Met ons
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alle benodigde verzekeringen.

Dolderse Sportclub D.O.S.C.
opgericht 1 november 1948

JAARGANG 68, nr. 5: mei 2017
Redactie:
E-mail adres clubblad:
Druk:
Website:

Terry Scholman Pleineslaan 88
clubblad@dosc.nl
Woudenbergse Drukkerij
www.dosc.nl

Dagelijks Bestuur:
Algemeen voorzitter:
Algemeen secretaris:
Penningmeester:
Lid:

T. Anbeek
E. Dekker
L. Bongers
G. de Vries

Sponsorcommissie:

sponsor@dosc.nl

3734 ER Den Dolder
E-mail adres secretariaat:

ton.anbeek@beterbed.nl
Fornheselaan 78
3734 GD Den Dolder
Dolderseweg 91-J
3734 BE Den Dolder
Batuwseweg 46
3412 KZ Lopikerkapel

Ledenadministratie en contributiezaken: ledenadministratie@dosc.nl
Ledenadministrateur:
C. v.d. Steenhoven, Paltzerweg187
3734 CK Den Dolder
Bankrekening. NL85INGB 000 0610948 t.n.v. Penningmeester D.O.S.C.
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

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
D.O.S.C. – Paviljoen
Paviljoencoördinator

P. de Jonge

W. Arntszlaan 96
paviljoen@dosc.nl
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3734 EJ

Den Dolder

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

tel. 030-2290564
tel. 030-2257835
tel. 06-38513203

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

Activiteitenkalender
MEI
Dinsdag 16 mei
Dinsdag 30 mei
Dinsdag 30 mei

Jaarvergadering afdeling Petanque, aanvang 20.00 uur in het
D.O.S.C.-paviljoen.
Ouder-kindtoernooi afdeling volleybal. Aanvang 18.30 uur.
Eind-mixtoernooi afd. volleybal, aanvang 20.00 uur met aansluitend
(circa 22.00 uur) de jaarvergadering. Gasten bij het toernooi zijn van
harte welkom.

