Met ons
realiseert u al uw
woonwensen

Deskundige hulp bij de aan- en verkoop
van uw woning, het vinden van een
passende hypotheek en het afsluiten van
alle benodigde verzekeringen.
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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 28 april, 18.00 uur
liefst per e-mail (clubblad@dosc.nl).
Schriftelijk inleveren kan ook: Pleineslaan 88, Den Dolder.

Activiteitenkalender
APRIL
Donderdag 27 april

Koningsdag op het D.O.S.C.-terrein van 11.00-16.00 uur.
Meer informatie in het Oranjeboek dat binnenkort in Den Dolder
huis-aan-huis wordt bezorgd.
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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!

van het DB…..
Clubliefde?
Einde september heb ik mijn bereidheid gemeld om de taak van penningmeester op me te
nemen. Reden was het besef dat een vereniging niet zonder kan; na drie jaar zoeken naar
een opvolger van Sophia, was er nog steeds geen oplossing gevonden. Ik wilde niet laten
gebeuren dat de contributies aanzienlijk zouden moeten worden verhoogd om een uitbesteding te kunnen betalen. Ik had op dat moment echter geen idee wat me te wachten stond.
Nu we ruim een half jaar verder zijn, heb ik meer inzicht en denk ik alle facetten op financieel
terrein te kunnen overzien. Omdat mijn opleiding en ervaring in het verlengde liggen van de
taak van penningmeester, beleef ik er voldoening en plezier aan, ook al ben ik gepensioneerd.
Wel ervaar ik enige frictie tussen bedrijfsmatige benadering en het vrijwilligerswerk.
Maar relativerend kan ik bevestigen dat dit nu eenmaal de uitdaging is van bestuursleden
van (sport)verenigingen.
Graag wil ik bij deze gelegenheid enkele onderwerpen aan de orde stellen welke naar mijn
mening relevant zijn voor onze vereniging.
Transparantie en inzicht zijn basis voor vertrouwen
Heel belangrijke Europese waarden stonden destijds op de
zijkant van de Franse Franc: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Deze begrippen hebben nog niets aan zeggingskracht
ingeboet. Zij zijn nog steeds de basis van onze parlementaire
democratie. Voor het goed functioneren daarvan is verantwoording heel belangrijk.
In de politiek vindt dat proces plaats in de Tweede Kamer. In
onze vereniging door iedere bestuurder die geld van de club spendeert. Als nieuwe penningmeester wil ik een pleidooi houden voor uitbreiding en professionalisering van de taken der
kascontrolecommissie (wat mij betreft liever ‘financiële commissie’). In de meeste verenigingen heeft deze commissie slechts een beperkte taak/functie. Immers, maar al te vaak worden vrijwilligers benoemd die niet ‘gehinderd worden door enige financiële kennis’.
Door inzet van deskundige leden kan niet alleen de betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten
worden vergroot, maar ook kunnen besluiten van bestuurders transparanter worden gemaakt. Hierdoor kan meer inzicht en betrokkenheid worden verkregen, niet alleen in financiele aspecten maar ook in de gang van zaken in de verschillende sportafdelingen. Eventueel
kan een derde daarbij helpen (accountant/ administratiekantoor). Vertrouwen is immers pas
gerechtvaardigd als de vragen hoe gelden zijn besteed, afdoende zijn beantwoord. Deze opvatting wil ik graag in het bestuur nader bespreekbaar maken.
Kassa’s
In het paviljoen werken we met oude kassa’s. De daaraan verbonden administratie is zeer
complex. Moderne elektronica en digitale informatie kunnen ons helpen bij het vervullen van
onze vrijwilligerstaken. Na de introductie van het nieuwe ledenadministratiesysteem is nu
een flinke vooruitgang te realiseren door een nieuw bar-exploitatie systeem.
Vele andere verenigingen (in Nederland zo’n 1600) gingen ons reeds voor.
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Het werken achter de bar wordt vereenvoudigd, de klant
wordt meer gemak verschaft en het werk van de penningmeester wordt verlicht. Deze systemen zijn niet meer vergelijkbaar met de 9 jaar geleden aangeschafte huidige kassa’s.
Leverancier Le Credit Sportif geeft begin april een demonstratie. Daarna vindt bespreking plaats in het bestuur.

Contributie
De contributie kan je zien als belasting voor sport. Belasting betalen moet iedereen, niet
graag, maar toch. Op de vraag van een lid waarom de contributie moet worden verhoogd,
moet de penningmeester het antwoord geven. Door de wisseling van penningmeester en de
invoering van het nieuwe systeem van ledenadministratie is het inzicht in de financiële resultaten om over contributie te kunnen oordelen, pas eind van dit seizoen beschikbaar.
Na enkele jaren de contributie ongewijzigd te hebben, lijkt het er op dat deze m.i.v. het komende seizoen voor enkele afdelingen aangepast gaat worden. Daartoe is een buitengewone ALV vóór 1 juli noodzakelijk. In de loop van deze maand zal duidelijk worden of, en zo
ja wanneer deze zal worden gehouden.
Lambert Bongers
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Al 20 jaar een begrip in Zeist e.o.
Zeer ervaren fysio- en manueel therapeuten, snelle diagnose, zeer
tevreden klanten, moderne apparatuur en behandelmethoden,
goede resultaten, ruime openingstijden, geen wachtlijst!

