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Senioren
Algemeen Lidmaatschap
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60,00
Badminton
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€ 108,00 (competitie)
€
72,00 (recreanten)
Gymnastiek-jeugd en ouder/peuter
Gymnastiek-body-conditie
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Gymnastiek-Pilates
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Gymnastiek-Galm
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Gymnastiek-Countryline-dance
€ 180,00
Gymnastiek-Dynamic Tennis
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€ 116,40 (W-licentiehouders)
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Schaken
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€ 192,00 (competitie)
€ 132,00 (recreanten)
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info@dosc.nl
tel. 06-53662838
tel. 06-27032817
tel. 06-51369928
tel. 06-27563162

tel. 06-29022912

Jeugd (tot 18 jaar)
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€ 66,00
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€ 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
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P. Roof
Darts:
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Gymnastiek:
N. Uppelschoten
Petanque:
H. Stehouwer
Klaverjas:
T. Goes-Fricke
Schaken
M. de Ridder
Voetbal:
J. Oostenbruggen
Volleybal:
M. Kok

pietroof@hotmail.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. 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 24 februari,
18.00 uur liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
Voor de komende periode zijn er geen bijzondere activiteiten gepland.

Enthousiaste wielrenners (m/v) gezocht
D.O.S.C. is voornemens om in 2017 te starten met een echte Wielerafdeling! Bent u een
sportieve wielrenner die graag in clubverband zijn of haar rondes fietst in de prachtige omgeving van Den Dolder?
Het idee is om vanaf het voorjaar een dinsdagavond- en een zondagochtendrit te organiseren. Onder het adagium ‘samen uit, samen thuis’ zal onder aanvoering van een wisselende
‘toerleider’ een mooie tocht worden gereden. Snelheid gemiddeld 30-32 km/uur. Afhankelijk
van het aantal deelnemers kan ook nog een langzamere en/of snellere groep worden geformeerd. Veiligheid, sportiviteit en een gezellige sfeer staan voorop.
Bent u geïnteresseerd in deelname, of kent u mensen die dat zouden kunnen zijn? Geef het
door en/of meldt uw interesse via onderstaand e-mail adres. D.O.S.C. inventariseert de komende maanden het aantal potentiële renners. En zij hopen dan deze winter meer concrete
plannen te presenteren en met u te bespreken.
E-mail adres voor aanmelding: wielrennen@dosc.nl (gaarne voorzien van uw naam, geboortedatum en adresgegevens).
Uw aanmelding is geheel vrijblijvend en uitsluitend bedoeld om de interesse te peilen.
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van het DB…..
Half januari hebben voorzitter Ton en ondergetekende een bezoek gebracht aan de gemeente. Op ons initiatief hebben we een ‘kennismakingsgesprek’ gehad met de wethouder
sport, Sander Jansen, en onze accommodatiecontactpersonen Rob van der Mark en Diederik Huitema. Kennismaking vanwege het feit dat Ton sinds oktober onze voorzitter is. Feitelijk