JUNI
Woensdag 21 juni

Buitengewone algemene ledenvergadering (onder voorbehoud).
Aanvang 20.00uur in het D.O.S.C.-paviljoen.
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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…..
Het sportcomplex heeft de afgelopen weken sterk invloed ondervonden van de aanleg van
het fietstunneltje onder het spoor door. De afdeling petanque heeft dit zomerseizoen de beschikking gekregen over overdekte buitenbanen, nu de zijwanden van de hal zijn gedemonteerd. Een merkwaardig beeld….
In het weekend van 20-21 mei staat op de planning dat het tunneldeel onder het spoor wordt
geschoven. Voor belangstellenden die deze operatie van dichtbij willen gadeslaan zal er een
plek voor toeschouwers worden gerealiseerd op de petanque buitenbanen. De verwachting
is dat e.e.a. van 19.30 tot 01.00 uur gaat duren.
Met de ledenadministratie gaan we de 2e fase in. Na het registratieproces en het inrichten
van de nieuwe wijze van betalen (incasso’s met name), zijn er diverse wensen die het pakket
moeten optimaliseren voor onze vereniging. De komende maanden zullen naar verwachting
diverse functionaliteiten worden ingebouwd waarmee ook de afdelingen een gedeeltelijk beheer zullen krijgen. We hopen dat dit bij aanvang van het seizoen 2017-2018 zijn beslag
heeft gekregen.
Wat ook voor het nieuwe seizoen op het programma staat is de invoering van het nieuwe
bardienstenbeleid. De vanuit het AB gevormde werkgroep heeft nagenoeg haar werkzaamheden voltooid. Daarmee zal hopelijk in de mei vergadering van het AB een besluit vallen zodat we tot uitvoering kunnen overgaan.
De afdeling voetbal heeft grote stappen gemaakt m.b.t. het invoeren van een vereist Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle structurele vrijwilligers. Onderdeel van het grote geheel
is ook het beschikbaar hebben van een Vertrouwenspersoon. Daarnaast zullen de Gedragsregels, zoals deze binnen onze vereniging gelden, worden uitgebreid met een korte paragraaf over vrijwilligers. Meer informatie hierover is op de website te vinden.
Afgelopen maand is het paviljoen, zoals wel vaker, bezocht door jongeren die de gemeente
inzet, om te kunnen beoordelen of D.O.S.C. zich houdt aan de leeftijdsgrenzen zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet, aangaande het verstrekken van alcoholhoudende dranken. Kort geleden ontvingen wij een schrijven van de gemeente waarin wij werden gefeliciteerd met de wijze waarop D.O.S.C. omgaat met de regels. “De naleving van de leeftijdsgrenzen is bij u in goede handen”. Een felicitatie voor Peter en het gehele barpersoneel!!
Helaas gaan de gewenste klimaataanpassingen in het gebouw minder snel dan gehoopt. De
inventarisatie van alle installaties en situaties is gemaakt. Door de gemeente worden al offertes gevraagd voor noodzakelijke aanpassingen. Maar het ontbreken aan oorspronkelijke installatietekeningen van met name de vloerverwarming, dempt de snelheid van het proces.
Wij blijven vinger aan de pols houden!
Tenslotte, op de komende AB zullen we een besluit nemen omtrent de al of niet snelle invoering van een nieuwe kassasysteem. Begin april mochten we een demonstratie bekijken en
het kan grote voordelen opleveren voor de inkoop, de verwerking van alle kassaregistraties
en het vereenvoudigt het gebruik voor de barmedewerkers.
Ook het eventueel verhogen van de contributiebedragen staat op de agenda.
Daarnaast kijken we naar de uitgave van het clubblad het komende seizoen en willen we de
regels omtrent het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap, en dan met name de periode waarover nog contributie is verschuldigd, aanpassen.
Kortom, nog genoeg te doen!
Namens het DB,
Gerard de Vries
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AANKONDIGING BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Eén van de onderwerpen die de komende weken op de agenda van het Algemeen Bestuur
staat, is de vraag of de contributiebedragen met ingang van het nieuwe seizoen moeten worden verhoogd. Omdat over de uitkomst daarvan nog niet alles valt te zeggen moeten we rekening houden met het feit dat het bestuur een verhoging per 1 juli 2017 a.s. zou willen voorstellen.
Aangezien definitieve besluitvorming hierover bij de leden ligt, willen we voor het scenario
dat het voorstel van het bestuur er daadwerkelijk komt, nu al een Buitengewone ALV agenderen. Dit omdat we volgens de Statuten verplicht zijn om dat tijdig aan te kondigen.
Deze zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op WOENSDAG 21 JUNI A.S., 20.00 UUR.
De agenda zal tijdig op de website worden gepubliceerd.
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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
Revalideren bij sport