• Topzorg voor sporters!
• DOSC kiest voor MTC Fysiotherapie!
• Gratis inloopspreekuur voor leden van DOSC!
Kijk voor de tijd(en) op onze website!

Laan van Vollenhove 20B • 3706 AA Zeist • Kroostweg 49 • 3704 EB Zeist
T 030-695 27 43 • www.mtcfysiotherapie.nl

Het team van Audio Hagoort Witgoed : Marcel Jansen, Leon Lafleur en Joan Schram.
Audio Hagoort Witgoed biedt een ruime keus aan beeld- en geluidapparatuur , witgoed en huishoudelijke apparaten .
Voor een goed advies, uitgebreide service en een eigen storingsdienst bent u bij ons aan het juiste adres .
U bent van harte welkom in onze winkel aan de Pleineslaan 14 Den Dolder, telefoon 030-2282229.
www.audiohagoort.nl - info@audio-hagoort-witgoed.nl
Dealer van o.a. Loewe, Bose, Philips, Samsung, Sonos, Panasonic Miele, Bosch, Liebherr en AEG.

uw particuliere dienstverlener
op het gebied van:

Dolderseweg 134
030-2283470

Dolderseweg 134
030-2283470

Dolderseweg 134
030-2283470

3734 BL Den Dolder
www.faunaland.nl

3734 BL Den Dolder

- schoonmaak
- wassen en strijken
- stomerij
- glazenwassen
- tuinonderhoud
- sleutelservice
- ouderenzorg (fullservice pakket)

www.faunaland.nl

3734 BL Den Dolder
www.faunaland.nl

Fornheselaan 120a, 3734 GE Den Dolder
info@quality-groep.nl
030-2080482 of 06-22185409

Afdeling Badminton
Hoe wordt onze badmintonjeugd getraind?
Nu onze trainer ernstig ziek is hebben wij als senioren en jeugdbegeleiders de taak om, zolang er nog geen definitieve oplossing is, de training van hem over te nemen. Wat hij gedaan
heeft zal in het volgende artikel worden weergegeven om voor ons als leidraad te dienen.
Badmintonservice

Begin met de warming up
Dit is nodig om de spieren los te maken zodat je geen blessures krijgt als je te plotseling je te
veel moet inspannen. De jeugd hoef je maar een paar keer te vertellen dat ze dat moeten
doen en de volgende keren hoef je alleen maar te zeggen: “Nu de warming up!” en ze lopen
braaf een paar keer de breedte van de zaal, te beginnen met de looppas, daarna de knieën
omhoog, vervolgens een paar zaalbreedtes zijwaarts naar rechts en zijwaarts naar links. Als
ze in goede vorm zijn een zaalbreedte hinken op linkerbeen en daarna een zaalbreedte op
rechterbeen. Als ze nog puf hebben wie het eerst aan de overkant is en na even rust wie het
eerst terug is.
Dan zijn de acht tot tien jeugdleden in leeftijd variërend van 8 tot zestien wel warm gelopen.
Warming up duurt ongeveer 8 tot 10 minuten.
Indeling per sterkte tegen over elkaar
Dan kunnen ze de oefeningen beter van elkaar zien en leren en dat houdt de motivatie er in.
Begin met de clear
Laat ze vijf minuten zo hard mogelijk hoog naar achter hun tegenstander slaan. Die moet
ook een clear terug slaan. De armen moeten ook even warm worden.
Daarna vlinderen
Hoog opslaan, clear terug, drop terug, drop terug, clear terug ,clear terug, drop terug, drop
terug, clear, clear, drop, drop enz.
Dus oplag hoog naar 2, clear naar 1, drop naar 2, drop naar 1, clear naar 2, clear naar 1,
drop naar 2, drop naar 1, enz.
Makkelijker: hoog, hoog, drop, drop, hoog, hoog, drop,drop, enz.
Dit duurt ook vijf minuten.
Daarna onderhandse opslag
Let op de slag houding. Voor rechtshandigen rechterbeen schuin rechts achter. Laat de
shuttle van schouderhoogte met de linkerhand naar beneden vallen terwijl je het racket
naast je lichaam naar de shuttle toezwaait.
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De shuttle raak je met het blad als die al omhoog beweegt zodat die over het net hoog achter
in valt.
Als deze oefening na een keer of tien goed wordt uitgevoerd gaan we op de volgende oefening over.
De flickservice naar de uiterste buitenste hoek
Speler 1 staat rechts in het servicevak en slaat met de backhand vlak over het net naar de
dichtstbijzijnde buitenste hoek van speler 2 die ook rechts in het veld staat.
Speler 1 probeert de shuttle net over de voorste lijn in de hoek te plaatsen.
Speler 2 kijkt toe of dat inderdaad daar terecht komt. Na 5 keer met 5 shuttles geprobeerd te
hebben is die aan de beurt om het vijf keer te proberen.
Volgende oefening is de smash
Speler 1 slaat de shuttle hoog naar speler 2 die klaar staat om de smash net
over het net zo hard mogelijk naar beneden te slaan. Voor minder lange jeugdleden is het belangrijk dat de shuttle zo
hoog mogelijk net voor het lichaam geraakt wordt. Ook de stand van het lichaam en de bewegingen van de rechterkant van het lichaam is belangrijk. Het
is bijna gelijk aan de clear houding maar
hier wordt de shuttle voor het lichaam
naar beneden geslagen. Let op dat het
rechterbeen na de sla op de grond terecht komt en dat het racket niet te ver
door zwaait. Dit laatste verstoort het lichaam evenwicht. Je moet altijd weer
paraat kunnen staan bij badminton.
Na vijf of zes minuten smashen volgt het dabben
De beide spelers staan niet te ver van elkaar net achter de voorste lijnen. Ze slaan de
shuttle zo strak mogelijk vlak over het net naar elkaar met de duim achter het handvat. Als
de shuttle te laag komt moet je door je knieën zakken om het toch over het net te krijgen.
Daarna volgt een oefening net drop
Speler 1 serveert vlak over het net. Speler 2 geeft een net drop aan de andere kant van het
veld van speler 1. Speler 2 geeft ook een net drop terug en zo nog een paar keer tot de
shuttle opnieuw geserveert moet worden. Deze oefening duurt vijf minuten.
Als er nog tijd is wordt de drive en zijwaartse beweging geoefend
Speler 1 serveert de shuttle van rechts naar speler 2. Die slaat de shuttle heel hard en snel
naar de uiterste rand van speler 1. Die moet de shuttle nog terug kunnen slaan.
Ook is de backhand slag een oefening waard
Een paar keer voordoen en let op de loop en de backhandgreep.
In de resterende tijd is het vrij spelen
Let op dat er goed en sportief gespeeld wordt. Als er fouten in de manier van slaan en lopen
zijn kan er op gewezen worden. Zo nodig voorgedaan.
Ton Muller

