

Score
5655
5429
5294
Score
2230

Plek
1
2
3

Hoogste Dagscore:

Naam
A v Oostenbrugge
R Jansen
A v Oostenbrugge

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:
A v Oostenbrugge
&
B Griffioen

Score
5710
5655
5601
Score
2462

Hoogste Punten (per boom):
Namen Koppel:
Score
S Maree
&
1815
C van Sijl

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

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:
Score
J Oostenbruggen
&
540
B v El

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:
A v Oostenbrugge
&
B Griffioen
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Score
580

Afdeling Petanque
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

2/1/2017
3/1/2017
5/1/2017
6/1/2017

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

9/1/2017
10/1/2017
13/1/2017

13.15/13.30 Clubmiddag
19.15/19.30 Interne Competitie (Ronde 7)
19.15/19.30 Clubavond

Zaterdag

14/1/2017

11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

16/1/2017
17/1/2017
19/1/2017
20/1/2017

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

23/1/2017
24/1/2017
27/1/2017

13.15/13.30 Clubmiddag
Sophia/Jan
19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
19.15/19.30 Clubavond
Richard Kramer

Zaterdag

28/1/2017

11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

30/1/2017
31/1/2017
2/2/2017
3/2/2017

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

Bardienst

Clubmiddag (Prijsboelen)
Sophia/Jan
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
WDC
Clubavond
Johann Jastrzebski Inge/Martin +
Henk Fledderus

Clubmiddag
Interne Competitie (Ronde 8)
WDC
Speel Mee Met

Sophia/Jan
Henk Fledderus

Sophia/Jan

Clubmiddag
Sophia/Jan
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
WDC
Clubavond
Ad Kreuger
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Inge/Martin +
John Jacobs

Inge/Martin +
Peter van Leeuwen

Inge/Martin +
Piet Hein Donker

Inge/Martin +
Netty van Beek

Albert Heijn Den Dolder
Onze openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur
Zondag: 12.00 - 18.00 uur
Albert Heijn, Paduaweg 3, Den Dolder
030-2282327
“ Service en Kwaliteit is bij ons heel gewoon”

DIERENKLINIEK DEN DOLDER

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

gra sc e
Voor canvassen,
posters, geboorteen trouwkaarten
shop je lekker bij
www.woudenbergsedrukkerij.nl