Dat je soms een spier verrekt of soms na een ernstige ziekte nog niet op krachten bent heb
je misschien soms zelf ervaren. Maar hoe begin je weer met sporten? Dat je eerst wat kalmer aan moet doen dat voel je zelf wel aan maar hoe kun je het beste weer helemaal er tegen aan gaan. Aan de hand van mijn ervaringen met 67 jaar badminton spelen en het lezen
op internet wat de professionals als oplossing aan kunnen bieden zal ik hier uitleggen hoe
het met mij gegaan is.
Mijn eerste blessure
Toen ik na een hele tijd niet meer gebadmintond had en daarna in Nederland weer begon te
spelen kreeg ik natuurlijk overal in mijn lichaam spierpijn. Dus toen ik de volgende week
weer begon te badmintonnen waren mijn spieren nog niet volledig hersteld van die plotselinge belastingen.
Het gevolg was dat ik mijn enkel verstuikte en een paar weken niet kon spelen. Ik besloot
dus eerst af te wachten of de pijn verminderde. En omdat mijn conditie goed was herstelde ik
vrij snel van die verstuikte enkel en kon ik de tweede week al weer spelen, zij het nog niet op
volle kracht. Ik had er geen fysiotherapeut of arts voor geraadpleegd maar de enkel niet te
zwaar belast maar zover als mogelijk toch er mee gelopen.
Het zo snel als mogelijk is je spieren weer te belasten schijnt door de meeste fysiotherapeuten tegenwoordig ook gepropageerd te worden.
Ze bevelen aan om extra oefeningen te doen om de spieren rondom de blessure ook te oefenen en te versterken. Die oefeningen kun je tegenwoordig op internet ook vinden en zelf uitvoeren.
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Sporten na een griepje
Dat je soms een griepaanval te verduren krijgt komt in Nederland en de meeste Europese
landen wel voor. Meestal ben je een tot enkele dagen even niet op 100% sterkte soms nog
niet eens op 50% sterkte. Neem dan even de tijd om uit te zieken en steek anderen ook niet
aan met je griepje. Maar weinigen van jullie zullen die A-griep epidemie van 1958 nog kunnen herinneren. Toen lag ik 10 dagen plat in bed en was mijn energie gedaald tot 10%. Maar
gelukkig was ik nog maar 20 jaar en een paar weken daarna weer helemaal de oude. Ja
want naarmate je ouder wordt neemt niet alleen je kracht en energie af. Na je 30ste tot je
50ste met 0,5 tot 0,75 % en daarna met 1% per jaar. En dat terwijl je nog altijd aan sport doet.
Maar ook de tijd dat je weer de oude bent duurt ook langer.
Dit merk je al nadat je een avondje flink gesport hebt dat je de volgende ochtend toch langer
moet slapen om bij te komen.
Dat je na een griep of korte ziekteperiode toch weer de draad moet oppakken is voor velen
wel een bekend feit. Maar het daadwerkelijk uitvoeren is natuurlijk lastiger. Maar toch is dat
de enige manier om er weer bovenop te komen. Als je het verzuimt daalt je conditie niet met
1% maar met 2 of 3% per jaar.
Badmintonnen na een ingrijpende ziekte
Dat ik in 2016 een pacemaker geïmplanteerd kreeg
kon ik voor die tijd ook niet
vermoeden.
Aangezien ik bij de Holtertest reeds 8 seconden geen
hartslag had hebben ze mij
direct naar het DIAK verwezen en daar hebben ze bij
mij een pacemaker ingebracht. Die staat afgesteld
op 60 slagen per minuut minimaal en 130 slagen per

minuut maximaal

Nadat ik de eerste weken daarna niet had gebadmintond heb ik daarna de draad toch weer
opgepakt. Ik moet er wel rekening mee houden dat ik niet te veel energie verbruik, want dat
staat mijn maximum hartslag niet toe. Normaal zou ik ongeveer 220-79 = 141 slagen per minuut mogen hebben maar ik kom dus 11 slagen per minuut te kort.
Mijn strategie is dus zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten halen zonder te veel te bewegen. Dat doe ik dus direct al bij de service om een soort ace te serveren. Dus goed kijken
waar de tegenstander staat en daarnaartoe serveren waar de tegenstander moeilijk bij kan.
Ook vanuit de pols slaan kost minder energie dan met de volledige arm.
Op die manier kan ik toch nog twee uur met de senioren mee spelen. En met de jeugd doe ik
soms voordien nog een uurtje training geven.
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Robert Beerens

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

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

Vof. Autobedrijf H. Hofcars

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

Bloemen Den Dolder
Iedere zaterdag
Samen genieten van
pure schoonheid.

www.janstar.nl
T 06 - 13218028

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

Aan alle D.O.S.C. leden

Dringende

en betrokkenen

Hier had uw advertentie
kunnen
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Het bestuur is al ca. 3 jaar bezig met
het zoeken naar een nieuwe

penningmeester. Tevergeefs.

onze vele leden niet één vrijwilliger

C.

D

Het kan toch niet zo zijn dat er onder
is te vinden, die met plezier als

Maar er zijn nog genoeg andere manieren om uw bedrijf onder de

penningmeester wil fungeren? Die

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

affiniteit heeft met deze taak, een

D.O.S.C..
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tijdsinvestering van ca. één dagdeel

ER

G

sponsor@dosc.nl

94

in de op
week
doen en bestuurlijk
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact
metkan
de sponsorcommissie:

ICH

1 in onze mooie vereniging wil
een rol

O V samen met andere
T 1 Nspelen,

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

Help ons mee de sport betaalbaar te

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

Hezer Enghweg 18

houden! Meld je: db@dosc.nl

Afdeling Darts

Voordat we weer verder gingen met de competitie, hadden we eerst
nog een wedstrijd, tegen DZZL, voor de boeg om te proberen bij de
laatste 16 te komen. Gelukkig wederom een thuisloting, wel zo gezellig! Helaas bleek de tegenstander iets te sterk en verloren we met 7-2.
Een afslachting? Nee dat niet, alleen de eerste twee singles van Frans
en Frank gingen met 2-0 verloren, maar de rest ging over de volle aantal legs. Krijn verloor nipt en Andries won nipt zijn single. De koppels
gingen verloren op één koppel van Frans en Krijn na. Harm probeerde
het als joker in de bierronde nog maar ook dat mocht niet baten, we lagen eruit, maar toch knap hoe ver we gekomen zijn, gezien het seizoen we doormaken.
De eerste wedstrijd in de competitie ging uit tegen de Burcht. Al vanaf het begin van het seizoen hadden we naar deze uitwedstrijd uitgekeken, want hier krijg je namelijk altijd een overvloed aan kippenpootjes! Helaas was het dit keer anders, maar geenszins een straf! Twee
grote schalen met shoarma stonden klaar voor alle spelers en toeschouwers, want Vincent
was gezellig meegekomen. De wedstrijd was een spannende. Andries begon furieus en won met maar liefst 3-0,
Harm kreeg geen kans en Frank zijn potje viel helaas net
de andere kant op. Krijn wist met strakke en hoge checks
de stand weer gelijk te trekken. De koppels liepen niet helemaal zoals gewenst want alleen Krijn en Frank wisten
één van hun koppels te winnen. Met z’n viertjes wisten de
mannen wel weer de bierronde te pakken zodat er een
mooie eindscore van 5-4 op het bord stond. Natuurlijk wil
je altijd meer, maar terecht is terecht!
De start in de derby tegen
de Gouden Leeuw uit
Soesterberg was een valse, want Rob kreeg de kansen maar
werd toch beroofd van een punt door de tegenstander. Ook
Frans en John konden geen vuist maken, maar gelukkig
redde Krijn de eer in zijn single mede door een cruciale 106
check!! Zowel het koppel Rob-Frans als John-Frank (Krijn was
gewisseld) wist een koppeltje te winnen, maar de bierronde
moest helaas aan de tegenstander gelaten worden. Een totaal
andere wedstrijd als de heenwedstrijd (erg gezellig nu) bracht
ons een 6-3 nederlaag.
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De week daarop mochten we wederom naar Nijkerk en dit
keer om revanche te nemen op de grootste nederlaag van
het jaar in de thuiswedstrijd (8-1). Hoe anders zou het deze
keer worden?….. dus niet! Net zoals de vorige keer een totaal onterechte 8-1 nederlaag. Wat een geluk heeft deze tegenstander dat net tegen hun twee keer niets maar dan ook
echt niets lukte. Voor hun een opbrengst van 16 punten
waardoor ze uit de gevarenzone blijven. Voor ons een gemis van die punten welke ons zeker hadden geholpen in
onze strijd. Wel raar tegen een tegenstander die normaal
gesproken gelijkwaardig zou zijn en dus mooie krakers van
wedstrijden op zouden moeten leveren. Alleen Rob wist de
eer te redden, maar voor de rest zwijg ik maar over deze
pot. Het zal wel door die enge grote dame gekomen zijn, zo
eentje van wauw van achteren tot aaaaaaahhhhhh van achteren, die daar rond liep!?
No Limit kon tegen ons kampioen worden bij
een 9-0 zege. Dit wilden w e, tegen dit team met
echte topdarters in hun midden, op alles voorkomen natuurlijk! De aftrap van Frans was beangstigend want in no time stond hij al weer aan de
tafel met een 3-0 aan zijn broek. De pot daarop
gooide Frank echter een meesterpot waardoor
hij met 3-0 lachend de baan afstapte. Nou dacht
Andries, dan doe ik Frank toch even na, echter
ging hij de kant van Frans weer op met een
kansloze 3-0. Krijn mocht daarna, tegen één van
de weinige dames in de poule de stand weer gelijk trekken met een 3-0. Zo waren we ongeveer
een half uur verder en alle singles klaar in een
3-0, met een 2-2 tussenstand. Andries en Krijn kregen nog pijlen voor de koppel, maar
daarna wisselden ze hun sterkste spelers er in en waren we kansloos. Toch wisten we ze
met een 7-2 van het kampioenschap af te houden. Dit werden ze een paar dagen later alsnog door puntverlies van de achtervolger Bosgenoegen Specials.
Dit was onze tegenstander de week daarop. Hoewel
de 8-1 nederlaag anders doet vermoeden was dit één
van onze beste wedstrijden. Krijn kwam net te kort en
verloor met 3-2, terwijl Rob hem nipt met 3-2 wist te
winnen. Harm en Frank verloren dan wel kansloos hun
single met 3-0, we kregen toch in de koppels elke keer
kansen. Helaas pakten we die niet en dan zie je
waarom een ploeg beter is. Een ontspannen pot
bracht het beste bij ons naar boven. Een ander doel
was om de lieve barkeepster van de locatie wederom
gek te krijgen, net als eerder dit seizoen, en daarin
slaagden we met glans. Helaas zijn we door deze
DOSC Competitie wedstrijden:
pot vierde divisionist, maar dat is gezien het seizoen
wel terecht. Nog twee wedstrijden in mei te gaan
Dinsdag
09-05 DOSC – Playground 1
voordat dit wederom gezellige, maar rommelige seiWoensdag
17-05 Party Animals - DOSC
zoen er weer op zit. Op naar komend jaar, eindelijk
weer wat potjes winnen!
tie wedstrijden:
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Afdeling Gymnastiek
De afdeling gymnastiek van DOSC is op zoek
naar een vrijwilliger m/v die onze huidige voorzitter wil opvolgen.
Het is een leuke uitdagende en dankbare
taak, geeft veel voldoening en houdt de geest
scherp.
U geeft sturing aan 10 enthousiaste docenten
die onderling veel zelf regelen.
Hoeveel tijd kost het ? Moeilijk te zeggen, ga
uit van 2 uur per week, soms iets meer, soms
iets minder.
Wij nemen ruim de tijd om u in te werken.
Belangstelling?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Max
Premseler 030-229 3534 of 06-5126 3998 of
mail met premax@hotmail.nl
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Afdeling Klaverjas