-6-

Robert Beerens

Dr. Engelhardlaan 11
3734 VA Den Dolder
Mobiel: 0621854292
Mail: info@schildersbedrijfbeerens.nl
Website: www.schildersbedrijfbeerens.nl

Industrieterrein “Fornhese”
Hindelaan 9-11 • 3734 CJ Den Dolder
T 030-2293537 • E Info@tuinhout.nu

Vof. Autobedrijf H. Hofcars

Jan Star
Universele vakgarage
Onderhoud en reparatie
Apk-keuringsstation
Inkoop en verkoop auto’s
Schadereparaties

Bloemen Den Dolder
Iedere zaterdag
Samen genieten van
pure schoonheid.

www.janstar.nl
T 06 - 13218028

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

Aan alle D.O.S.C. leden
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Maar er zijn nog genoeg andere manieren om uw bedrijf onder de

penningmeester wil fungeren? Die

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

affiniteit heeft met deze taak, een

D.O.S.C..
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sponsor@dosc.nl
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in de op
week
doen en bestuurlijk
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact
metkan
de sponsorcommissie:

ICH

1 in onze mooie vereniging wil
een rol

O V samen met andere
T 1 Nspelen,

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

Help ons mee de sport betaalbaar te

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

Hezer Enghweg 18

houden! Meld je: db@dosc.nl

Afdeling Gymnastiek
Vorige maand had ik in het clubblad melding gemaakt dat ouder-peuter gym en jeugdgymnastiek zich hadden opgegeven voor Sjors Sportief, de opvolger van de jeugdsportpas.
Inmiddels zijn de clinics gestart en lopen nog even door.
De groepen van met name jeugdgym zijn aardig volgeboekt, de trainer Marian Versteeg
heeft flyers gemaakt en uitgedeeld aan alle deelnemertjes of hun ouders in de hoop dat zij
zich gaan aanmelden.
Het adverteren in de Nieuwsbode, Biltsche courant en de StadsPers in januari heeft redelijk
wat respons opgeleverd al is dat moeilijk meetbaar, zelfs afgelopen woensdag hoorde ik van
de ouder-peutergym “juf” Esther dat er zich nu, eind maart, nog steeds kinderen aanmelden.
De ervaring leert dat als men de advertentie leest en het op dat moment niet uitkomt, men de
advertentie bewaard om er later op terug te komen. Wij adverteren nu nog één keer in de
StadsPers op 30 augustus a.s.
Op maandag 20 maart heb ik een kennismakingsgesprek gehad met voorzitter van de seniorenvereniging Zeist m.b.t. het gymnastiek aanbod van DOSC en in het bijzonder Galm en
Dynamic tennis. Zij hebben momenteel 980 leden, het is een bloeiende vereniging met een
zeer ruim aanbod in activiteiten voor hun leden.
Omdat het (blijven) bewegen voor ouderen van groot belang is om gezond ouder te worden
en dit momenteel actueel in de belangstelling staat wordt er binnen het bestuur van de seniorenvereniging Zeist gezocht naar de mogelijkheden om dit te stimuleren en is men met de
vraag bij DOSC gymnastiek uitgekomen.
Ook zijn wij onlangs benaderd door sportservice provincie Utrecht/Zeist om mee te doen aan
de Hart en vaat beweegdag die wordt georganiseerd door het UMC en de hart en vaat stichting. Zij willen clinics gaan geven van Galm en Dynamic tennis.
Wij hebben onze deelname hieraan toegezegd, de bedoeling is dat wij op zaterdag 22 april
a.s. in sportcentrum Galgenwaard 6 clinics van 20 minuten gaan geven van Galm en evenveel clinics van Dynamic tennis.
Er worden door het UMC 10.000 (ex) hartpatiënten uit de regio/provincie uitgenodigd en men
verwacht dat er 700 mensen daadwerkelijk komen.
Het is even puzzelen geweest om het rond te krijgen omdat vrijwel alle trainers dan met vakantie zijn maar gelukkig zijn Paulien Verhey en Willy Koekenbier, beiden Galmtrainers bereid de clinics te gaan geven.
Op allerlei wijze wordt de deelname van DOSC in de publiciteit gebracht en wij krijgen een
eigen standje waar we na afloop van elke clinic 10 minuten de tijd hebben om DOSC gymnastiek onder de aandacht te brengen.
Wij zullen daar behalve voorlichting geven, ook aan iedereen een full color flyer meegeven
