Met ons
realiseert u al uw
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Deskundige hulp bij de aan- en verkoop
van uw woning, het vinden van een
passende hypotheek en het afsluiten van
alle benodigde verzekeringen.
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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. 06-53662838
tel. 06-27032817
tel. 06-51369928
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:
P. Roof
Darts:
K. Broerse
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 31 maart, 18.00 uur
liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
Bij de redactie zijn geen activiteiten bekend. Wel vragen wij opnieuw aandacht voor de
nieuwe ledenadministratie van D.O.S.C. Alle leden (wedstrijdspelers, recreanten, algemene
leden) dienen via www.dosc.nl/mijnDOSC een account aan te maken. Dit geldt ook voor ereleden en leden van verdienste die niet meer actief een sport beoefenen.
Na het aanmaken van een account dient u ook nog uw lidmaatschap(pen) van een of meer
afdelingen voor uzelf en/of uw gezinsleden op te geven.
De stand van zaken is op dit moment:

Afdeling
Algemeen
Klaverjas
Voetbal
Darts
Gymnastiek
Schaken
Badminton
Petanque
Volleybal
Totaal

Aantal
betalende
Aantal
Percentage
leden
inschrijvingen ingeschreven
10
7
70%
30
22
73%
648
481
74%
18
14
78%
436
370
85%
21
19
90%
24
22
92%
78
73
94%
49
48
98%
1314
1056
80%

Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we op korte termijn op de 100% zitten!
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van het DB…..
Op 21 februari jl. is er door de gemeente Zeist een 'Ronde Tafel' inspraak avond georganiseerd rondom het thema Masterplan Buitensport Accommodaties waar de afdeling Voetbal,
namens D.O.S.C., nogmaals haar input aan heeft gegeven. Het is erg belangrijk voor ons om
onze wensen met betrekking tot kleedkamers, kunstgras hoofdveld, verlichting rondom het
hoofdveld etc. in het plan opgenomen te krijgen. In de loop van het jaar wordt hier in de raad
over gestemd.
Voor wat betreft de invulling van de zaterdagnamiddag bardienst (van 16.00-19.00) hebben
we goed nieuws. We hebben Kim Velthuizen en Nancy Mulder bereid gevonden om vanaf 11
maart a.s. elke zaterdagmiddag er weer een ouderwetse voetbalmiddag van te maken ongeachte of we thuis of uit spelen! Einde van het seizoen evalueren we de vrijdagavond met
Martin en Inge en de zaterdagnamiddag met Kim en Nancy. Dit wordt meegenomen in de
projectgroep vernieuwing bardienstbeleid seizoen 2017/2018.
Met de automatisering van de vernieuwde ledenadministratie wordt ook gestaag vooruitgang
geboekt . De inning van de contributie begint op gang te komen en het aantal leden dat een
account heeft aangemaakt stijgt nog steeds. We zouden onze ledenadministrateur Chris van
der Steenhoven echter heel erg blij maken als de laatste 200 leden zich nu ook zeer snel
kunnen aanmelden door een account aan te maken. Als u dat moeilijk vindt of als het niet
lukt ga dan naar uw afdelingsbestuur of schrijf Chris een email (ledenadministratie@dosc.nl)
dan kunnen we het samen voor elkaar maken. Ik vraag u namens het dagelijks en algemeen
bestuur dit zo snel mogelijk te gaan doen zodat het 'vrijwilligers' werk van Chris maar ook
van de penningmeester Lambert veel lichter en makkelijker wordt. U kunt niet voldoende inschatten hoe groot de impact hier van is! Bij voorbaat dank voor uw snelle medewerking.
Op donderdag 2 maart is de gemeente op locatie-bezoek geweest om een inventarisatie te
maken van de werkzaamheden die nodig zijn om de verwarming en ventilatie in het paviljoen, de jeu de boules hal, de voetbalbestuurskamer en diverse andere ruimten te verbeteren en optimaliseren. Dit als opvolging van het rapport met tips en aanbevelingen van de
energiecoach dat in januari is opgesteld. Het is de bedoeling dat op korte termijn door de gemeente een aannemer wordt aangesteld die dit project zo spoedig mogelijk komt uitvoeren.
Ook wordt op korte termijn een hekje geplaatst bij de hoofdingang van D.O.S.C. om te voorkomen dat kinderen het (in de toekomst drukke) fietspad oprennen (net zoals bij de Brede
School ).
In het licht van de recente berichtgeving in diverse media over het voorkomen van kindermisbruik hebben we samen met het algemeen bestuur gesproken over de afdelingen met
(jonge) kinderen zoals gym, volleybal, badminton, jeugdschaken en voetbal. Bij de meeste
van deze afdelingen is er altijd een dubbele bezetting van toezichthouders/coaches (oa
schaken, volleybal en badminton). Bij de afdeling gym hebben alle trainers een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en overlegd. Ook bij de afdeling voetbal wordt hier actie op ondernomen door het bestuur.
Tot slot kunnen we terugkijken op 2 prachtige en zeer succesvolle open toernooien bij Darts
(90 deelnemers!) op zondag 31 januari jl en bij Petanque (64 deelnemers en 30 bezoekers!)
op zaterdag 18 februari jl. Veel dank aan de barmedewerkers en aan Peter de Jonge (paviljoenbeheerder) om extra hun best te doen om deze drukte goed te 'serviceen' en niet op een
uurtje meer of minder te kijken!
Namens het DB,
Ton Anbeek
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Afdeling Badminton
Is badminton spelen moeilijk om te leren?

Als je het leuk vindt en je hebt talent wordt je misschien wel kampioen als je veel oefent en veel tijd er aan besteedt
.
Als je net met badminton begint is het meestal nog moeilijk. Je bent nog niet gewend aan de
bewegingen die je moet doen om de shuttle goed te raken.
Je hebt moeite om de snelheid van je racket aan te passen aan de valsnelheid van de
shuttle. Meestal denk je dat de shuttle net als een tennisbal snel naar beneden zal vallen,
Maar dan heb je het mis. De shuttle gedraagt zich als een pakje aan een parachute. Door de
vorm van de achterzijde wordt de vaart van het kurkbolletje sterk afgeremd en zweeft de
shuttle als het ware door de lucht. Daar moet je dus rekening mee houden. Als je dit dus na
tien keer mis geslagen te hebben begrijpt en dus de shuttle goed denk te slaan, moet je nog
kijken of het blad van je racket haaks staat op de richting waar je naar toe wilt slaan.
Ok. Als je weet dat het racket goed staat sla je met een onderhandse slag de shuttle over het
net denk je. Maar als de richting waarin je slaat niet de goede richting is zal de shuttle toch
niet daar komen waar je het naar toe denkt te slaan. Die moet je dus van te voren goed in je
plan vastgelegd hebben. Een beetje te laag en de shuttle komt tegen het net aan.
Als je de richting te steil neemt gaat de shuttle wel omhoog maar komt voor het net weer
naar beneden.
Na deze hobbel genomen te hebben weet je dus dat je met een hoek van 45 graden je racket moet slaan om een onderhandse opslag uit te voeren. Helaas weet je nog niet met welke
kracht je het racket moet slaan om de shuttle op de goede plaats te krijgen. Bij de opslag sta
je altijd diagonaalsgewijs tegenover je tegenstander op je eigen veldhelft.
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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!