kenden we elkaar natuurlijk al, maar het is goed om minimaal éénmaal per jaar de zaken die
spelen op het gebied van beleid en wensen met elkaar te delen. Voor ons een belangrijke
zaak om te investeren in de relatie met de mensen uit het gemeentebestuur en de ambtenarij, zodat zij op de hoogte zijn van de wijze waarop wij ons inzetten voor onze leden en ‘onze’
accommodatie, die feitelijk in eigendom is van de gemeente.
Een aantal zaken, vooral van belang voor onze grootste afdeling, werden besproken.
Zoals de wens om uitbreiding van de veldverlichting, om intensiever gebruik van de velden
mogelijk te maken. Maar ook de aanleg van een derde kunstgrasveld (hoofdveld) wat om dezelfde reden meer dan wenselijk is. We hebben onze dank uitgesproken voor de wijze
waarop de gemeente, in samenwerking met de sportverenigingen, is omgegaan met de
kunstgraskorrels problematiek. Heel transparant, met oog en oor voor beide standpunten.
Maar vooral ook adequaat en feitelijk. Altijd met het vizier op continuering van de sportbeoefening, al dan niet op kunstgras.
De plaatsing van de 4 semipermanente kleedruimten, die de bezetting van de bestaande
kleedruimten vooral in de ochtenduren wat moet ontlasten, is afgerond. Als de vorst weer uit
de grond is, kunnen deze volop worden gebruikt. Een definitieve oplossing van het kleedruimtegebrek, zo bleek uit ons overleg met de wethouder, zal worden opgenomen in het
‘Masterplan Buitensportaccommodaties’ dat momenteel wordt uitgewerkt. Evenals de voornoemde wensen van de veldverlichting en het extra kunstgrasveld. Begrijpelijk, want we hebben het hier over forse investeringen, waar in het proces van beschikbaar krijgen van budget, nog wel de nodige tijd en politieke discussie benodigd zal zijn. Aan ons om de noodzaak
te blijven aankaarten.
Twee belangrijke opmerkingen van de wethouder kwamen nog op tafel.
Allereerst het beleid van de gemeente om alle accommodaties te verduurzamen om zodoende deze klimaatneutraal te krijgen. Dit past uitstekend in de ook ter sprake gebrachte
verbetering van het klimaat in de jeu de boules hal en in de bestuurskamer van de afdeling
voetbal. Het zou mooi zijn als we daar gesteund door de gemeente, zowel financieel als in
de uitvoering, verbeteringen zouden kunnen aanbrengen.
Ten tweede, als reactie op de door ons gewenste verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het paviljoen, was de wethouder duidelijk: de ‘Verordening Paracommercie’ moet
strikt worden nageleefd. Aan ons nu om te bekijken in hoeverre er daarin ruimte zit voor het
verbeteren van de exploitatie. Enerzijds om er financieel meer uit te kunnen halen, maar anderzijds vooral om de sfeer en de binding tussen de leden te verbeteren. Om een plaats te
krijgen in de sportbeleving én het sociale leven van leden en bezoekers, vooral op de zaterdagen.
Op de vaak drukbezochte vrijdagavonden zijn er belangrijke stappen gezet. We zijn heel blij
dat Martin en Inge Spel door de afdeling jeu de boules bereid gevonden zijn om het paviljoen
weer wekelijks ‘te runnen’, op de door hen vertrouwde, prettige, kundige en enthousiaste
wijze. Doel blijft om voor de zaterdagnamiddag een dergelijke oplossing te vinden. Vaste, enthousiaste en ervaren mensen, die het complete reilen en zeilen kunnen overnemen. Wordt
vervolgd!