met informatie over DOSC gymnastiek.
Waar het Rabo geld al niet goed voor kan zijn, ik ga 1500 flyers laten drukken voor circa
€ 75,00 omdat deze op zijn en ook de urenvergoeding en parkeerkosten van de trainers kunnen daarvan betaald worden, toch nog een goed doel gevonden voor dat geld en hopelijk levert dat nieuwe leden op.
In mei a.s. is er weer een teamvergadering van gymnastiek, dan gaan wij o.a. inventariseren
bij alle docenten wat zij in de toekomst van plan zijn wat betreft de uren die zij momenteel les
geven en of zij eventueel meer uren les kunnen/willen geven als dat nodig is.
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Stel dat de seniorenvereniging veel nieuwe leden oplevert of stel dat er veel mensen reageren na de Hart en Vaat beweegdag en er moeten nieuwe uren ingepland gaan worden, dan
heb je daar ook geschoolde docenten voor nodig.
Er zijn mogelijk ook trainers die willen afbouwen en minder uren les gaan geven, zelfs dit levert nu al problemen op, het lijkt erop dat binnen de eigen groep docenten er momenteel niemand is die meer uren les wil/kan gaan geven.
Tot slot
Ik ben nu het vierde jaar ingegaan als voorzitter van de afdeling gymnastiek en ben van mening dat het tijd wordt dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien door de gymnastiek gelederen.
Ik ben ook nog druk met ander vrijwilligers- en verenigingswerk en de gezondheidssituatie
van mijn vrouw vraagt regelmatig de nodige aandacht met artsenbezoeken etc.
Ik vraag iedereen vriendelijk eens rond te kijken of je een opvolger voor mij kunt ontdekken,
het is een ontzettend leuke en dankbare vrijetijdsbesteding en er is ruimschoots gelegenheid
en tijd om ingewerkt te worden.
Tot zover de berichtgeving over het wel en wee van de afdeling gymnastiek.
Met sportieve groeten,
Max Premseler.
In de vorige eeuw, locatie Andreas Foxstraat, begon Else met een clubje "lichamelijke opvoeding". Gymnastiek, volleybal, matje werk. Later GALM.
Dan volgen Terèse, invalsters en tenslotte Angela. Helaas werd dit laatste groepje zo bejaard dat we niet met genoeg deelneemsters overbleven. Dat betekende het einde van
de leuke pittige gym op donderdagavond. Ook het einde van het jarenlang gezellig na-kletsen in de kleedkamer met sap en smul. Maar het betekende niet het einde van Angela's vermaning: "rechtop lopen !"
Gelukkig vond Angela voor ons bijna allemaal een geschikte andere les. Helaas voor mij
niet. Ik ging dus op proefondervindelijk onderzoek uit,
Op maandagavond bij Jolanda. Tjonge daar wordt wat af-gehuppeld. Dat houd ik nooit vol.
Dan stelt men mij gerust, dan stop je toch even, doen wij ook.
Na overleg met Jolanda besluit ik te blijven. Een heerlijke, vrolijke avond. Eerst veel pasjes
en hupjes op swingende muziek. Lijkt makkelijk, maar de coördinatie van armen en benen is
niet zo simpel. Gelukkig staat er vlak voor mij een ervaren pasjesmaakster en kan ik lekker
afkijken.
Regelmatig werken we met elastieken. Minder prettig als je bijvoorbeeld je enkels bij elkaar
moet binden. Evenwichtskunst is dan vereist. Dan brengt de muur uitkomst. Na deze elastische toeren heb je de volgende dag spierpijn op de gekste plaatsen.
Ruggelings op het matje liggen met de bal tussen je knieën en O wee als die bal wegrolt, de
zaal in, tergend langzaam en je er snel achteraan moet in een moeizame tijgersluipgang.
Tussendoor een moment voor je zelf, wij strekken ons uit op het matje. Maar pas op, niet te
lang niks doen. Wij wringen en vouwen ons weer in de onmogelijkste bochten. Het uur vliegt
voorbij. Als een van de laatste oefeningen op de rug liggend: "sur place". Prachtig om te zien
hoe twee en dertig lucht -fietsende benen nergens naar toe gaan.
Mooi beroep trainster. Zoveel vrouwen die doen wat je zegt. Zou wat voor een man zijn...
Wij eindigen met een applaus voor de inspirerende juf. Zij klapt voor ons omdat we weer verschrikkelijk ons best hebben gedaan.
Margriet B. Bilthoven.
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Afdeling Klaverjas