Bij een enkelspel sla je meestal zo ver en zo hoog mogelijk naar achter in het veld van je tegenstander. Als je de shuttle te laag of niet ver genoeg achterin slaat krijg je meteen een
smash terug en wordt je dus in de verdediging gedwongen.

Het is dan ook mogelijk om een korte netservice vlak over het net te geven. Je krijgt meestal
een net drop terug.
Bij de opslag is het belangrijk dat je goed op beide benen staat. Na je opslag moet je snel
naar iedere plaats on het veld kunnen bewegen. Dus niet alleen moet je bij de opslag goed
staan maar direct daarna moet je je goed kunnen verplaatsen naar de plek waar je tegenstander de shuttle terug slaat. Je moet dat natuurlijk van tevoren kunnen observeren en anticiperen wat je moet gaan doen. Dat alles gebeurt meestal binnen een seconde.
Als je net begint met badmintonnen en je tegenstander is even goed als jij duurt een rally,
dat is de tijd dat de shuttle in de lucht blijft, meestal een seconde of vijf. Want dan is de
shuttle na twee of drie slagen op de grond terecht gekomen. Je krijgt dan de servicebeurt om
de shuttle op te slaan. Of anders mag je tegenstander dat doen. Je kunt dan tien tot vijftien
seconden rustig staan om uit te rusten. Bij beginners duurt een game van 21 punten meestal
nog geen tien minuten. Bij kampioenen duurt deze soms wel meer dan twintig minuten want
de shuttle blijft soms meer dan 40 slagen of meer dan een minuut in de lucht.
Beginners hebben meestal drie maanden nodig om het spel goed te kunnen beheersen en
met anderen mee te kunnen doen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt blijf je je leven lang het wel spelen. In mijn geval doe ik het al 67 jaar!
Groeten,
Ton Muller
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Afdeling Darts

Wederom waren de complimenten niet te tellen! Het liep dan ook weer als een trein, maar
dat kan ik echt niet allemaal alleen! De week ervoor samen knutselen om de vier banen,
welke wederom gesponsord zijn door de Supportersvereniging, in elkaar te zetten inclusief
lampen e.d. Daarna op de vrijdag het zware werk om alle banen alvast klaar te zetten en op
de zondag waren er ook gelukkig een aantal vroege helpers om alles op de juiste plek te zetten en de matten vast te plakken! De mensen achter de bar
en in de keuken, Cindy, Jet, Ad
& Gerda zorgden ervoor dat iedereen genoeg te eten en drinken hadden en ook onze huisfotograaf Andre was weer geheel
belangeloos iedereen op de foto
aan het zetten! Kortom, ook
dank aan alle anderen die deze
dag tot een topper maakte in de
geschiedenis van onze toernooien! Het enige stressmomentje zit altijd voordat we beginnen. Er zijn altijd deelnemers
bij die ineens toch niet op komen dagen. Dan heb ik het niet over de afzeggers, want daar kan ik tenminste nog wat mee.
Degene die niet afzeggen en niet komen, dat
zijn de lastige en hebben blijkbaar niet door hoe
lastig soms een toernooitje in elkaar zit. Uiteindelijk hadden we 92 deelnemers en zeiden Marlies Guliker en mijn moeder Sophia (mijn dank
was groot) dat ze dan niet mee hoefden te doen
zodat we met 90 deelnemers konden starten,
een nieuw record met ongeveer 30 nieuwe spelers! Ook oud winnaar Arnaud van Rhenen was
er gewoon de hele dag bij als supporter van zijn
schoonvader en goede vriend, top! Ergens in de
toekomst zullen we waarschijnlijk nee moeten
gaan verkopen, maar voorlopig kunnen we nog
even door! Met een niet noemenswaardige vertraging van 15 minuten konden we beginnen
met het negende Dolders Open!!!
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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