-3-

Tenslotte uit de laatste AB een aantal punten: de sporthalvloer is gelukkig grondig gereinigd.
De gladheid is duidelijk afgenomen. Het sponsorbeleidsplan is vastgesteld en zal binnenkort
door de sponsorcommissie worden gepubliceerd. M.b.t. de ledenadministratie: de incasso en
contributie inning begint op gang te komen.
Langzamerhand belanden we in fase 2: het verfijnen van de mogelijkheden van het software
programma.
De afdeling voetbal krijgt gesponsorde jassen waarvoor de gebruikers jaarlijks een bijdrage
moeten betalen. Deze bijdrage zal ten goede komen aan een goed doel: het Ronald Mcdonald Huis te Utrecht. Een mooi gebaar voor hen, naast de jaarlijkse bijdrage uit het jeu de
boules toernooi.
Verschillende afdelingen ervaren overlast van rondhangende jongeren die onprettig gedrag
vertonen naar volwassenen en jeugdleden. Spijtig genoeg zijn daar D.O.S.C. jeugdleden bij
betrokken!! Het moge duidelijk zijn dat dit niet door ons wordt getolereerd. In onze Gedragsregels is duidelijk vastgelegd hoe wij met elkaar om willen gaan. Laten we ons daaraan houden!

De afdelingen gymnastiek en schaken organiseren jeugdclinics. En de afdelingen voetbal en
jeu de boules hebben elk weer rond de kerst op zeer succesvolle wijze het Krijn Broerse
toernooi georganiseerd. Momenteel wordt in het paviljoen weer het Dolders Open Darts toernooi gespeeld. Het belooft de drukst bezochte editie ooit te worden!
Tenslotte, er wordt ook aan onze kant van het spoor een begin gemaakt met de aanleg van
de tunnel. Het moge duidelijk zijn dat e.e.a. ook gevolgen heeft voor het gebruik van de
sportaccommodatie, de zijtoegang van voetbal en jeu de boules, en de daar beschikbare fietsenklemmen. Het bouwterrein wordt/is afgezet met hekken. Vanzelfsprekend is het verboden
om zich binnen deze hekken te begeven, ook niet om bijvoorbeeld een bal te halen die eroverheen is geschoten.
De contacten met de aannemer zijn uitstekend en er worden goede afspraken gemaakt.
Wij houden onze leden via website enz. op de hoogte, indien er zaken spelen die voor ons
van belang zijn.
Namens het DB,
Gerard de Vries
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Afdeling Badminton
Weer een nieuw jaar om te badmintonnen
Vanaf de nieuwjaarsreceptie en het einde van de najaarscompetitie tot het ouder-kind toernooi hebben wij dit nieuwe jaar in deze maand januari van 2017 mogen inluiden. En wij hebben nog veel badmintonners in onze club die door een goede training hun spelpeil met het
jaar merkbaar zien verbeteren.
Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari werd in ons paviljoen de nieuwjaarsreceptie van D.O.S.C gehouden. De meeste
bezoekers waren de 65-plussers.

Ouder-kind toernooi
Het ouder-kind toernooi bij badminton was een succes. Negen jeugdleden en zeven ouders
hebben leuk met elkaar gebadmintond. Na afloop waren wat verfrissingen voor de spelers
die een uur lang zo hun best hadden gedaan. Dit evenement is in de toekomst zeker voor
herhaling vatbaar.
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Uitslagen Najaarscompetitie

Ton Muller
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Afdeling Klaverjas
Beste allemaal,
Op dinsdag 24 januari jl. is Gerrit Daalmeijer overleden. Hij heeft tientallen jaren bij DOSC
gekaart en is diverse keren kampioen geweest van het seizoen. Dit seizoen begon zijn gezondheid hem in de steek te laten, waardoor hij de laatste weken helemaal niet meer in staat
was te komen kaarten.
Wij wensen zijn vrouw Miep en de rest van zijn (naaste) familie veel sterkte toe.

Klaverjas seizoen 2016-2017 stand tot en met 19 januari

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

92.805
91.473
90.131
89.964
89.347
89.112
88.708
88.423
88.343
87.855
85.882
85.587
85.358
84.776
83.908

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

Punten

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

83.828
83.683
83.341
83.329
83.124
82.549
81.874
81.701
81.292
79.480
78.291
75.114
72.378
71.104

Records maand Januari

Records seizoen 2016-2017:

Hoogste Dagscore:

Hoogste Dagscore:

Naam
S Franssen
B Griffioen
M Daalmeijer

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:
M Daalmeijer
&
B Griffioen

Score
5424
5401
5319

Score
2088

Plek
1
2
3

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
M Daalmeijer
&
1718
B Griffioen

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

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:
Score
T Goes
&
410
S Franssen

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

D

C.

Hier had uw advertentie
kunnen
.
.O.Sstaan...
Maar er zijn nog genoeg andere manieren om uw bedrijf onder de
aandacht te brengen, van de meer dan 1150 mensen die lid zijn van

94

OP

8

D.O.S.C..
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met de sponsorcommissie:

ER

G

sponsor@dosc.nl

ICH

T 1 N

OV

1

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

Hezer Enghweg 18

Afdeling Petanque
HAN STEHOUWER LID VAN VERDIENSTE

Tijdens de jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE is onze secretaris HAN STEHOUWER voor
12 1/2 jaar trouwe dienst geëerd en benoemd tot LID VAN VERDIENSTE van DOSC.
Van het hoofdbestuur ontving Han de bijbehorende oorkonde en een mooie bos bloemen.
Van onze voorzitter René ontving hij het welbekende MOERMANNETJE. Ditmaal als duo uitgevoerd.