Beste allemaal,
We naderen het eind van ons klaverjasseizoen en de ‘ontknoping’ is nabij. Wij zullen
alleen nog maar 11 mei a.s. kaarten voor de competitie en op 18 mei houden we
onze slotavond. Onze slotavond zullen we dit keer op een heel andere manier houden: we starten de avond al om 18.15 uur en wel met een warm/koud buffet. Behalve
onze eigen leden hebben wij ook de vaste ‘inkaarters’ hiervoor uitgenodigd. Dit belooft een gezellige avond te gaan worden en we hebben er zin in!
Aansluitend is er gewoon ons avondje kaarten en aan het eind zullen we de winnaar
bekend maken die zich de KAMPIOEN van het seizoen mag noemen en de overige
winnaars. We laten jullie nog even in spanning…
Als bestuur van de afdeling Klaverjas hebben wij onlangs het besluit genomen om in
het nieuwe jaar onze functies NIET meer te vervullen. Momenteel bestaat ons bestuur uit 5 personen, 3 algemeen bestuursleden + penningmeester + voorzitter. Alleen Tineke Speckmann als algemeen bestuurslid
stelt zich herkiesbaar. Dit betekent voor het
nieuwe seizoen een nieuwe penningmeester
en voorzitter. Een
bestuur bestaande
uit 3 personen is
wenselijk, gezien
de grootte van de
afdeling.
Wij hopen oprecht dat er binnen onze afdeling een nieuwe
penningmeester en voorzitter opstaat, zodat de afdeling
Klaverjas volgend seizoen weer van start kan gaan. Tenslotte hebben we allemaal plezier in het kaarten!
Tot zover.
Groeten,
Tanja Goes (voorzitter Klaverjas)
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De beste zorg voor
uw hond!
Eigenaren kunnen bij de
behandeling aanwezig zijn.
Gratis koffie en thee aangeboden.

