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

Activiteitenkalender
JUNI
Woensdag 21 juni
Zaterdag 24 en
Zondag 25 juni

Extra algemene ledenvergadering D.O.S.C. in het paviljoen.
Aanvang 20.00 uur.
Jeugdkamp afdeling volleybal
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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…..
We zijn inmiddels aan het einde van het seizoen gekomen en dat geldt ook voor deze laatste
clubblad column van het Dagelijks Bestuur. Zo op de valreep naar het nieuwe seizoen hebben
we als Algemeen Bestuur nog een paar belangrijke besluiten genomen waar ik u hier over wil
informeren en waar we op de website nog uitgebreider op terug zullen komen.
In het afgelopen jaar is, in het licht van een afnemende bereidheid om vrijwillig bardiensten te
draaien, intensief gesproken over hoe we als omnivereniging het toekomstige bardienstbeleid in
het paviljoen vorm willen geven. We hebben uiteindelijk als Algemeen Bestuur besloten dat alle
leden, behalve de leden die door het afdelingsbestuur worden vrijgesteld, minimaal één keer
per jaar een bardienst moeten draaien (afhankelijk van het totaal aantal hiervoor in aanmerking
komende leden). Leden van 65 jaar en ouder zijn vrijgesteld van bardiensten evenals DOSC
leden die buiten Den Dolder sporten. Dit laatste geldt met name voor de afdeling Gymnastiek.
Vanaf het moment dat het nieuwe bardienstenbeleid wordt ingevoerd (2e helft seizoen
2017/2018) kan worden aangegeven of je je bardienst wil afkopen ter waarde van 40 euro. In
het geval je, in overleg, bent ingepland en je komt toch niet opdagen (wat helaas nog geregeld
voorkomt) dan wordt een boete opgelegd van 75 euro. In de loop van juni volgt een uitgebreider
beschrijving wat het nieuwe beleid inhoudt en hoe het in het nieuwe seizoen wordt vormgegeven en ingevoerd.
Er is tevens besloten om een nieuwe kassa systeem aan te schaffen ter vervanging van het
oude systeem. Dit nieuwe kassa systeem is niet alleen gebruiksvriendelijker maar zorgt ook
voor bijvoorbeeld minder fouten door een direct gekoppelde pinautomaat. Het is tot slot ook administratief handzamer en tijdbesparend. De planning is dat dit nieuwe systeem met ingang van
het nieuwe seizoen operationeel is.
Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over het voorkomen van kindermisbruik bij diverse sportverenigingen hebben we samen met het Algemeen Bestuur besloten dat
we de eisen aan en de procedures voor onze vrijwilligers van met name de afdelingen met
jonge kinderen zoals gymnastiek, volleybal, badminton, Jeugdschaken en voetbal verder willen
aanscherpen. Bij de afdeling Gym hebben alle trainers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd en overlegd. Ook bij de afdeling voetbal wordt dit zo ingevoerd. Bij de overige afdelingen is er altijd een dubbele bezetting (4 ogen principe) van toezichthouders/coaches (oa bij
schaken, volleybal en badminton). In dit licht zijn ook de gedragsregels van DOSC (te vinden op
de website) aangepast.
Op 21 juni as wordt een tussentijdse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden waar een
voorstel tot contributieverhoging met ingang van 1 juli as (nieuwe seizoen 2017/2018) ter stemming wordt gebracht. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Tot slot vraag ik graag opnieuw uw aandacht voor 2 vacatures voor de positie van voorzitter bij
de afdelingen Voetbal en Gymnastiek. Velen van u denken dat de positie van voorzitter erg
veel tijd inneemt en haken derhalve vaak op voorhand al af. Ik begrijp dat maar ik betreur het
ook omdat het in de kern onjuist is. Ik doe namens alle vrijwilligers in onze prachtige vereniging
een dringend beroep op u om met open vizier en zonder enkele verplichting eens te komen praten over deze vacante posities. Wij staan erg open om met u mee te denken hoe wij e.e.a. zo
goed mogelijk ook naar uw wensen qua verplichting en tijdbesteding kunnen inrichten. Ik kan uit
eigen ervaring (voorzitter sinds begin oktober jl.) zeggen dat dit zeer goed te doen is en dat vrijwilligerswerk in een gedreven en gepassioneerd team mij erg veel voldoening geeft. Ik reken op
velen van u.
Rest mij u allen alvast een mooie zomer toe te wensen!
Namens het DB, Ton Anbeek
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Biltse Zeepkistenrace
Alweer voor de vijfde keer wordt op zaterdag 10 juni de Biltse Zeepkistenrace georganiseerd
door de Ronde Tafel Bilthoven. Een dag voor jong, oud en het goede doel.
De lustrumeditie van de zeepkistenrace vindt ook dit jaar plaats midden in het centrum van
Bilthoven en wordt deze keer gecombineerd met een heus Kids Festival. Net als de voorgaande jaren belooft het een onvergetelijke dag te worden. Naast de race zullen er veel andere activiteiten zijn zoals een stormbaan, springkussens, pony rijden, schminken en verschillende oud-Hollandse spelen. Ook voor de maag is er veel aanbod voor zowel de lunch
als het avondmaal voor een dag vol familieplezier. Om een indruk te krijgen van de Zeepkistenrace zie nadere informatie op www.biltsezeepkistenrace.nl.
Naast prijzen voor de mooiste en snelste zeepkist is er een schoolprijs, voor de school met
de beste, leukste en snelste deelnemers. In de afgelopen 4 jaar zijn de Julianaschool en de
Werkplaats in de prijzen gevallen. "Hoe leuk is 't als jullie school aan dit rijtje kan worden toegevoegd? De kunst is om veel teams namens jullie school te laten deelnemen!"
Aanmelden
De ouders en/of kinderen kunnen dit doen op onze website: www.biltsezeepkistenrace.nl
of stuur een email naar: info@biltsezeepkistenrace.nl.
Goed doel
De Ronde Tafel Bilthoven ondersteunt met de Zeepkistenrace de Stichting Samen Verder De
Bilt. Een stichting die met de hulp van tientallen vrijwilligers sporten mogelijk maakt voor
mensen met een verstandelijke beperking. Zij zorgen ervoor dat de meest kwetsbare en afhankelijke burgers van de gemeente kunnen sporten (zwemmen en zaalsport) op hun eigen
niveau. "Wij streven uiteraard naar een zo hoog mogelijke financiële bijdrage voor deze
prachtige stichting."
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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
De vakantie staat weer voor de deur, dus doen wij aan alternatief badmintonnen