VAN HARTE GEFELICITEERD HAN.
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Bij diezelfde gelegenheid ontving onze
voorzitter de versierselen behorende
bij zijn benoeming eerder tot ERELID

Programma februari 2017

Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

6/2/2017
7/2/2017
10/2/2017

13.15/13.30 Clubmiddag (Prijsboelen)
19.15/19.30 Interne Competitie (Ronde 9)
19.15/19.30 Clubavond

Zaterdag

11/2/2017

11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond

13/2/2017
14/2/2017
16/2/2017
17/2/2017

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

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
WDC
Clubavond

Zaterdag

18/2/2017

9.30/10.00

Maartse Doubletten

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

20/2/2017
21/2/2017
24/2/2017

13.15/13.30 Clubmiddag
19.15/19.30 Interne Competitie (Ronde 10)
19.15/19.30 Speel Mee Met Netty en Roel

Zaterdag

25/2/2017

11.30/12.00 NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

27/2/2017
28/2/2017
3/3/2017

13.15/13.30 Clubmiddag
19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
19.15/19.30 Clubavond

Zaterdag

4/3/2017

12.15/12.30 Snerttoernooi

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
WDC
Clubavond

Bardienst

Sophia/Jan

Ad Kreuger

Inge/Martin +
Netty van Beek

Sophia/Jan
Paul van Nimwegen Inge/Martin +
Roel van Beek

Sophia/Jan

René Scholman

Inge/Martin +
Tom Bonis

Sophia/Jan
Inge/Martin +
Huub van den
Broek

Sophia/Jan
Inge/Martin +
Bert Veenendaal

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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Afdeling Voetbal
Zaalvoetbal ook dit jaar weer zeer geslaagd!
Traditioneel staan de eerste 2 weekenden van januari in het teken van het zaalvoetbal. Alle
teams worden in deze twee weekenden een keer ingedeeld in een tijdvak en spelen een onderling toernooi. Over alle leeftijdscategorieën was er een goede opkomst en er waren vele
enthousiaste reacties.
In dit weekend is ook het zogenaamde Krijn Broerse toernooi gespeeld. Wat is dit voor toernooi en waarom de naam Krijn Broerse? Krijn Broerse is bijna zijn hele leven actief geweest
bij de afdeling Voetbal en niet onverdienstelijk. Jarenlang aanvoerder van D.O.S.C.-1,
scheidsrechter, en nog vele andere rollen. Krijn vond het altijd belangrijk dat er synergie was
tussen de A-junioren en de senioren om de doorstroming van de junioren naar de senioren
te promoten. Het Krijn Broerse toernooi is dan ook een toernooi dat wordt gespeeld met de
spelers van D.O.S.C.-1, 2, 3 en de A-junioren, tegenwoordig O19. De opkomst was dit jaar
erg hoog, maar liefst 80 spelers hadden zich ingeschreven en er werd weer driftig gestreden
om de eerste plaats.
We moeten weer een jaar wachten op het volgende zaalvoetbaltoernooi, maar ook de eerste
2 weekenden van januari 2018 zullen weer in het teken staan van het zaalvoetbal.
Nieuwsbrief afdeling Voetbal D.O.S.C.
De afdeling Voetbal D.O.S.C. heeft een Nieuwsbrief die iedere twee weken verschijnt. De
Nieuwsbrief is een gevarieerde informatiebron voor ouders/verzorgers/leden en geïnteresseerden over alles wat een raakvlak heeft met de afdeling Voetbal. Zo vindt je hierin belangrijke informatie over ontwikkelingen vanuit de KNVB, beslissingen van het Bestuur en de
Technische Commissie, maar ook tip en trucs voor je trainingen/coaching, informatie over tenues en regels voor gedrag op en om het veld.
Wie maakt de nieuwsbrief?
De nieuwsbrief wordt gemaakt door het Bestuur van D.O.S.C. Voetbal in samenwerking met
enkele vrijwilligers, maar er is ook ruimte voor bijdragen van jullie, onze leden. Denk hierbij
aan een wedstrijdverslag, zet je spelers in het zonnetje of maak maar bijvoorbeeld een stukje
met foto van een teambuildingsactiviteit. Heb je iets dat je met de vereniging wil delen, lever
dan een artikel van maximaal 200 woorden aan via nieuwsbriefvoetbal@dosc.nl Het nieuwsbrief-team bekijkt dan of en wanneer het stukje kan worden geplaatst.
Moet ik de nieuwsbrief van de afdeling Voetbal lezen?
Ja, hierdoor ontvang je informatie die in het verleden alleen via de leiders werd verspreid.
Het is belangrijke, informatieve en praktische informatie waarmee je als lid altijd weet wie je
waarvoor kan benaderen of op de hoogte bent van het reilen en zeilen op de voetbalclub.
Schrijf je dus vooral in om niets van D.O.S.C. afdeling Voetbal te missen.
Hoe schrijf ik me voor de nieuwsbrief in?
Schrijf je in door het sturen van een e-mail met je voor- en achternaam en mailadres
naar nieuwsbriefvoetbal@dosc.nl