Van de vijftien banen welke er minimaal nodig waren had ik poule A vooraf goed ingeschat.
De eindpositie in de poule was precies hoe hij ingedeeld was. Zo eindigde Berry van
Rooyen, die via de jeu de boulers binnen gekomen was, net voor Frans Boetekees. Ondanks
dat Frans de openingspot van hem gewonnen had. Frans verloor echter van Mark Bijlhout
die op zijn beurt weer Joey Herber voor moest laten omdat die weer de wedstrijd van Mark
won. Stijn van de Ploeg (die bijna met de hele A2 een topdag beleefde) won de openingswedstrijd van Nordin Onderwater, maar kon de rest van de potjes niets meer halen zodat
Nordin net boven hem eindigde. Gelukkig gaat iedereen altijd door naar de knock out fase,
dus ruimte genoeg voor revanche. Poule B was een hele spannende. Op zich niet voor wat
betreft de winnaar, want David Paap was bijna de hele dag veels te sterk voor de anderen en
won alle potjes met 2-0. De strijd om de tweede plek liep t/m de laatste partij. Uiteindelijk was
het Martin van Nimwegen die mede dankzij de
eerste winstpartij Bas de Jong naar de derde plek
verwees. Bas verwees weer dankzij onderling resultaat Martin Trapman naar de vierde plek en
daardoor de herkansingsronde in. De nummers 5
en 6deden zeker niet voor spek en bonen mee,
want zowel Melvin Kastelein (die de dag daarop
direct een dartbord in zijn slaapkamer opgehangen heeft) als Arthur Mol wonnen twee partijen en
kwamen dus nipt te kort voor een positie bij de
eerste drie.
In poule C was het Patrick Smit die de eerste plek
afsnoepte van Hans Senders door de eerste pot
te winnen. De strijd om de resterende plek in de
winnaarsronde was een heftige en het grappige
was dat deze beslist werd door de nummer zes van de poule Hans van de Brug (die er samen met Aart voor verantwoordelijk was dat er een berg jonge jongens van de voetbal meededen, super!). Hans pakte namelijk een punt in de laatste partij tegen John van Nimwegen
die daardoor niet op onderling resultaat de derde plek kon pakken maar verwezen werd naar
de vijfde plek. De lachende derde werd Dominique Drachter die net een puntje meer haalde
dan John en Mel Bonis die toch ook twee
mooie overwinningen pakte. Net als Hans
in de vorige poule deed Aart Advocaat in
poule D mee voor de gezelligheid en ging
na een dappere poging toch de herkansingsronde in. De overige vijf spelers
maakten het elkaar wel heel lastig. Waar
bij de drie vorige poules zeven punten
genoeg was voor de winnaarsronde,
werd Rick Advocaat hiermee in deze
poule vijfde, maar daarmee eindigde hij
wel boven zijn oom! Het kon echter nog
gekker, want Erik Koning had zelfs aan 8
punten niet genoeg om door te gaan naar
de winnaarsronde, want hij moest Rachid
El Hanoeffi met hetzelfde aantal punten
voor laten gaan. Natuurlijk baalde Erik
wel, maar die had samen met zijn meegenomen drie buurmannen een echte burendag had
en volgens mij gaan we ze zeker de volgende keer weer terugzien! Daniel de Ridder werd
tweede, nipt achter de schoonvader van keeper George Klomp, Willem Huijboom die daarmee op de verjaardag van zijn kleinkind een mooie prestatie neerzette.
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In poule E was het dan eindelijk raak en konden we de eerste hoge check van de dag noteren. Jetse Dijkstra gooide een 97 check maar het was niet genoeg voor een plek in de winnaarsronde in deze werkelijk krankzinnige poule. Ik denk niet dat ik ooit meegemaakt heb dat
vier man op zes punten eindigden! Raymon Riebeek deed gewoon zijn verwachte spel en
pakte de eerste plek met 12 punten gevolgd door Jeroen Veldhuizen die keurig met negen
punten tweede werd. En dan, vier mensen op 6 punten! Hoe bepaal je dan wie er op welke
plek eindigde. Daar was wel een hogere
wiskunde voor nodig, maar gelukkig ben
ik niet voor één gat te vangen en kwam
ik eruit. Jetse en Frank van Vliet wisten
maar één wedstrijd te winnen en Jetse
won van Frank die ondanks een mega
progressie tov vorig jaar helaas net onder Jetse eindigde. De overige twee,
Danny van den Bosch en Wim Meeuwsen wonnen beide twee partijen, waarbij
Danny op onderling resultaat de derde
plek pakte. Super gave poule waarbij de
nummer zes gewoon net zoveel punten
had als de nummer drie! De verrassing
van de dag zat voor mij in poule F. Even
een paar pijltjes meegooien op nieuwjaarsdag voordat ook hij aan het Krijn Broerse zaalvoetbaltoernooi mee ging doen, wakkerde
toch de interesse aan en de opmerking schrijf mij maar op voor het toernooitje nam ik graag
ter harte. Prompt werd Andre Brinkhuis, want daar heb ik het over, gelijk eerste in zijn poule!
Met alleen een nederlaag in zijn laatste wedstrijd, en de hoogste check van de dag met 97,
pakte hij de nummer 1 positie met 11 punten, op de voet gevolgd door Arnold Verhaar en
Olaf van Amstel die hem in die volgorde volgden. Ard van der Schenk kwam net te kort en
werd vierde, maar ook Daniel Smit en Fenja Visser wonnen een duel en gingen zo lekker de
herkansing in.
Jan Kroone was inclusief een 96 check de man van poule G. Met overmacht werd hij eerste
voor Jelle Hoffman die met 11 punten volgde. Eric van de Bor won wel een wedstrijd meer
dan Jelle maar verloor te veel punten waardoor hij met de derde plek genoegen moest nemen. Van de overige drie, Karel Veldman, Guido Brandsma en Thomas Nieuwenhuis won
Karel er twee en kwam hiermee op vier net
voor Guido en Thomas, die liever voor de
okkie wilde staan anders was het te ver weg!
In poule H werd Paul Vendrik onverwacht
het kind van de rekening. Met twee man met
tien en twee met negen punten ging Robin
Ozinga door onderling resultaat door naar de
winnaarsronde. Van de twee met tien punten, won Jimmy van der Pol het van Johan
Koudijs en werd eerste. Zowel Joey Veldhuizen als Frits Stoltenborg pakte drie punten,
alleen doordat Joey van Frits won eindigde
hij boven hem. Poule I zat ook al zo dicht bij
elkaar met wederom twee man die met zeven punten gewoon niet doorgingen naar de winnaarsronde! Allereerst Sander Settels die
met 11 punten eerste werd in zijn poule, voor Edu die met negen punten volgde. Nipt voor
Rick Kramer die keurig derde werd. De twee pechvogels (of misschien wel niet) Dimitris Houlis en Victor Veldman moesten het samen uitvechten en die strijd werd door Dimitris op onderling resultaat gewonnen. Als laatste nog Everdien van Oostveen, die het ook beter deed
dan vorig jaar en een potje wist te winnen!
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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
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Favoriet Ruben Immerzeel wist zijn rol met verve
te vervullen, in poule J, en werd met 14 punten
eerste in zijn poule. Hij gooide ook nog een
mooie 80 check dmv tops tops. Harm Hogeboom
presteerde, ondanks zijn dartritus, toch behoorlijk
met een tweede plek op de hielen gezeten door
Robin Dijsterhuis. Met twee overwinningen
speelde Joey van der Linden zich naar de vierde
plek. Net voor Marcel Stockschen en Mariona
Ayala die ook beiden een overwinning pakte. Jeroen van Amerongen won de belangrijke pot tegen Marcel Herber om de koppositie van poule K.
Op gepaste afstand volgde Ferdinand Meis op de
derde plek. Fred Visser werd met 7 punten vierde
en wist in elke pot minimaal een puntje mee te
pikken. De nummers 5 en 6, Dirk Jansen en Jurgen Kos wisten ook beiden een potje te winnen! Dit gebeurde ook in poule L waar Romano
van Bree en Cecilia Jansen hun winstpotje
meepakten maar toch Peter van Leeuwen
boven hun de vierde plek in zagen nemen.
Tim Hartogsveld eindigde weer net boven
Peter dankzij het onderling resultaat. De
strijd om de koppositie werd gewonnen
door Rob van Groningen die boven Jasper
Poot wist te eindigen. Eén van de jongsten
van de dag schitterde in poule M door al
zijn potjes met 2-0 te winnen. Hiermee
claimde Huey de Jong de koppositie voor
Frank de Zwart die met vier punten achterstand volgde. De andere jongere Kariem
Emam werd keurig derde voor mijn maatje
Dave Bok, die eindelijk na negen keer mee
kon doen omdat zijn moeder een weekje eerder haar verjaardag vierde, superleuk! Vriendin
Marlies Guliker nam één wedstrijdje over zodat ook zij toch meegedaan heeft. Ik weet niet of
zij toevallig verantwoordelijk was voor de overwinning die op Dave zijn naam staat? Samantha Drachter, vorig jaar toevallige deelneemster en dit jaar wilde ze zeker weer mee doen,