Beste allemaal,
Helaas bereikte ons het droevige bericht dat ons kaartlid Ab Blankestein op dinsdag
21 maart jl. is overleden. Ab kwam de laatste maanden niet meer kaarten, omdat zijn gezondheid slechter werd en hij snel achteruit ging.
Wij wensen zijn vrouw en verdere naaste familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Ons kaartseizoen zit er al bijna op. Wij hebben op donderdag 18 mei 2017 onze laatste
kaartavond en deze keer zullen wij het seizoen op een andere manier afsluiten, nl. met een
warm/koud buffet! Wij willen deze avond eerder starten, om ca 18.15 uur. Daarna zullen we
onze laatste bomen van het seizoen gaan spelen en aan het eind van de avond maken we
de klaverjaskampioen van het seizoen bekend.
Omdat we tijdig door moeten geven op hoeveel personen we mogen rekenen op deze
avond, willen we graag van een ieder weten of deze wel of niet aanwezig zal zijn. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen kan komen.
Tevens vinden we het erg jammer, dat ons mede bestuurslid Bert van El al enkele maanden
in de lappenmand ligt. Van zijn vrouw hebben we begrepen dat het langzaam aan wel beter
gaat, dus we hopen van harte dat we hem weer mogen begroeten in het nieuwe seizoen
(liever dat hij ook aanwezig kan zijn op de slotavond).
Groeten,
Tanja Goes
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Afdeling Petanque
Programma april
Dag

Datum

Melden/Aanvang

Wedstrijdleiding

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

27/3/2017
28/3/2017
31/3/2017
1/4/2017

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

Sophia/Jan

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag

3/4/2017
4/4/2017
7/4/2017
8/4/2017

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

Clubmiddag (Prijsboelen)
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
NPC

Sophia/Jan

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

10/4/2017
11/4/2017
14/4/2017

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

Sophia/Jan

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

17/4/2017
18/4/2017
21/4/2017

Geen boulen (2e paasdag)
19.15/19.30 Vrij boelen voor wedstrijdspelers
19.15/19.30 Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

24/4/2017
25/4/2017
28/4/2017

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

Zondag
Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

30/4/2017
1/5/2017
2/5/2017
5/5/2017

09.30/10.00
13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

ZTC 1e dag Maboul
Clubmiddag (Prijsboelen)
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
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Bardienst

Inge/Martin

Huub van den Broek Inge/Martin

Henk Fledderus

Inge/Martin

Johann Jastrzebski

Inge/Martin

Sophia/Jan
Richard Kramer

Inge/Martin

Sophia/Jan
Ad Kreuger

Inge/Martin

De beste zorg voor
uw hond!
Eigenaren kunnen bij de
behandeling aanwezig zijn.
Gratis koffie en thee aangeboden.