Professionaliseringsslag Technische Commissie van D.O.S.C.
In het seizoen 2016/2017 maakt de Technische Commissie van D.O.S.C. een professionaliseringsslag. Hierin hebben scouting en de rol en inzet van trainers/coaches een belangrijke
rol. Deze wordt ondersteund door een Praktijkbegeleider Jeugdvoetbal.
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De Technische Commissie heeft dit als volgt georganiseerd:
SCOUTINGSCOMMISSIE: Dit seizoen zijn we begonnen met het opzetten van een interne
scouting bij DOSC. De bedoeling hiervan is om, ondersteunend aan wat er al was, door middel van het bezoeken van jeugdwedstrijden een beeld te krijgen van de kwaliteiten van de
spelers.
Deze bevindingen worden dan meegenomen bij de samenstelling van de teams voor het
nieuwe seizoen. In de eerste 3 maanden zijn er ongeveer 40 wedstrijden bekeken.
Tevens heeft de scouting tot taak om te kijken of er door de trainers/coaches gewerkt wordt
vanuit het beleidsplan.
Er wordt o.a. gelet op positieve coaching en omgang met de spelers en speelsters, dat er zo
gewisseld wordt dat iedere speler en speelster evenveel speeltijd krijgt en dat de nadruk niet
teveel ligt op het resultaat, maar meer op de ontwikkeling van de speler en speelster.
EVALUATIE TRAINERS: Tijdens de winterstop heeft de TC evaluatiegesprekken gevoerd
met de selectietrainers. In de loop van februari zal de TC de gesprekken met de selectietrainers voortzetten om uiterlijk eind februari duidelijkheid te verschaffen over de indeling van de
selectietrainers voor komend seizoen.
BASJAN MOL: Begin deze maand heeft D.O.S.C. Basjan Mol aangesteld als “Praktijkbegeleider D.O.S.C.Jeugdtrainers”. Basjan Mol (Dordrecht 1962), is als KNVB-gediplomeerd
jeugdvoetbaltrainer, tussen 2001-2013 actief geweest bij o.a. Jonathan. Bij Jonathan leerde
hij Piet Kastelein kennen. Via Piet kwam D.O.S.C.in beeld. Vanaf jl. oktober heeft Basjan als
praktijkbegeleider een pilot gedaan bij O17-2. Binnenkort zal Basjan zich verder binnen de
vereniging presenteren.
Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal
Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij jongste voetballers
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen
en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot
stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De KNVB gaat de komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de
praktijk te brengen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en ze
nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere
teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen
tot een succes te maken.” Kinderen meer aan de bal In de vernieuwde opzet voetballen
vanaf het seizoen 2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters wordt ingevuld door spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in goede banen te leiden. In het huidige seizoen spelen deze leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld.
Overgang
In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de
nieuwe wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de
ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en gedegen in te voeren.
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De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blijven onderling, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te
laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en
spelplezier staan hier centraal.
Verenigingen omarmen de vernieuwingen In het amateurvoetbal is door het merendeel van
de verenigingen positief gereageerd op de vernieuwingen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de verenigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt dat 82% van de clubs positief is over de nieuwe wedstrijdvormen. De KNVB organiseerde het afgelopen jaar in totaal
20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 verenigingen en voetballers kennismaakte met de
nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en aankomend
seizoen te starten met de jongste leeftijdscategorieën. De KNVB begrijpt dit en geeft hier gehoor aan.
De ledenraad van de KNVB –het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- heeft aangeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en
het groene licht van de Ledenraad is de KNVB verheugd dat Nederland hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België opvolgt. In deze landen wordt al langer op
kleinere veldjes, en in kleinere teams gevoetbald.
Medio 2017/'18 volgt een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt besproken hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Samen invoeren, samen uitvoeren
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op begeleiding van de KNVB. De begeleiding bestaat uit opleidingen voor trainers en
scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van o.a. doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvoudig kunnen uitrekenen wat er voor hen in praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van materiaal heeft KNVB-hoofdsponsor ING ter ondersteuning
een crowdfunding-platform opgezet. Ook is er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld
om de clubs te helpen bij de invoering. Donderdag 26 januari zal er een interactief magazine
gelanceerd worden rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Dit magazine zal toegankelijk zijn via de website www.knvb.nl/pupillenvoetbal en zal informatie (filmpjes,
infographics etc.) bevatten over de nieuwe wedstrijdvormen, de begeleiding van de KNVB en
over thema’s als voetbaltechnische aspecten, competitiezaken, accommodatie en sportiviteit
en respect.
Sportiviteit en respect inbedden in de voetbalcultuur
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van het pupillenvoetbal, is er ook aandacht
besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een element daarvan
is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Hiermee voorkomen we onnodige spanningen en onplezierige situaties. Wedstrijden
winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere week op hun niveau kunnen voetballen. ok
het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is onderdeel van de evaluatie met de verenigingen. Aanvullend was het voorstel van de verenigingen om de jeugdvoetballers te laten opgroeien met sportieve handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander
voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit initiatief van de clubs graag over, aangezien dit
bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op langere termijn.
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VAN HET BESTUUR
De voorjaarscompetitie is op gang gekomen en net zoals in het afgelopen najaar start de damescompetitie als een gezamenlijke competitie. Er worden door elk team zeven wedstrijden
gespeeld tot 27 februari en vervolgens wordt het in een A-poule en B-poule gesplitst van ieder vier teams. Dit is dan een dubbele competitie (zes wedstrijden totaal) waar uiteindelijk
een winnaar van de B-poule en winnaar van de A-poule uit komt. Het programma van de herencompetitie is nog niet compleet maar dit heeft ook te maken met de damespoule en de
planning binnen de ZVC. Alle competities gaan door tot begin mei.
De eerste thuisspeelavond is al geweest op 20 januari en er zijn nog drie ingepland in de
eerste helft van de voorjaarscompetitie. Dit zijn de vrijdagen van 3 februari, 17 februari en
10 maart. De vrijdag (en week) van 3 maart is er geen competitie, voor de rest zijn er elke
week wedstrijden.
Voor de rest gaat alles in februari zijn gang, we zien nog steeds af en toe nieuwe gezichten
in de hal verschijnen en er wordt elke week lekker gevolleybald. Het zijn ook de maanden
waarin je een zaalsport leert waarderen. Ook in februari allemaal succes en plezier gewenst!
Competitie:

Dames 2 betrok de zieke coach, Jan
van Buren, toch bij de wedstrijd

Dames 2 heeft een goed begin gemaakt aan de voorjaarscompetitie, de eerste overwinning kwam al in de
tweede wedstrijd. Tegen Eendracht werd met 2-1 gewonnen, en dat was na een eerste set die maar net
met 23-25 was verloren. Ook in de wedstrijd tegen
Sparkle werd goed gespeeld, net niet genoeg om een
resultaat te halen. In februari staat gelijk de DOSCderby op het programma en na de laatste vrijdag van
februari wordt het nieuwe schema opgesteld.
De Dames 1 zitten weer op schema om in de A-poule
te spelen in het voorjaar. De eerste twee wedstrijden
waren al overtuigend met 3-0 gewonnen. Tegen Fit
werden wel een paar sets verloren maar DOSC zit nog
bij de top in de kwalificatiepoule. Komende vrijdag is
de wedstrijd tegen Dames 2 en daarna zijn de laatste
drie wedstrijden tegen de teams die vorig jaar ook in
de A-poule speelden.

De Heren A zijn nog ongeslagen ondanks twee blessures. Spike & Span, Volle Yoghurt en Nijenheim werden allemaal met 3-0 verslagen en op 3
februari staan de Treffers op het programma. Vervolgens nog een weekje rust en dan zijn
het opnieuw de wedstrijden tegen de twee lastigste teams van de competitie op 17 en 24 februari. Hopelijk zijn de blessures dan weer achter de rug.
Afscheid Timo Hokke
Sinds 30 oktober jl. heeft Timo zijn maatschappelijke stage bij ons gelopen.
Een knappe prestatie, want hij moest elke week uit Odijk komen. Hij heeft ons
enthousiast geholpen bij het geven van de trainingen en was bij het toernooi in
Bilthoven ook een bevlogen coach. Tijdens zal laatste training op dinsdag
31 januari hebben we met een lekkere door chocolade afscheid van hem genomen.
Timo, ook vanaf deze plek nogmaals ontzettend bedankt voor je inzet en enthousiasme!
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Toernooi Leersum
Zoals gebruikelijk zijn onze jongste leden ook in de maand januari weer naar een toernooi in
de regio geweest. Dit keer was de reis op 21 januari naar Leersum, waar Volleer (uit Leersum), Musketiers (uit Elst) en Enervo (Doorn) gezamenlijk het toernooi organiseerden.
We gingen op pad met, opnieuw, meer auto's en ouders dan voor het vervoer nodig waren.
Leuk dat de ouders zo betrokken en enthousiast zijn!
Helaas waren er 3 afmeldingen voor dit toernooi, maar gelukkig hebben we er ook weer een
nieuwe speelster bij (welkom Yalenka!) zodat we uiteindelijk slechts 1 speler te kort kwamen.
D.O.S.C. 4 had op papier slechts 3 spelers. Stella en Tessa hebben dit echter prima opgelost door om de beurt met D.O.S.C. 4 mee te spelen en daarnaast ook nog de 6 (!) wedstrijden met hun eigen team. Klasse meiden. Niet alleen dat jullie meegespeeld hebben, maar
ook hoe! Het was immers de eerste keer dat jullie niveau 4 speelden en ook tijdens de trainingen hebben jullie hier nog niet veel op kunnen oefenen. Toch was het na de eerste paar
minuten al niet meer te zien dat jullie voor het eerst op dit niveau speelden.
Het eindresultaat van D.O.S.C. 4, 5 wedstrijden gewonnen en slechts 1 verloren, was dan
ook om trots op te zijn. Naast Tessa en Stella speelden ook Bente, Bente en Liz in

D.O.S.C. 4.
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Niet minder trots zijn we op de andere teams:
D.O.S.C. 1, met Bregje, Leona, Laura en Yalenka
speelde dit toernooi op niveau 2. Het is nog wat
lastig om de bal goed te vangen, maar met 3 gewonnen en 2 verloren wedstrijden eindigden zij
keurig in de middenmoot.

D.O.S.C. 2 speelt al geruime tijd op niveau 3 en
ook dit keer lieten Elze, Marlotte, Tessa en
Stella maar weinig punten liggen. De bal die
over het net heen kwam, werd keurig onderarms omhoog gespeeld, zodat hij zonder problemen door een teamgenoot gevangen kon
worden. Ook zij hebben 5 wedstrijden gewonnen en slechts één verloren! Ook een prima
prestatie dus.

Het laatste team, D.O.S.C. 3, bestond uit
Marit, Matha, Marin en Mees. Een iets andere teamindeling dan de vorige toernooien,
maar met hun ervaring wisten ook zij een uitstekend resultaat neer te zetten: 4 wedstrijden gewonnen en 2 verloren.
Helaas is het door de aparte toernooiopzet
bij dit toernooi niet echt eerlijk om te zeggen
of de D.O.S.C.-teams nu als 1e, 2e, of 3e zijn
geëindigd. Er was per niveau maar één
poule, variërend van 10 tot 14 teams. Elk
team speelde weliswaar 5 of 6 wedstrijden,
maar niet tegen dezelfde tegenstanders.
Het volgende toernooi is verzet naar 18 februari en wordt gehouden in sporthal Galgenwaard
in Utrecht. Natuurlijk is D.O.S.C. daar ook weer bij!
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