won twee wedstrijden en kwam daarmee net boven Bas Buurman die de rij sloot. De twee
boule vrienden Rene Scholman en Richard Kramer deden goede zaken in poule N waar
Rene de koppositie pakte en
Richard keurig nummer drie
werd, ik denk zijn hoogste plek
ooit, top prestatie! Tussen hun
in werd Gerard de Jong tweede
doordat hij van Richard verloor
terwijl hij van Rene gewonnen
had. Hennie van Groningen
kwam net een puntje te kort
voor de winnaarsronde. In de
achterhoede kwam Robert
Prinsze net een puntje boven
Tom Jetten terecht, maar was
de poule net te sterk voor hun.
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De laatste poule was poule O. Hierin liet Tom
Groot zien dat zijn prestatie van vorig jaar geen
toeval was want hij eindigde keurig bovenaan
met 12 punten. Timon de Jong haalde er eentje
minder en werd tweede. Daarna ging de strijd
tussen Vincent Scholman en Bart Munnik, die
het zo leuk vond dat hij gelijk wat vaker op de
vrijdag wil gaan komen gooien. Helaas voor Bart
eindigde Vincent net boven hem. Rene Bakker
won twee potjes en werd vijfde, voor Sophia
Broerse die in moest vallen voor Stephanos die
niet begreep dat als je je opgeeft voor een toernooi dat er dan ook verwacht wordt dat je op tijd
komt en in ieder geval mee doet als je dan komt, waarvoor geef je je anders op? Gelukkig
hadden we dus invallers zodat elke poule zes spelers had. Gezien de spanning in de meeste
poules was de voorverdeling aardig gelukt. Erg blij mee als het zo uitpakt, is toch voor iedereen het leukste!
Zo was de poulefase voorbij en gingen we over naar de knock
out fase. Hierin begin ik eerst maar met de herkansingsronde
wat iets beter klinkt dan verliezersronde. Je kan per slot van
rekening gewoon een beker winnen dus hoezo verliezers!!
Aangezien er 90 deelnemers waren, gingen er 45 spelers naar
de herkansingsronde. Ergens moet je dan op 32 uitkomen dus
waren alle vierde plaatsen geplaatst voor de laatste 32 met
nog enkele 5e plaatsen. De overige 5e en 6e plaatsen moesten
tegen elkaar in de tweede ronde. Iedereen bleek aan elkaar
gewaagd want de 2-1 scores waren niet van de lucht. Bij de
laatste 32 waren er weinig echte verrassingen omdat ook hier
de verschillen niet groot waren. Toch vloog Peter van Leeuwen er uit tegen Rick Advocaat en werd Martin Trapman verslagen door onze eigen dartster Fenja, die hierdoor doorging
naar de laatste 16 en hiermee de hoogste geklasseerde dame
werd! Voor beide hiervoor genoemden viel daar het doek en
ging de rest eigenlijk volgens mijn verwachting. Bij de laatste
acht werden Mark Bijlhout, Guido Brandsma, Dimitris Houlis en Erik Koning nipt uitgeschakeld en liepen hierdoor de bekers mis. In de eerste halve finale won John van Nimwegen van
Mel
Bonis en verloor Paul Vendrik
(die
de vrijdag daarvoor nog de
pannen van het dak gooide)
van
Joey van der Linden dankzij
een
fraaie 89 check. De finale
begon
goed voor John die duidelijk
de
eerste leg pakte. Ook de
tweede en beslissende leg
leek
een prooi te worden voor
John
want hij schoot uit de
startblokken alleen kwam hij
door
een foutje bij het rekenen op
een
lastige dubbel uit en zag Joey
bijna
gelijk zijn eerste kans
verzilveren. De laatste leg
was
Joey met de Habbi Babbi
leenpijlen te sterk en won de finale van de herkansingsronde!!!
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Bij de winnaarsronde hetzelfde
principe, echter door de verrassingen in de poulefase waren sommige beoogde favorieten ineens hun geplaatste positie kwijt. Zo sneuvelden er
toch al enkele goede darters in
de tweede ronde, zoals, Martin
van Nimwegen, Robin
Ozinga, Olaf van Amstel en
Frans Boetekees. In de 16e finales een leuke vader-zoon
clash waarbij vader Gerard de Jong, zijn in vorm zijnde zoon, Huey verrassend wist te verslaan. Ook gevestigde namen als Harm Hogeboom, Marcel Herber, Eric van de Bor, Vincent
Scholman, Frank de Zwart en Jeroen van Amerongen wisten niet door deze ronde heen te
komen. Bij de laatste 16 vlogen oa Patrick Smit
en Raymon Riebeek er uit en elimineerde Ruben
Immerzeel zijn maatje Jasper Poot. Voor D ennis
van Rooyen, Gerard de Jong, Rachid el Hanoeffi
en Rene Scholman viel, net voor de bekers, bij
de laatste acht het doek. In de halve finales wist
Hans Senders van Rob van Groningen te winnen en David Paap gooide Ruben van Immerzeel uit het toernooi. Zo werd het een mooie finale tussen nieuwbakken Doldernees Hans Senders en nieuweling David Paap die tot dan toe al
zijn wedstrijden met 2-0 gewonnen had. De eerste leg brak Hans David omdat die eigenlijk helemaal niet telde en hierdoor op dubbel 17
kwam. Hij mistte en Hans profiteerde direct en
nam een 1-0 voorsprong. David ging door met
hoge scores echter wist Hans me t zijn laatste zes pijlen meer dan 200 punten weg te werken en hierdoor een 2-0 voorsprong te nemen. Dit was David niet gewend en zette een
tandje bij waar Hans de derde leg er een potje van
maakte en liet lopen. De vierde leg kwam hij echter
sterk terug en won verdiend de finale. Een duidelijk
geraakte Hans was dan ook superblij dat hij deze trofee in zijn kast mocht plaatsen. Als oud-bondscoach
van het Nederlands dartsteam heeft hij anderen naar
een titel gebracht, maar nu mocht hij zelf de beker
omhooghouden! Heb nog niet vaak meegemaakt dat
ik een beetje met de tijd kon spelen, mede dankzij de
nieuw gemaakte banen. Zodoende konden we lekker
aan de Chinees en kon ik zelfs nog even rustig zitten
voordat we met een klein groepje de hele handel weer
voor een jaartje achter slot en grendel konden zetten.
Als afsluiter nogmaals dank aan de helpers en deelnemers voor deze onvergetelijke dag die zo soepel
liep en voor een dikke omzet voor DOSC zorgde dat
we voorlopig nog wel even doorgaan hiermee. Volgend jaar de tiende editie en wie weet weten we weer
een record te breken?
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De deadline van het vorige clubblad lag in het weekend van ons toernooi dus had ik geen tijd
voor een stukje. Dit clubblad staat dus bomvol darts, sorry, maar wellicht worden jullie er enthousiast door? Weet dan dat iedereen van harte welkom is op de vrijdagen om een pijltje
mee te gooien! De tweede helft van het seizoen moest een stuk beter willen we niet degraderen. Nou kan ik aan het einde van dit stukkie wel verklappen dat we dat waarschijnlijk niet
meer kunnen voorkomen.
De eerste pot was tegen Still Practice, één van de twee
ploegen waar we van wisten te winnen in de heenronde. Dit lukte wonderwel wederom! Zowel Frans als
Harm wisten hun singles te winnen, waarbij Frans zijn
eerste 180 van het seizoen wist te gooien! Frank en
Rob deden dit weer teniet door hun singles te verliezen. Harm ging er uit voor Krijn die samen met Rob
beide koppels wist te winnen. Waarbij vooral de tweede
ko ppel dankzij een 97 check van Rob en een 89 check
van Krijn binnen werd gesleept. Doordat de andere
twee koppels werden verloren stond er behoorlijke druk
op de bierronde, maar die bleek na een mooie 40
check met 1 pijl van Krijn wederom een prooi voor onze
mannen! Een 5-4 overwinning was een mooi begin van
de tweede heft. De week daarna wederom thuis, maar
nu tegen de Zwaan uit Renswoude. Hierbij eenzelfde
beeld, nu wonnen Krijn en Frans hun singles en verloren John en Rob die van hun. John en Krijn wonnen
beide koppels maar de combinaties Frank en Rob en
Harm en Frank konden geen potten breken. Helaas
werd deze keer de bierronde verloren waardoor deze
pot met 5-4 verloren ging. Weer een week later togen
we richting Scherpenzeel en werden we volledig volgestopt met nootjes en het shotjesrad bij onze vrienden
van Hertog
van Gelre.
Het zat ons
niet mee want voor we het wisten stonden we 7-1
achter omdat alleen Rob zijn single wist te winnen.
Toen was daar het moment van de bierronde. We
stonden letterlijk nog op 533 punten toen zij hun
eerste pijl op de dubbel 16 mochten gooien. Het onmogelijke gebeurde en we kregen een kans op de
dubbel nadat zij ik gok 60 pijlen gemist hadden op
de dubbel en wie anders dan John knalt de beslissende dubbel erin! Helaas dus een 7-2 nederlaag
na een fantastisch gezellige avond.
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Twee dagen na ons toernooi moesten we proberen
een bekerronde verder te komen. En dat lukte tegen de Woodies uit Leusden. Het ging echter niet
van harte want waar we kansen genoeg kregen