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

www.rootswonen.nl

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

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

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

Afdeling Schaken
Jeugdschakers op dreef

Zaterdag 25 maart deden de jeugdschakers met een team mee aan het jaarlijkse toernooi
voor E-teams. Dit jaar bestond ons team uit drie schakers die voor het eerst meededen aan
een wedstrijd buiten de club: Jonne, Simone en Gilles. Alleen eerste bord speler Arvo had al
eens eerder meegedaan aan een toernooi. Voor iedereen best spannend daarom.
De dag begon met hindernis: de auto startte niet. Gelukkig konden we de auto van een
ouder gebruiken, waarna we met een kleine vertraging vertrokken naar Leusden. Helaas
kwamen we vervolgens in de file terecht. Met hulp van het thuisfront werd de organisatie
ingelicht dat wij later zouden komen. Vijf minuten voor de wedstrijden begonnen, kwamen we
hijgend de toernooizaal binnen. Toch nog op tijd!
In de auto waren verschillende strategieën besproken: herdersmat proberen, snel de dame
van de tegenstander pakken, direct met je eigen dame veel stukken slaan: ideeën genoeg.
In de eerste ronde moesten we tegen Barneveld. Simone speelde een wedstrijd van bijna 25
minuten (!) en won als enige deze ronde. Daarna ging het beter met het team en in de
volgende rondes wist iedereen wedstrijden te winnen, en natuurlijk verloren we ook.
We eindigden als zevende wat wij een hele goede prestatie vinden voor een team met
zoveel schakers die voor het eerst buiten de club spelen. Inmiddels heeft iedereen de smaak
te pakken en willen alle teamleden meedoen aan de Grand Prix over twee weken.
In de clubcompetitie moesten we op maandag 27 maart tegen de koploper Hoogland D2. De
schakers van D.O.S.C. stonden tweede. Oscar stond na een paar minuten al weer buiten.
Gelukkig met een grote lach op zijn gezicht: gewonnen. Na een half uur was de eerste ronde
afgelopen en geëindigd in een 3 - 1 overwinning voor ons. De tweede ronde duurde zoals
meestal langer. Ook deze ronde wonnen onze schakers met 3 -1 waarna ze ongeslagen aan
kop gaan. De laatste ronde volgt op 19 mei.
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Afdeling Voetbal
D.O.S.C. relikwieën terug in Den Dolder.
Een poosje geleden is er via facebook contact gezocht met
D.O.S.C..
Het was Olof Rense, zoon van Frans Rense. Frans is jaren
lang trainer/coach leider geweest van de jeugd uit de tijd
van Jan Veldhuizen, Albert v Klooster, Theo Pinas, Bob v
Amerongen en meer. Omdat Frans ging verhuizen kwamen
er wat oude D.O.S.C. relikwieën van zolder.
Afgelopen zaterdag was Olof , samen zijn vrouw, vanuit het
verre Friesland naar Den Dolder getogen om deze kostbaarheden te retourneren aan D.O.S.C. De asbak staat ondertussen in de voetbalbestuurskamer op tafel en ook het
shirt gaat daar een prominente plaats vinden.
Wij bedanken Olof voor de tijd en energie die hij hier in heeft willen steken.
Staan er op zolder of in de schuur nog zaken die herinneren aan het verleden van D.O.S.C.
dan zijn we daar als D.O.S.C. altijd in geïnteresseerd. Deze krijgen een mooi plekje bij
D.O.S.C.
Neem contact op via Facebook, of voetbal@dosc.nl, of gezelliger; loop langs in onze bestuurskamer op zaterdag.
D.O.S.C., meer dan sport .
Omni vereniging D.O.S.C. uit Den Dolder heeft van hun nieuwe sponsor MLine “Sleep Well
Move Better”, ruim 100 prachtige coach/begeleidingsjassen mogen ontvangen. Alle dragers
huren deze jassen voor een bedrag per seizoen en dat bedrag komt weer ieder jaar ten
goede aan het Ronald McDonald Huis in Utrecht. D.O.S.C. gaat het Ronald McDonald Huis
ook steunen met diverse acties binnen de vereniging.

Op de foto wordt door Hans van den Hoven, voorzitter van D.O.S.C. voetbal, de cheque aangeboden aan Agatha Kleis en Natasja de Leeuw van het Ronald McDonald Huis. Walther
van der Meer, voorzitter van de sponsorcommissie van D.O.S.C., biedt op de foto Jaap
Westland, directeur van MLine, een coach/begeleidingsjas aan.

- 12 -

Supportersvereniging

“Vrienden van
D.O.S.C.”

Wij
steunen
D.O.S.C.
U ook?

Tel. 06 30572195
E-mail thechocolatehouse @casema.nl

Dealer van
Batavus en Gazelle
Ook ruim gesorteerd in onderdelen,
regenkleding, tassen, enz. enz.

Pleineslaan 50
3734 EP Den Dolder
Tel.: 030 - 228 2224

Competitieresultaten D.O.S.C. 1
Competitieresultaten 1956–1991 en 2000–2017
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Tweede klasse
4
4D

00

3
4D

01

9
3D
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Derde klasse
12
3D

03

4
4G

04

5
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05

1
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Vierde klasse
7
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3D