Afdeling Voetbal
Update kunstgraskorrels - uitslag onderzoek RIVM is bekend gemaakt.
Dinsdag 20 december heeft het RIVM de uitslag van haar onderzoek gepresenteerd.
De conclusie van het onderzoek is dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is.
Op onze website zijn naast de conclusie van het RIVM ook reacties te lezen van onder andere Gemeente, en KNVB. De Gemeente heeft destijds al aangegeven dat de uitslag van het
onderzoek leidend zal zijn met betrekking tot het nemen van acties. Gezien de uitslag van
het onderzoek heeft de Gemeente dan ook besloten om geen verder actie te ondernemen.
Zowel Jonathan als D.O.S.C. volgen het standpunt van de Gemeente (als eigenaar van de
kunstgrasvelden).
Sander Kloos langer bij D.O.S.C.
Het bestuur van D.O.S.C. is verheugd te kunnen melden dat Sander Kloos (41) uit Zeist ook
het volgend seizoen 2017/’18 de hoofdtrainer is bij D.O.S.C.!
Voorzitter Hans van den Hoven: "Sander is vanaf april 2016 actief bij D.O.S.C. Naast zijn
kwaliteiten op voetbaltechnisch gebied is Sander ook prima in staat om buiten de lijnen te
zorgen dat er stappen worden gemaakt binnen de club. Dit heeft er voor gezorgd dat de spelersgroep en het bestuur graag door willen met Sander in de rol van hoofdtrainer. Gelukkig
heeft Sander ook een goed gevoel bij het team, staf en de club en was er van beide kanten
de intentie om ook in het seizoen 2017/’18 met elkaar verder te gaan. Wij gaan er vanuit
dat de positief ingezette lijn wordt vervolgd en zien er naar uit om de samenwerking te continueren."
Paul Rondeel – TC: "Na een roerig voorgaand seizoen zijn wij blij dat onder Sander de rust
en het plezier weer helemaal terug zijn. Wij gaan er vanuit dat het ook komend seizoen plezierig voetballen is in de selectie van D.O.S.C."
Sander Kloos; "Ik heb het goed naar mijn zin bij D.O.S.C. We maken een positieve ontwikkeling door, waar nog rek in zit. De club is flink in beweging, de randvoorwaarden zijn steeds
beter, selectie en staf is goed en vanuit O.19 staan talenten op de deur kloppen. Deze ontwikkeling geeft veel vertrouwen voor volgend seizoen. Tevens ben ik D.O.S.C. dankbaar dat
ik begin dit jaar mijn debuut als hoofdtrainer in het amateurvoetbal heb kunnen maken, de
prettige samenwerking en positieve ontwikkeling verdient een tweede seizoen."
D.O.S.C. – JONATHAN 'Derby met grote belangen'
Kan D.O.S.C. aanhaken bij de subtop of moet het langzaam naar beneden gaan kijken? Dat
was de vraag op de vroege zaterdagochtend.
Wilco en Greet Stroe (oom en oma van Wesley en Joey) waren traditiegetrouw de balsponsoren van deze clash off Zeist, dank hiervoor.
Na de enorme teleurstelling vorige week was het nu zaak om de kansen zelf gewoon af te
maken om niet de kans te bieden aan Jonathan of een invloed van buitenaf om de drie punten weg te kapen uit Den Dolder.
Met wederom de vaste basisopstelling verscheen D.O.S.C. aan de aftrap, respect voor de
wissels die zonder mokken op de bank plaatsnemen en wachten op hun kansen. Deze gaan
de tweede helft van het seizoen zeker komen(schorsingen, eventuele blessures etc.).
Vooraf was bekend dat Jonathan vooral verdedigend ontzettend sterk voor de dag komt tot
zover, slechts 8 tegentreffers in 12 wedstrijden tot voor deze wedstrijd.
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D.O.S.C. daarentegen met ons aanvallende spel, de meeste doelpunten van iedereen maar
ook bijna de meeste tegentreffers.
EERSTE HELFT
D.O.S.C. begon de eerste helft rustig achterover leunend, Jonathan laten komen en vanuit
de geboden ruimte toeslaan. Deze tactiek werkte, de backs van Jonathan hadden een lastige kluif aan de snelle buitenspelers van D.O.S.C..
Het eerste wapenfeit kwam van de knappe kop van Frits Spits, hij wist het leder uit een door
gekopte bal van Robin Verkade tegen de paal te koppen.
Niet lang hierna was het de beurt aan Jonathan, de goede verdediger wist een bal sierlijk
over de verdediging van D.O.S.C. te stiften. Dit gaf een doortocht aan de attente aanvaller
naar de goal van Imco, deze hield zijn doel schoon.
Rond de dertigste minuut was het de beurt aan goalgetter Mischa Oosterwijk, met zijn go go
gadget uitschuifbeen wist hij de bal ineens op zijn scheenbeen/pantoffel te nemen,
DOELPUNT!!!(1-0).
De supporters gingen er eens voor zitten, enkele speldenprikken aan D.O.S.C. kant volgde.
Een bal van de lijn gehaald, en een poging van Rodney die de keeper knap naast tikte.
In de rust zal de thee goed gesmaakt hebben, de verdediging (o.a. de driehoek, Sander/
Mischa/Robin) stond als een huis en gaf Jonathan het nakijken.
TWEEDE HELFT
Na rust ging D.O.S.C. verder waar het was geëindigd, vanuit een goede organisatie werden
de voorste stellingen gezocht. Hieruit kwamen jammerlijk genoeg geen echte kansen, Jonathan begon iets meer uit zijn schulp te kruipen. Na een goede aanval van Jonathan die op de
paal belandde kwam D.O.S.C. er razendsnel uit, de verdediger wist ternauwernood de aanval tot corner te verwerken.
De corners zijn dit seizoen een heus wapenfeit voor de Dolderse brigade, waartegen SEC al
direct uit een corner werd gescoord was het dit keer ook raak. Sprong schoot de bal snoeihard ineens in het doel (2-0). Een goal die de mokerslag betekende voor Jonathan.
Wat zij ook probeerde, Jonathan kwam er niet doorheen. D.O.S.C. stond potdicht en de
wedstrijd liep richting het einde. Teken voor Jonathan om hun very own Mischa Oosterwijk
naar de spits te gooien, deze jongen van 2 meter had uiteindelijk de 2-1 op zijn kruin na een
schitterende aanval en dito voorzet. Dit alles gebeurde in de 93ste minuut, kort hierna floot
de uitstekende scheidsrechter voor het einde van de eerste seizoenshelft.
Het was een echte teamprestatie te noemen, bijna geen kansen weggeven tegen een team
dat 2e stond in de ranglijst. Sander Gijselhart werd bekroond als man of the match en kon
samen met Sander Kloos de luisteraars van radio slotstad toespreken. Hierin werd het doelpunt van Mischa nogmaals besproken.
Leuk detail is dat D.O.S.C. de enige ploeg is die van de complete top drie wist te winnen,
belangrijke bonuspunten die aan het eind van de rit wel eens beslissend kunnen zijn.
Rest ons als selectie nog iedereen fijne dagen te wensen en hopelijk tot 7 januari waarop het
grote Krijn Broerse Toernooi en de nieuwjaarsreceptie op de planning staat.
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Gezocht: coördinator bardienstrooster
We hebben helaas nog geen reactie ontvangen, vandaar nogmaals de oproep voor een bardienst coördinator.
D.O.S.C. streeft er al jaren naar om de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel
mogelijk mensen kunnen sporten. Onze kantine inkomsten zijn daarbij erg belangrijk. Deze
helpen ons om de contributie laag te houden.
Elke afdeling binnen D.O.S.C. dient per seizoen vrijwilligers in te delen om de kantine bezetting te garanderen. De afdeling Voetbal stelt hiervoor een rooster op. Gedurende het seizoen
komen er verzoeken om een dienst te wisselen, of zijn er andere mutaties waarover gecommuniceerd moet worden. Wij zijn op zoek naar een iemand die deze acties wil coördineren.
Als bardienst coördinator help je de club enorm, het kost weinig tijd, en het kan allemaal
vanaf huis op een moment dat jou het beste uitkomt. En ook belangrijk; je draagt een extra
steentje bij om onze leden/kinderen/bezoekers een gezellige tijd te geven bij D.O.S.C.
De tijdsinschatting is gemiddeld nog geen 1 uur per week.
Wil jij ons helpen of voor meer informatie?