stond het na de singles pas 2-2 doordat Krijn en
Rob hun singles wonnen. Harm en Frank, die zijn
tegenstandster iets te fanatiek hielp met tellen kregen de deksel op de neus. De eerste koppel werd
verloren en bij de tweede hadden we zo ontzettend
veel geluk dat we die pakten dat daarna de wedstrijd ineens naar ons kantelde en we de tegenstanders niets meer gunde. Op één single na, ging
alles over de volledige legs, maar gelukkig zijn we
weer een ronde verder. Tegen oude bekende Bosgenoegen 4 zakten we wederom door het ijs en
gingen we er af met 7-2. Rob en Krijn wonnen
beide koppels mede dankzij een 180 van Rob,
maar daar bleef het ook bij al waren er nog wel een
aantal 3-2 potjes bij, maar als het niet mee zit dan
zit het vaak tegen (die gaan we onthouden!)
Tegen Jobbz in Nieuwegein ging het ook al niet
veel beter al waren er best een paar hoogtepuntjes
te noemen. Zo wist Harm in de vierde single het
eerste puntje binnen te slepen, en niet zo maar! Hij
gooide de beslissende 3-2 door een 107 check te gooien dmv T16;T19; dubbel 1. Hoe moet
hij anders! Nog twee koppels en daarna was de koek op, met een 6-3 eindstand op het bord.
De laatste wedstrijd was tegen de
onderste waar we
in de heenwedstrijd de slechtste
wedstrijd ooit
gooide. De concurrent had echter begin 2017 een
nieuwe speler gecharterd die heel
erg veel goeder
was dan wij (nou
hoeveel taalfouten?) Na de singles stond het nog
2-2 door winst van
Rob en Krijn, waar
Frans en John geen kans kregen. De koppels gingen echter allemaal verloren. Gelukkig was
daar nog de bierronde zodat we de schade
konden beperken tot een 6-3 nederlaag. LaDOSC Competitie wedstrijden:
ten we hopen dat we nog een paar leuke
Vrijdag
10-03 Burcht 2 – DOSC
wedstrijden kunnen spelen en wellicht tot de
Dinsdag
14-03 DOSC – Gouden Leeuw
laatste 16 kunnen komen in de beker zodat
Woensdag
22-03 DCN - DOSC
we met goede moed volgend jaar in de
Dinsdag
04-04
DOSC - No Limit
vierde klasse kunnen gaan vlammen!
Dinsdag 29-11 DOSC – Bosg.Specials
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Afdeling Gymnastiek
NIEUWS VAN DE AFDELING GYMNASTIEK.
Afgelopen tijd zijn we met z'n allen druk doende geweest om alle gymnastiekleden op een
correcte wijze aangemeld te krijgen waarbij de hulp van Chris diverse keren nodig was en
nog steeds is.
Plan is om in de toekomst overzichten te produceren waarbij alle docenten inzicht krijgen in
het ledenbestand van hun eigen lessen en zodoende een goed controlemiddel hebben op
mensen die nieuw zijn aangemeld, hebben opgezegd of actief lid zijn.
Om dit te bereiken hebben wij alle trainers verzocht overzichten te maken van alle actieve
leden in elke les die zij geven en deze naar Chris te mailen ter verwerking.
In samenwerking met buro sport in Zeist heeft onze jeugdtrainer Marian Versteeg in januari
een aantal clinics gegeven voor de jeugd die ook druk bezocht werden.
Ook hebben wij ons ook ingeschreven voor de actie “Sjors Sportief” die binnenkort van start
gaat, de organisator verspreidt schitterende Full Color boekjes op alle scholen in de gemeente waarin een zeer ruim aanbod is te vinden van allerlei activiteiten voor de jeugd.
De kinderen kunnen dan een keus maken uit het aanbod en zich inschrijven om meestal gratis een paar lessen mee te doen, zo ook bij DOSC.
Marian heeft in overleg met Esther Buckard die ouder-peutergymnastiek geeft de tekst en foto's aangeleverd om op deze wijze jeugdgym en ouder-peutergym onder de aandacht te
brengen.
Niet zonder resultaat trouwens want voor jeugdgym hebben zich op dit moment al bijna 40
kinderen aangemeld en sommige lessen zijn al volgeboekt.
De kinderen die zich via “Sjors Sportief” hebben aangemeld doen gewoon mee binnen de reguliere lestijden dus van extra kosten vanwege zaalhuur etc. is geen sprake.
Wij zijn momenteel bezig een soort flyer te ontwikkelen waar alle informatie met betrekking
tot jeugdgymnastiek in relatie met “Sjors Sportief” in staat om na afloop van de lessen tastbaar mee te geven aan de kinderen die hebben deelgenomen.
Op deze wijze vertrekken ze niet met lege handen na de les met het risico dat je ze niet
meer terug ziet, hopelijk werpt dat z'n vruchten af.
Met dank aan Don Scholman en de andere bestuurders van de supportersvereniging werd
het voor gymnastiek mogelijk gemaakt om aan het begin van dit jaar weer te adverteren in
de Nieuwsbode, Biltsche courant en de StadsPers.
In januari hebben wij twee weken achter elkaar geadverteerd in de twee eerst genoemde
kranten en in de StadsPers één keer in januari en straks nog een keer op 30 augustus a.s.
De resultaten zijn moeilijk meetbaar en alleen (enigszins) inzichtelijk als de nieuwe mensen
zich daadwerkelijk hebben aangemeld.
Wel heb ik van diverse trainers gehoord dat zich nieuwe mensen en kinderen hebben aangemeld naar aanleiding van die advertenties en ook is zichtbaar dat er pieken zijn van het aantal bezoekers van de website van DOSC ten tijde van het adverteren.
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De enkele maanden geleden nieuw opgestarte body conditie gymles van Jolanda van den
Deijssel die aanvankelijk is begonnen in de sporthal Dijnselburg maar in opdracht van de gemeente Zeist is verplaatst naar zaal Vollenhove 2 heeft nog steeds moeite met groeien ondanks alle activiteiten die wij hebben ondernomen om de loop er in te krijgen.
De deelnemers die er wel zijn heeft Jolanda voorzien van flyers met de opdracht in hun directe omgeving, bij vrienden, kennissen, bekenden en familie proberen leden te werven om
zodoende deze les levensvatbaar te maken.
Deze maand heeft de seniorenvereniging Zeist contact met mij gezocht om een kennismakingsgesprek in te plannen m.b.t. het gymnastiek aanbod van D.O.S.C. en in het bijzonder
Galm.
Zij hebben ruim 900 leden, ik ben in afwachting van hun uitnodiging en mogelijk ontstaat er
iets moois uit het gesprek.
Eerder gememoreerd heb ik de samenwerking tussen DOSC gymnastiek en Sportservice
Zeist en in het bijzonder met Wendy Elberse m.b.t. het project 'Sportimpuls Sportief Galmen'.
Afgelopen twee jaar is er op een uitermate prettige wijze nauw samengewerkt om een succes te maken van dit project.
Op dit moment is Wendy bezig met de eindrapportages en financiële verantwoording en zijn
we zo langzamerhand aan het einde gekomen van dit project.
Samen hebben wij de subsidiegelden als 'goed huismoeder en -vader' getracht te beheren
met als resultaat dat er van het oorspronkelijke subsidie bedrag van meer dan € 70.000,00
een substantieel bedrag terug gestort kan worden naar de subsidiegever ZonMW.
Het was een avontuur de afgelopen twee jaar, het heeft allen veel tijd en energie gekost,
maar het was de moeite waard.
Dank ben ik verschuldigd aan alle docenten van gymnastiek die spontaan hebben meegewerkt aan het geven van demo's tijdens de fittesten, het bemannen (vrouwen) van diverse
posten zoals inschrijving, test resultaten bespreken met kandidaten, advisering over welke
sport het meest geschikt is etc. etc.
Dank ook aan Wendy van Sportservice Zeist die bergen werk heeft verzet, alle vrijwilligers
rondom het hele gebeuren en natuurlijk Angela Mittertreiner die als coördinator sportimpuls
altijd bereid was haar steentje bij te dragen.
Over de resultaten van alle fittesten, het oprichten van nieuwe lessen, het aannemen van
nieuwe docenten en de groei van het ledental etc. heb ik al eerder geschreven en laat ik nu
buiten beschouwing.
Tot slot kan ik vermelden dat de afdeling gymnastiek door de Rabo clubkasactie € 350,00 rijker is geworden, wij gaan nadenken over wat wij hiermee kunnen gaan doen, heeft u een
goed idee ?
Tot zover de berichtgeving over het wel en wee van de afdeling gymnastiek.
Met hartelijke groeten,
Max Premseler.
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Afdeling Petanque
Maartse Doublettetoernooi DOSC
Op 18 februari 2017 werd het jaarlijks terugkerende Maartse doublettetoernooi georganiseerd door DOSC afdeling petanque. Het was deze keer in februari i.v.m. de drukke toernooikalender.
Het toernooi zat met 32 ingeschreven equipes vol en was sterk bezet.
Er werden drie voorrondes gespeeld, waarna de equipes werden ingedeeld in vier poules
van acht met daarin directe eliminatie en complementaires.
De winnaar werd het equipe van Henk Hoefakker en Khalid el Yazidi, met Willem Jongerius
en Rene van Nimwegen als tweede.