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

www.rootswonen.nl

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

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

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

Afdeling Petanque
Geachte leden van de afdeling Petanque van DOSC,
Op dinsdag 16 mei a.s. houden we onze jaarvergadering in de kantine (achter de vouwwand).
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda jaarvergadering
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 17 mei 2016

4.

Mededelingen

5.

Jaarverslag secretaris

6.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden bestuursleden afdeling Petanque van DOSC is Johann Jastrzebski dit jaar aftredend, maar wel herkiesbaar.
Mocht er nog iemand deel willen uitmaken van het bestuur, dan kan hij of zij dit tot een
kwartier voor de aanvang van de jaarvergadering bij één van de bestuursleden melden.

7.

Inventarisatie deelnemers externe competities komend winterseizoen

8.

Stand van zaken m.b.t. tunneltje / herinrichting buitenbanen / wanden hal

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Programma mei 2017
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

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

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

8/5/2017
9/5/2017
12/5/2017

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Zondag
Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

14/5/2017
15/5/2017
16/5/2017
19/5/2017

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

ZTC 2e dag Hakhorst
Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

22/5/2017
23/5/2017
26/5/2017

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Zondag
Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

28/5/2017
29/5/2017
30/5/2017
2/6/2017

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

ZTC 3e dag Randenbroek
Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond
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Bardienst

Sophia/Jan
Ad Kreuger

Inge/Martin

Sophia/Jan
Paul van Nimwegen Inge/Martin
Sophia/Jan
René Scholman

Inge/Martin

Sophia/Jan
Don Scholman

Inge/Martin

Sophia/Jan
Bert Veenendaal

Inge/Martin

Afdeling Voetbal
D.O.S.C. 1 – BUNNIK ’73 1 - “Diego Armando Maratommy”
Balsponsor van deze wedstrijd was Timmerbedrijf Albert van Veldhuijzen.
Het was koud en winderig deze zaterdagmiddag op het mooie sportpark van D.O.S.C., gelukkig hield dat de toeschouwers niet tegen en was het lekker druk op het terras.
Met een compleet gewijzigde samenstelling in de verdediging trad D.O.S.C. aan tegen de
lange Bunnik-spelers die nog vol in de strijd zijn tegen degradatie.
D.O.S.C. was in de eerste helft niet zichzelf, alhoewel Bunnik geen wereldvoetbal speelde
zaten zij er kort op en wonnen wat meer duels dan de Doldernaren. Dit leverde dan ook de
0-1 op voor de mannen uit Bunnik, Bas van der Poel wist Imco te verschalken.
D.O.S.C. kon nog steeds geen vuist maken en het duel speelde zich voornamelijk af op het
middenveld, het ontbrak D.O.S.C. aan de eindpass.
Een Bunnik-speler dacht de bal voor te zetten van zo’n 30 meter, gedragen door de wind belandde het leer echter achter Imco in de kruising (0-2). Een flinke domper voor de ploeg van
Jarno Akkerman, die de hoofdtrainer Sander Kloos voor deze middag verving. Robin Verkade bracht vervolgens een eind aan het gezapige duel door vlak voor rust een geweldige
corner van Boy binnen te koppen.
Thee...
Met een 1-2 stand begonnen de beide ploegen aan de tweede helft, Bunnik werd steeds
meer teruggedrongen en het was wachten op de gelijkmaker.
Gelukkig kwam deze er ook in de 57ste minuut, Kevin Sprong nam de bal op zijn wreef en
met een bedoelde stuit ging deze over de keeper in de verre hoek (2-2).
In de 75ste minuut was het tijd om Diego Armando Maratommy in te brengen, deze tegenwoordig look a like van Maradonna/Antonio Banderas werd uiteindelijk de matchwinnaar.
Goed doorgaan van de D.O.S.C. spelers en de scheidsrechter nadat de zoveelste speler van
Bunnik om onduidelijke redenen ging liggen bracht Kevin Sprong in staat om een loepzuivere
voorzet te geven aan Tommy. Laatstgenoemde kon zijn specialiteit tentoon spreiden door
met een uitstekende kopbal het netje te laten bollen. Dit alles gebeurde in de 90ste minuut.
Kort hierna klonk het eindsignaal en leverde deze pot wederom drie punten op waardoor
D.O.S.C. zich nu terugvind op de 4e plek.