Stuur je reactie naar voetbal@dosc.nl

Het Zeister Elftal
In een ver verleden speelde het Zeister Elftal, een verzameling spelers van alle voetclubs uit Zeist, een oefenwedstrijd tegen het Nederlands Elftal. Dat gebeurde
op het hoofdveld van Jonathan. De afgelopen jaren
raakte het team in de vergetelheid, maar daar is verandering in gekomen. Op 31 juli 2016 was een selectie
van de beste Zeister voetballers weer te zien in een
wedstrijd tegen VV De Meern. Het Zeister voetbalelftal wordt samengesteld uit spelers van alle bestaande
voetbalverenigingen binnen de gemeente Zeist, waaronder ook D.O.S.C., die eenmalig spelers afstaan voor
deze wedstrijden.
Dinsdag 17 januari om 20:00 uur speelt het Zeister
Elftal tegen FC Lienden op het sportpark van VV Jonathan.
Wij zijn trots te kunnen melden dat er voor deze wedstrijd maar liefst 3 spelers van D.O.S.C. zijn geselecteerd. Dit zijn Rodney van Klooster, Marco van
Amerongen en Norben Vijfhuizen.
Wij wensen de mannen uiteraard veel succes!
Met vriendelijke groet,
Hans van den Hoven
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De O13-2 en O9-3 winterkampioen!