De prijswinnaars Henk en Khalid

De tweede prijswinnaars Willem en René
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Hieronder het resultaat van alle equipes:
A-poule
1. Henk Hoefakker/Khalid el Yazidi
2. René van Nimwegen/Willem Jongerius
3. Mourad El Ansari/Mustafa Maazouz
4. Patrick van der Schief/Charles Gelijn

Complementaire A-poule
1. Lieke van der Voort/Lynsey Bakens
2. Romulo van Stockum/Mario Blom
3. Jan van Wilgenburg/Huub van den Broek
Albert Wuring/Hans Hover

B-poule
1. Michael Pistorius/Pascal Wijnstekers
2. Erik Boekel/Caroline Arnoud de Cavallon
3. Don Scholman/René Scholman
4. Hans de Vaal/Jean Pierre Miller

Complementaire B-poule
1. Johann Jastrzebski/Ingrid Jongeling
2. Ellen Starreveld/Gerard van Ouwerkerk
3. Yvonne Fricke /Henk Fledderus
Henna van de Vis/Hennie Ansems

C-poule
1. Peter Dijkstra/Joey Dijkstra
2. Louis Steringa/Renze Bosgraaf
3. Richard Nijs/Jur Walraven
4. Henk Starreveld/Peter Koelewijn
D-poule
1. Ruben van Stockum/Zeger van Hunen
2. Sino van der Heide/Ineke van der Heide
3. Elly Stöver/Alexander van de Poll
4. Allard Everts/Erika Everts

Dag

Complementaire C-poule
1. Leroy van Arnhem/Rick Melssen
2. Corry van der Huure/Ada van de Pol
3. Renate Nijs/Jeffrey van Loon
4. Peter Advocaat/Tom Bonis
Complementaire D-poule
1. Herman de Roo/Margriet de Roo
2. Theo van Donkersgoed/Alice van Donkersgoed
3. Sytse van der Hoek/Willem de Jager
Peter Huisman/Henk Wietsma