08

3
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11

4
4E
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4
4E

13

2
4F

14

2
4G

15

11
3D

16

–
3D

17

Verslag D.O.S.C. – IJ.F.C.
Na de schitterende overwinning tegen Benschop.(0-5) kon de equipe van Sander Kloos zich nu
opmaken voor IJ.F.C. Uit in IJsselstein werd er al een overwinning geboekt (0-1) en ook vandaag stond dat op het recept. D.O.S.C. heeft zich inmiddels tot reuzendoder omgeturnd door
iedere wedstrijd tegen de top drie winnend af te sluiten. IJ.F.C. heeft daarentegen gewoon een
goede ploeg, met tot afgelopen zaterdag slechts 12 tegentreffers ook een zeer solide verdediging. D.O.S.C. stond aan de startblokken in nagenoeg de vertrouwde opstelling echter zonder
de snelheidsmaniak Kevin Sprong, deze rol werd uitstekend ingevuld door bijtertje Nordin Daalmeijer.
De Dolderse boys gingen voortvarend van start, Robin Verkade wist een knap schot te lossen
die op het aluminium uiteenspatte. De rebound kwam bij onze eigen Pröpper Gijselhart terecht
die hem met zijn gerimpelde voorhoofd uitstekend in de verre hoek plantte, saillant detail is dat
hij nu al twee wedstrijden op rij scoort en dat als verdediger. Wie deed dat eerder dit seizoen?
Er ontstond een schaakspel waar een remise de uitkomst had kunnen zijn, IJ.F.C. dwong Imco
tot een aantal kleine reddingen en vice versa aan de andere zijde.
Tot aan de 37ste minuut, Robin Verkade kon een weggewerkte bal hard met zijn hoofd binnenknikken, een lekker moment zo vlak voor de rust.
Nog geen twee minuten later bracht Erwin van Soolingen de spanning echter terug in de wedstrijd.
Halfbakken ingrijpen vanuit het middenveld en verdediging leidde tot een schot in het netje (21).
Een flinke domper, D.O.S.C. rechtte echter zijn rug en zette nog eenmaal aan voor de rust.
Boy van Amerongen werd weggestuurd door Rodney, op zijn beurt leverde hij een puntgave
voorzet aan Joey van Veldhuijzen. Deze werkte op Bergkampiaanse wijze af in de verre hoek,
schitterend doelpunt.(3-1) THEE.
De verwachting was dat IJ.F.C. nu alles op alles ging zetten om toch nog aanspraak te kunnen
maken op het kampioenschap, bij een verliespartij zal Odysseus ’91 immers uitlopen naar 6
punten verschil.
De realiteit was echter anders, de verdediging stond als een huis en de machteloosheid bij de
IJsselsteiners sloeg toe. Via wat duikelingen probeerde zij de scheidsrechter nog te verleiden
tot een penalty, gelukkig ging de uitstekend leidende leidsman hier niet in mee.
De wedstrijd was wel gelopen toen de gelegenheidslinksbuiten Kevin Rondeel nog even de
rechtsback het Remiabos instuurde, wat volgde was een voorzet met zijn magistrale linker.
Onze sluipschutter Bob Lee van Klooster stond al klaar om zijn trekker over te halen (4-1).
De scheidsrechter vond het welletjes en floot voor het eindsignaal. Complimenten voor deze
teamprestatie!
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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
Het seizoen is dit jaar een stuk eerder afgelopen dan in vorige seizoenen. Voor de senioren
van D.O.S.C. is 21 april al weer de laatste wedstrijddag van de ZVC. Dat is nog niet het officiële einde van de competitie, dat staat pas drie weken later gepland op 12 mei. De prognose is dat D.O.S.C. dan in ieder geval één kampioenschap kan vieren en ook terugkijken op
een heel mooi najaar-seizoen. Ook de trainingen van D.O.S.C. zullen doorgaan tot in mei.
Vorige zomer hadden veel van de senioren geen genoeg van volleybal toen de trainingen afgelopen waren en zijn we met een groep gaan beachvolleyballen in de avond bij de Biltsche
Duinen. Als er veel mensen zijn die er dit jaar weer zin in hebben kan het geen kwaad het
van tevoren te plannen. Het weer is er in ieder geval al klaar voor.
Veel succes en plezier voor alle teams met het einde van het seizoen!
Competitie
Dames 2 is sterk begonnen aan de tweede helft van het seizoen. Na drie wedstrijden staat
D.O.S.C. op de tweede plek achter Fit met vijf gewonnen sets. Na de 2-1 winst tegen Enervo
is de eerste ronde wedstrijden achter de rug en zijn er nog drie wedstrijden te gaan.
Op 21 april is de laatste wedstrijd tegen het team dat nu nog maar één set heeft laten liggen,
thuis in Den Dolder.
Dames 1 heeft de eerste ronde wedstrijden in de A-poule achter de rug, er staan nog drie
wedstrijden op het programma waarvan twee tegen Old Stars. Het waren drie lastige wedstrijden in maart, waarbij drie sets gewonnen zijn. So What lijkt dit jaar te sterk te zijn maar
de twee wedstrijden tegen dit team zijn al achter de rug. Vrijdag 21 april is de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Old Stars.
Heren A is nog niet kampioen. Dat gezegd hebbende, kan de volgende wedstrijd het al wel
zo ver zijn. De voorsprong is nu negen sets en er zijn nog drie wedstrijden te gaan.
Op 7 april gaan de heren op bezoek in Dijnselburg bij Spike en Span en als ook hier sets
worden gepakt dan is het kampioenschap officieel. Dus wordt het tijd om te kijken waar die
strippenkaart ook al weer lag en nog een keer met vol enthousiasme de wedstrijd in gaan.
Smashbalclinic
Na de succesvolle CMV-clinic voor de BSO en buurtkinderen, was het in maart de beurt voor
een heuse clinic smashbal. Deze vorm van volleybal is ontwikkeld om meer jongens te trekken. Het zwaartepunt van deze vorm ligt bij de smash (zoals de naam al doet vermoeden) en
hard tegen een bal aan slaan is iets wat jongens erg aantrekt.
Als je daarbij ook nog lekker kan rennen, heb je de ingrediënten
voor een geslaagde sport. En hoewel ontwikkeld voor jongens,
is inmiddels gebleken dat ook veel meisjes dit een leuke vorm
van volleybal vinden.
Op 21 maart was de eerste training. Jan en Terry hadden hun
handen vol aan de grote groep van maar liefst 18 kinderen. Zeker omdat de leeftijd varieert van 7 tot 12 jaar en dus ook de
lengte van de kinderen zeer gevarieerd is.
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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