Er zijn nog een paar teams die in januari de najaarscompetitie afronden en ook winterkampioen kunnen worden, maar de O13-2 (foto links) en O9-3 zijn de eerste kampioenen dit seizoen. Gefeliciteerd spelers en begeleiders!
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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
Er is opnieuw een jaar voorbij en opnieuw is dit afgesloten met het DOSC Oliebollenmixtoernooi. Er zijn weer zes velden gevuld met leden, oud-leden en DOSC-leden van andere afdelingen. In totaal waren het 31 spelers en speelsters waarvan uiteindelijk Marcel van
Garderen als gelukkige winnaar naar voren kwam. Zijn naam wordt bijgeschreven op de wisseltrofee en de familie Kok bracht de olieballen rond om de toernooinaam eer aan te doen.

Over het algemeen was het een goed jaar voor de volleybalafdeling. Waarschijnlijk het belangrijkste is dat een nieuwe generatie CMV-jeugd is begonnen met toernooien spelen. In
één jaar kunnen we weer met vier teams naar de CMV-toernooien en zijn de jeugdtrainingen
goed gevuld. Er zijn tijden geweest waar we dachten dat jeugdvolleybal een aflopende zaak
was bij DOSC maar dat is nu zeker anders.
Wat ook mooi was dit jaar is dat er veel kampioenschappen gevierd konden bij de ZVC. Zowel de A-poule van de heren en de dames zijn twee keer gewonnen door DOSC. En ook de
mixteams (in het voorjaar) en het tweede damesteam (in het najaar) hebben het niet slecht
gedaan en hebben zich steeds verbeterd. Het wedstrijdschema voor 2017 is bekend, alle
teams spelen op 14 januari hun eerste wedstrijd in Dijnselburg. Westrijd-, tel- en fluitschema
worden zo snel mogelijk uitgedeeld.
Namens het hele bestuur een heel gelukkig 2017!
Competitie:
Het Tweede damesteam is heel knap tweede geworden in de B-poule. Tot aan de laatste
wedstrijd was het in theorie mogelijk om het kampioenschap nog te halen maar de nummer
één Fit liet niks liggen. Dames 2 heeft dit seizoen goed en leuk gespeeld en met elf sets uit
de mogelijke 18 ook veel sets gewonnen. Waarschijnlijk begint het volgend seizoen weer
met een poule van acht teams om vervolgens halverwege gesplitst te worden in een A- en
een B-poule.
De Dames 1 zijn kampioen geworden! Het was een hele spannende laatste dag maar DOSC
heeft met een 2-1 overwinning precies genoeg gedaan om boven Old Stars te eindigen op
de eerste plek. DOSC had in de eerste helft van de competitie ook al de gezamenlijke poule
gewonnen maar in november was het weer van voren af aan beginnen tegen de andere drie
sterke teams. DOSC heeft in de tweede helft gemiddeld 2 van de 3 sets gewonnen en daarom is het een dik verdiend kampioenschap. .
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De Heren A zijn opnieuw kampioen geworden! Het seizoen eindigde met twee wedstrijden
tegen Volle Yoghurt en daarvan was er maar één nodig om het te beslissen. Op de laatste
thuisdag kon het gevierd worden met bitterballen en het vooruitzicht op een set bidons als
volgend seizoen ook gewonnen wordt. De ideeën voor kleine cadeaus waren na zoveel
kampioenschappen achter elkaar toch opgeraakt. Des te meer staat dus volgend seizoen op
het spel als ook Spirit uit de B-poule zich aan de A-poule gaat wagen.
CMV-toernooi Irene
Op 3 december jl. werd het laatste CMV-toernooi
in 2016 georganiseerd door Irene in Bilthoven.
Evenals de laatste twee toernooien gingen we
vanuit D.O.S.C. hier met 4 teams naar toe, 2
teams op niveau 4, één niveau 3- en één niveau 2
team. Het resultaat was wisselend, maar wat belangrijker is dat het enthousiasme, plezier en inzet
heel groot was!
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