Nieuwe trainers O19-1!
De O19-1 staat het komend seizoen onder leiding van
Ron van de Klomp & Huib van Alfen.
Het trainersduo kwam afgelopen zomer over van FC
de Bilt, waar zij de laatste jaren actief waren bij de
O19-1 en Heren 3.
Dit seizoen zijn Ron & Huib actief bij de DOSC O14-1
en DOSC O16-1.
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Supportersvereniging

“Vrienden van
D.O.S.C.”

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

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

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

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

DOSC O12-1 EERSTE KAMPIOEN VOORJAARSCOMPETITIE!

D.O.S.C. 012-1 heeft zaterdag 15 april met maar liefst 0-8 van Hercules 012-1 gewonnen.
Met nog 2 wedstrijden voor de boeg zijn ze niet meer in te halen en daardoor nu al de terechte kampioen in hun poule en het eerste jeugdteam van DOSC dat kampioen is in de
voorjaarscompetitie. Gefeliciteerd!
Afdeling Voetbal D.O.S.C. heeft ook een digitale nieuwsbrief.
Sinds een aantal maanden heeft de afdeling Voetbal van D.O.S.C. ook een digitale nieuwsbrief. Deze tweewekelijkse nieuwsbrief is voor alle leden en betrokkenen.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een email naar: voetbal@dosc.nl.
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Afdeling Volleybal
VAN HET BESTUUR
De seniorencompetitie is voor dit jaar voorbij maar dat betekent niet dat de volleybalafdeling
al op het strand ligt. En dat heeft niet alleen met het weer te maken. Er staan nog drie afspraken in de agenda, namelijk het kampioensuitje (de hele volleybalafdeling met aanhang is
welkom) op zaterdag 20 mei, het DOSC-mixtoernooi op dinsdag 30 mei en, op dezelfde
avond, onze jaarvergadering.
We trainen zoals gebruikelijk gewoon door tot het mixtoernoo!
Ook vanuit de ZVC-competitie staat er nog een feest op de agenda, op 12 mei is de seizoensafsluiting in Dijnselburg. Er worden (door andere teams) wedstrijden gespeeld tot ongeveer 10 uur 's avonds. Daarna worden de prijzen van afgelopen twee seizoenen uitgereikt
aan onder andere onze dames 1 voor het najaarskampioenschap en aan de heren zelfs
tweemaal: zij werden zowel in het na- als in het voorjaar kampioen! De avond wordt opgeluisterd door “Los Picobello’s”.
De planning voor volgend jaar is ook volop bezig, daarom aan iedereen die dit nog niet heeft
gedaan de vraag om het inventarisatie zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen. Natuurlijk
is er nooit een 100% zekerheid over het wel of niet doorgaan volgend seizoen, maar het is
voor het bestuur belangrijk om een idee te hebben waar we mee kunnen rekenen met de
teamindeling.
Ook is er de dringende vraag om jeugdtrainer(s) voor de dinsdagavond. We hebben gelukkig
een grote groep mini’s en we willen zorgen dat ze zo goed en leuk mogelijk kunnen trainen
en spelen. Iedereen die geïnteresseerd is kan dit melden op het inventarisatieformulier of bij
het bestuur, we hebben u er graag bij.
Competitie:
Dames 2 is dicht in de buurt gekomen maar net achter Fit geëindigd op de tweede plaats
van de poule. Met een mooie score van 10 sets uit 6 wedstrijden hebben ze Enervo en Eendracht ruim achter zich gehouden. Gezien het niveau van de kampioen van de B-poule is
een tweede plek een heel goed resultaat na een goed seizoen volleybal.
Dames 1 is het jammer genoeg niet gelukt om opnieuw kampioen te worden in de A-poule.
Dit seizoen liep het wat minder goed, ook dankzij een wat krappere bezetting. Al had het seizoen meer verdiend, DOSC is op de laatste plek geëindigd. Vier sets uit zes wedstrijden
klinkt niet goed maar zoals in de laatste wedstrijd gaan de meeste sets gelijk op en viel het
dit voorjaar vaak net de verkeerde kant op. Ruimte voor verbetering dus in de najaarscompetitie.
Heren A zijn weer kampioen! Dit lag binnen
de verwachting. Wat niet binnen de verwachting lag is dat daarna nog een wedstrijd verloren zou worden! In Austerlitz gebeurde het
toch, misschien is het gemakzucht na een
vroeg kampioenschap.
Hiernaast een oudere teamfoto, bij de kampioenswedstrijd waren de heen niet allemaal aanwezig.
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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