Als je weet dat smashbal gespeeld wordt met een net dat het liefst ongeveer op schouderhoogte hangt, was dat toch wel een knelpunt. Door het net schuin te hangen, kon dit weliswaar grotendeels opgelost worden, maar voor zowel de kortste als de langste kinderen was
het niet ideaal.
We zijn begonnen met de bal hard over het net te gooien, aan de andere kant mocht de bal
één keer stuiteren, dan moest hij gevangen worden. Vervolgens rent de speler met de bal
hard naar het net en gooit eveneens de bal zo hard mogelijk aan de andere kant op de
grond. Dat is in feite het hele principe van smashbal. Stapje voor stapje hebben we het moeilijker gemaakt. De bal moest met één hand gegooid worden, geslagen worden, er kwam een
opslag bij en er moest een keer overgespeeld worden.
De tweede training was een week later. Heel erg mooi weer buiten en weinig kinderen die
binnen iets met een bal wilden gaan doen. Om precies te zijn waren er 4 (!) kinderen. En
hoewel Jan deze week niet aanwezig kon zijn, was het dus toch bijna privéles. Er werd gestart met een korte herhaling van wat vorige week geleerd was. Vervolgens werd ook dit
weer uitgebreid. De eerste training mocht bij
het overspelen binnen het team elke bal
eerst gevangen worden. Dat was nu niet
meer het geval, alleen de bal die over het
net komt mocht nog gevangen worden, vervolgens werd deze doorgegooid naar de
tweede speler, die hem direct het andere
veld in moest smashen. En dat ging ontzettend goed!
Tot slot werden er natuurlijk nog enkele
wedstrijdjes gespeeld, waarin het geleerde
in de praktijk gebracht kon worden.
Nu maar hopen dat er kinderen bij waren die
het zo leuk vonden, dat ze besluiten echt te
gaan volleyballen!
CMV-toernooi
Op 11 maart jl. was het CMV-toernooi in Wijk bij Duurstede in sporthal Mariënhoeve.
Een mooie hal, alleen jammer dat je de warming up al gehad hebt als je van de parkeerplaats naar de hal bent gelopen. De sporthal is onderdeel van een groot sportcomplex met
veel sporten (ik noem alleen voetbal, korfbal, turnen maar er is véél meer) en helemaal achteraan op het terrein staat. De parkeerplaatsen liggen aan het begin van het terrein.
Opnieuw gingen we met 4 teams op pad, 2 teams deden mee op niveau 3, 1 team op niveau
4 en 1 team op niveau 5.
D.O.S.C. 1, bestaande uit Femke, Yalenka, Bregje en Leona speelde voor de tweede keer
op niveau 3. Wat betekent dat zij de eerste bal niet meer mogen vangen, maar onderarms naar een teamgenoot moeten
spelen. Dat is best moeilijk, maar gaandeweg het toernooi
zie je toch dat het steeds beter gaat. We hebben niet gelet
op de uitslag, maar wel bijgehouden hoeveel keer de bal
mooi omhoog gespeeld werd èn door een teamgenoot werd
gevangen.
Was dat in de eerste wedstrijd 1 keer, bij de laatste wedstrijd
lukte dat al 3 keer!.
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Ook D.O.S.C. 2 (Stella Marlotte, Laura en Mats) speelden op niveau 3, zoals zij al langere tijd deden. En dat was ook te zien. Vrijwel elke bal werd mooi omhoog gespeeld en vervolgens gevangen,
met als resultaat een 1e plaats in de poule. Tijd voor dit team dus
om een niveau hoger te gaan spelen!
D.O.S.C. 3, waarin Tess, Matha, Liz, Marin en Mees speelden, speelt ook al enige tijd op hetzelfde niveau, in dit geval
niveau 4. Dit is duidelijk een team wat meer geschikt is voor
de latere wedstrijden: de eerste wedstrijden (tussen 09.00 en
10.00 uur)werden verloren, vanaf 10.00 uur werd gewonnen,
waarbij het verschil naarmate het later werd, steeds groter
werd.
Wanneer zij bij het volgende toernooi wat eerder op gang komen, zit er zeker meer in an de 3e plaats waar nu werd geeindigd.
Tot slot D.O.S.C. 4 met Eva, Bente, Bente en Marit. Zij spelen al op
niveau 5, het hoogste niveau wat op een toernooi mogelijk is. Het
zat hen dit toernooi niet mee. Hoewel soms met een zeer klein verschil, werd toch elke wedstrijd verloren. Natuurlijk wil dit niet zeggen
dat zij slecht speelden, maar de beweeglijkheid die we anders bij dit
team zagen, stak nu maar een enkele keer de kop op. Jammer,
maar op 15 april is er weer een toernooi. Ik ben er van overtuigd dat
zij dan laten zien wat ze werkelijk kunnen!
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