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

27-02-17
28-02-17
03-03-17
04-03-17

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
12.15/12.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
Snerttoernooi

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

06-03-17
07-03-17
09-03-17
10-03-17
11-03-17

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
19.15/19.30
11.30/12.00

Clubmiddag (Prijsboelen)
Interne Competitie (Ronde 11)
WDC
Clubavond
NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

13-03-17
14-03-17
17-03-17

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

20-03-17
21-03-17
24-03-17
25-03-17

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
11.30/12.00

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
NPC

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

27-03-17
28-03-17
31-03-17
01-04-17

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30
11.30/12.00

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Speel Mee Met Henk & ??
NPC

Programma maart 2017
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Bardienst

Sophia/Jan
Harry van Vlijmen

Inge/Martin

Sophia/Jan

Bert Veenendaal

Inge/Martin

Sophia/Jan
Willem Jongerius

Inge/Martin

Sophia/Jan
Roel van Beek

Inge/Martin

Sophia/Jan
Inge/Martin

Afdeling Schaken
Clubcompetitie
Maandag 6 februari speelden de jeugdschakers tegen Vegtlust D1 uit Maarssen. D.O.S.C.
stond tweede in de poule en Vegtlust eerste.
Het was een leuke wedstrijd tegen Vegtlust. Onze schakers hadden de eerste teamprestatie
al geleverd door de schaakruimte in 10 min helemaal wedstrijdklaar te maken. Zo konden we
zelfs eerder beginnen dan in de reglementen staat.
De eerste wedstrijd wonnen we overtuigend, 3-1. Kevin en Camiel hadden de winst snel binnen. Oscar had wat meer tijd nodig, maar met zijn gelukshandschoenen aan bleek hij toch
onverslaanbaar. Quin eindigde de partij in een impasse, hij had minder tijd op de klok staan
dan zijn tegenstander en moest helaas opgeven.
Na de ranja werd het spannender. Bij de eerste twee partijen moesten we de overwinning
aan de tegenstander laten. Daarna kwamen Oscar en Quin toch nog tot winst in gelijkopgaande partijen. Toch nog 2-2. Een knap resultaat. De bezoekers vertrokken met een lach
op hun gezicht, het waren spannende potjes en dat maakt de competitie leuk.
We blijven op de tweede plaats staan, met nog maar één punt achterstand op Vegtlust.
Grand Prix Baarn
Zondag 15 januari deden Camiel, Kevin en Oscar mee aan de Grand Prix, dit keer in een basisschool in Baarn.