Het neemt niet weg dat met 30 sets uit 12 wedstrijden de ZVC Heren A kampioen opnieuw
uit Den Dolder komt. En met een laatste thuiswedstrijd die met 3-0 gewonnen is werd met de
juiste toon het seizoen afgesloten.
CMV
Zoals elke maand was er ook in april weer een CMV-toernooi, en wel bij VCV in Veenendaal.
Geheel compleet, dat wil zeggen met 21 spelers, vertrokken we om 08.00 uur. Niets te
vroeg, we moesten immers ruim een half uur rijden natuurlijk is er ook nog tijd nodig om je
om te kleden. Door het grote aantal spelers, was het ook voor het eerst mogelijk om 5 teams
in te schrijven: 2 teams op niveau 3, 2 teams op niveau 4 en 1 team op niveau 5.

D.O.S.C. 1 (Dasha, Leona, Yalenka en Lisa) en D.O.S.C. 2 (Femke, Bregje Elze) speelden
beiden op niveau 3. Dit was een heel grote poule, waardoor zij elk maar liefst 8 wedstrijden
moesten spelen! D.O.S.C. 1 speelde goed, maart kwam aan het eind van de wedstrijd net 1
of 2 puntjes te kort om de winst binnen te halen. Wel wisten zij verschillende malen een speler 'terug te verdienen' door de bal zo mooi onderarms op te spelen, dat deze door een teamgenoot kon worden gevangen. In de eerste wedstrijd lukte dit zelfs maar liefst 6 keer!
D.O.S.C. 2 had op papier weliswaar 3 spelers, maar met hulp van spelers uit de andere
teams stonden er toch elke wedstrijd keurig 4 spelers in het veld. Door deze wisselende samenstelling lieten zij zich echter niet van de wijs brengen. Er werd meestal goed gespeeld
(soms iets minder, maar dan bleef het nog wel beter dan het spel van de tegenstander), zodat zij opeen mooie eerste plaats kunnen terugkijken.
D.O.S.C. 3 (Mees, Marlotte, Laura en Mats) en D.O.S.C. 4 (Tessa, Mahta, Liz, Marin en
Stella) speelden op niveau 4. Voor D.O.S.C. 3 was dit de eerste keer dat zij op dit niveau
speelden. Hierdoor gebeurde het nog wel enkele keren dat de eerste bal gevangen in plaats
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van onderarms of bovenhands gespeeld werd. Dit zijn echter 'beginnersfoutjes' die in de laatste twee wedstrijden al niet meer voor kwamen. Zij lieten duidelijk zien aan dit niveau toe te
zijn!
D.O.S.C. 4 (Tessa, Mahta, Liz, Marin en Stella) spelen al langer op niveau 4 en kunnen het
ook goed aan. Zij eindigden op een nette 4e plaats in hun poule.4.
D.O.S.C. 5 (Eva, Bente, Bente, Kevin en Marit) speelden zoals gebruikelijk op niveau 5, het
hoogste niveau wat tijdens toernooien gespeeld wordt (in competitieverband is er ook nog
een niveau 6). Bij dit team speelt met name de concentratie een grote rol. De wedstrijden beginnen allemaal goed, maar halverwege verslapt de aandacht waardoor, vaak met maar
1 punt verschil, alsnog wordt verloren.
Dankzij de sponsor van VCV was het mogelijk om voor slechts € 0,50 en lekker ijsje te
kopen, iets waar D.O.S.C. in elk geval dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Daarnaast
was er natuurlijk voor iedere speler weer
een vaantje.
In mei (13 mei om precies te zijn) is het laatste toernooi van dit seizoen. Wij gaan dan
naar sporthal de Paperclip in Utrecht, organiserende vereniging is UVV Sphynx.
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