Kevin was ingedeeld in groep 3 waar hij een aantal zware partijen speelde. Kevin wist vijf
van de zeven partijen te winnen, waarvan één bijzonder snel: na luttele minuten stond Kevin
weer buiten het lokaal “Gewonnen!”. Ook Camiel, die voor het eerst meedeed aan een
Grand Prix, won veel: slechts één partij verloor Camiel. Oscar was zeer goed op dreef: na
zes rondes had Oscar alles gewonnen en was zeker van de eerste plaats. De laatste partij
werd remise.
Alle deelnemers hadden dus wederom een prijs: Kevin tweede en Oscar en Camiel beiden
eerste.
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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
Leuk stukje over trainer Sander Kloos in de “Wereldregio”.
WereldRegio is een huis aan huis blad van Schouwen-Duiveland en heeft regelmatig de rubriek “Hoe is het nu met….?:” waar sporters aan het woord komen die al meer dan 10 jaar uit
beeld zijn in die regio.
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Selectie staf 2017-2018
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat naast Sander Kloos (hoofdtrainer), nu ook
bekend is dat Jarno Akkerman (assistent-trainer), Piet Kastelein (keeperstrainer) en Max
Jasper (elftalleider) komend seizoen weer een rol spelen in de (technische) staf van
D.O.S.C. 1
Gesprekken met de overige (technische) staf leden over volgend seizoen volgen binnenkort.
Wil jij ook deel uitmaken van de staf D.O.S.C.-1 ?
We zijn nog op zoek naar een teammanager begeleidingsteam, een materiaal verantwoordelijke en een vaste grensrechter, zie ook onze nieuwsbrief van deze week.
Coachjassen, M line en Ronald McDonald huis
Het bestuur van de afdeling Voetbal van D.O.S.C. heeft nieuwe coachjassen aangeschaft
voor onze vaste vrijwilligers. Dit is mogelijk gemaakt door de bekende matrassenspecialist
M line (Sleep well, Move better). In de gesprekken met M line heeft D.O.S.C. (afdeling Voetbal in samenwerking met de sponsorcommissie) voorgesteld om aan het gebruik van de
coachjassen een maatschappelijk doel te koppelen. M line was gecharmeerd van deze maatschappelijke betrokkenheid en de inspanning die D.O.S.C. hiervoor gaat doen. Vanaf zaterdag 11 februari zijn de coachjassen in de bestuurskamer van D.O.S.C. te verkrijgen.
Jas leasen voor goed doel
Elke vrijwilliger van de afdeling Voetbal kan een jas leasen voor het bedrag van € 10,- per
seizoen (meer mag ook). De jassen zijn echte coachjassen van het merk Hummel die ook
door de technische staf van FC Utrecht worden gedragen. De jassen hebben een goede
pasvorm, zijn lekker warm en hebben een super uitstraling. Het totale leasebedrag wordt
jaarlijks overhandigd aan het Ronald McDonald huis in Utrecht. Er zijn 110 jassen beschikbaar. Op de achterkant staat het logo van M line, voorop het logo van het Ronald McDonald
huis en het logo van D.O.S.C.
Ronald McDonald huis Utrecht
Gelukkig zijn de meeste kinderen gezond. Naar school gaan, buiten spelen, maar ook sporten lijken de normaalste zaak van de wereld. Echter, dat geldt helaas niet voor alle kinderen.
Wanneer een kind ziek is en in het ziekenhuis komt te liggen, dan wil je als ouder graag zoveel mogelijk bij je kind zijn, en op de momenten dat dit niet kan of mag zo dicht mogelijk in
de buurt. Het Ronald McDonald huis in Utrecht creëert voor ouders, maar ook broertjes en
zusjes, hiervoor een omgeving. Het Ronald McDonald huis in Utrecht heeft 25 kamers ter beschikking. Wanneer je kind 2 nachten of langer in het ziekenhuis moet worden opgenomen
en de reisafstand ziekenhuis – woning is langer dan een half uur, dan is er een mogelijkheid
om tijdelijk in het Ronald McDonald huis te verblijven en van hun faciliteiten gebruik te maken. De gemiddelde verblijfsduur van ouders was afgelopen jaar 17 dagen, waarbij er gezinnen zijn die bijvoorbeeld ook 12 (!) maanden in het Ronald McDonald huis verblijven.
Lever maatschappelijke bijdrage via D.O.S.C.
D.O.S.C. is niet alleen trots op de nieuwe coachjassen, maar ook dat zij een maatschappelijke bijdrage levert aan het Ronald McDonald huis, zodat ook daar alle vrijwilligers door kunnen gaan met hun activiteiten en ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen een helpende hand kunnen blijven bieden.
Spreekt deze vorm van sponsoring in combinatie met een maatschappelijk doel jou ook aan?
En wil je een eigen bijdrage leveren aan het Ronald McDonald huis in Utrecht via D.O.S.C?
Kom langs in de bestuurskamer, dan gaan wij graag daarover met je in gesprek.
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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.
“Ik vind het een goede zaak” – Willem van Hanegem
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-tegen7 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. 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.
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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.
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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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
Het is bijna niet te geloven maar voor de senioren van DOSC is de helft van de voorjaarscompetitie al weer achter de rug. Misschien moeten we dan ook voorzichtig al gaan dagdromen over beachvolleybal, jeugdkampen en kampioensuitjes op zonnige meidagen want de
meeste teams hebben nog maar zes competitiewedstrijden te spelen. De situatie in de competitie is niet veel anders dan vorig jaar, de damesteams zitten na de kwalificatie respectievelijk in de A- en B-poule en de heren staan weer bovenaan. De meeste vooruitgang bij het
volleybal in Den Dolder komt van de CMV-jeugd die bij elk maandelijks toernooi weer wat beter worden.
Over vooruit kijken gesproken, als iedereen terug is van de wintersport is hopelijk het wedstrijdprogramma van de tweede helft van de voorjaarscompetitie bekend en kunnen we onze
agenda’s invullen tot aan eind mei. Laten we er met zijn alle een mooie lente van maken.
Competitie:
Dames 2 heeft de kwalificatie-competitie afgesloten met vier gewonnen sets. Daarmee staat
DOSC gelijk met Enervo onderaan de poule en beginnen de dames in maart aan de competitie in de B-poule samen met Fit, Eendracht en Enervo.
Toch had DOSC meer verdient, ook afgelopen wedstrijd tegen de nummer één van de kwalificatie wisten de dames weer heel dicht bij setwinst te komen. Het nieuwe programma wordt
op dit moment samengesteld en wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Dames 1 zijn derde geëindigd in de kwalificatiepoule en daarmee kan DOSC de titel van Dames A ook in het voorjaar verdedigen. Aan het begin van de laatste wedstrijd was al zeker
dat DOSC in de bovenste helft zou eindigen vanwege het puntensaldo maar ook deze wedstrijd tegen Old Stars werd met 2-1 gewonnen. De A-poule heeft weer dezelfde samenstelling als in het afgelopen najaar dus de dames weten precies wat ze te wachten staat.
Heren A verliezen ook weleens wedstrijden, zo bleek afgelopen vrijdag. De 2-1 nederlaag
tegen Spike & Span maakt de competitie weer wat spannender, ook al is er nog maar één
wedstrijd tegen de directe concurrent te spelen. Wanneer dat precies is moet nog duidelijk
worden, de wedstrijden na 10 maart zijn nog niet ingepland. De planning hiervoor wordt gelijk
met de planning van de damescompetitie bekend gemaakt.
CMV-jeugd
Zoals ook kort vermeld in het stukje van het bestuur, gaat het goed met de CMV-jeugd. Regelmatig komen er nieuwe leden bij en op dit moment doen er 3 meisjes mee vanuit 'Sjors
Sportief', de opvolger van de vroegere schoolsportcursus. Ook via Sjors Sportief kunnen basisschoolscholieren 3x bij D.O.S.C. volleybal mee trainen om zo te kijken of deze sport echt
iets voor hen is. We hopen natuurlijk dat zij het zo leuk vinden dat ze blijven.
Los van Sjors Sportief is Mats van Oosteren lid geworden. Welkom!
Helaas is Elze even uitgeschakeld: zij had een blindedarmontsteking en is 17 februari geopereerd. Van harte beterschap Elze!
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Toernooi VV Utrecht
Op 18 februari werd het toernooi georganiseerd door VV Utrecht uit, je raad het al, Utrecht.
Normaal gesproken wordt dit toernooi in sporthal Galgenwaard georganiseerd, dit jaar echter
in sporthal Zuilen. Voor ieder van ons een sporthal waar we nog nooit geweest waren. Dat is
natuurlijk extra spannend! Voor D.O.S.C. 1 en D.O.S.C. 4 was het toernooi extra spannend.
Zij gingen beiden een niveau hoger spelen. Voor D.O.S.C. 1 betekende dit niveau 3, voor
D.O.S.C. 4 niveau 5, het hoogste niveau wat op toernooien gespeeld wordt.
Wat kunnen we over het toernooi zeggen? De sporthal was mooi, de koffie lekker. Minpuntjes waren er echter ook: er was geen geluidsinstallatie, waardoor begin en eind van de wedstrijd niet altijd even duidelijk te horen was en ook was het plakband op (!) waardoor op verschillende velden geen zichtbare achterlijn was. Toch lastig als je dan moet beslissen of de
bal nu uit zal gaan of toch in is.
Gelukkig bedierven deze minpuntjes niet het spelplezier van de kinderen. Vol enthousiasme
speelden zij hun 5 of 6 wedstrijden. En goed! Alle D.O.S.C.-teams wisten één of meer
(meestal meer) wedstrijden te winnen. Helaas werd door de wedstrijdleiding bij de prijsuitreiking alleen de nummer 1 opgenoemd en weten we dus niet precies op welke plek elk team
geëindigd is. Om eerlijk te zijn vind ik dat ook niet belangrijk. Natuurlijk, het is leuk als je wint
en bovenaan eindigt, maar veel belangrijker is het dat je plezier in de wedstrijd hebt en dat je
je best doet. Zo was het fantastisch dat D.O.S.C. 4 in elke wedstrijd (op niveau 5, dus er mag
geen enkele bal meer gevangen worden) meerdere keren de bal in drie keer over het net
speelden, waarvoor zij elke keer een extra punt kregen.
Ook D.O.S.C. 1, die dus voor het eerst op niveau 3 speelden, kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi. Zij wisten meerdere keren de bal mooi omhoog te spelen en vervolgens te
vangen, waardoor een speler die aan de kant stond, weer terug in het veld mocht komen.
Ook D.O.S.C. 2, wat eveneens op niveau 3 speelt, heeft mooie ralleys laten zien. Als zij zo
blijven spelen, zal het niet lang duren voordat zij naar niveau 4 kunnen.
D.O.S.C. 3 speelt nog niet zo lang op niveau 4, maar je ziet hen met sprongen vooruit gaan.
De pass gaat steeds beter, de setup komt steeds mooier bij het net!

Op 11 maart is al weer het volgende toernooi. Dan gaan we naar Bourgondië in Wijk bij
Duurstede.
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