Ja beste badmintonners het is weer zover dat wij het badminton seizoen moeten afsluiten.
Maar om twee maanden lui op het strand te gaan liggen is voor onze conditie om het volgende seizoen weer te gaan beginnen zeker niet aan te bevelen. In het volgende artikel zal
ik aangeven wat je in je soorten van vakantie toch kunt doen om in conditie te blijven.
Sportieve vakantie
Ga je op een sportieve vakantie op de fiets naar het buitenland dan kun je ter afwisseling van
het fietsen een badmintonset meenemen om met je vriend of partner op de camping toch
een andere beweging te gaan doen. Vooral je armen kun je dan beter bewegen dan alleen
maar je fietsstuur vasthouden.
Ben je meer een wandelaar dan kun je misschien toch een badmintonset meenemen om als
je de gelegenheid hebt met iemand te gaan spelen.
Ben je een roeier of kanoër dan is het zeker mogelijk om in je auto toch een badmintonset
meenemen om met je gezin te gaan badmintonnen na het roeien.
Ga je naar een tropisch eiland om te snorkelen dan kun je daar misschien ook een badmintonset huren om met anderen te gaan spelen.
In feite is het bijna altijd mogelijk om daar waar je naar toe gaat te gaan badmintonnen.
Als je het blijft doen zal je routine niet achteruit gaan.
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Cultuur vakantie
Wat als je een reis maakt naar oude plaatsen waar de Grieken en Romeinen veel bouwwerken hebben achter gelaten en je elke dag van je hotel naar een tempel of ander monument
gebracht wordt?
Probeer dan toch zoveel mogelijk te bewegen. Neem de trap in plaats van de lift. Ga een
eindje lopen in plaats van de taxi te nemen. Als ze een gymzaal in het hotel hebben maak er
gebruik van. Drie maal een uitgebreide maaltijd nemen is ook niet goed voor je conditie.
Als ze een zwembad in het hotel hebben is dat ook goed om je conditie op peil te houden.
Strand vakantie
Als je te veel alleen maar in de zon lig te bakken doet het je conditie geen goed.
Neem een frisbee mee of nog beter een badmintonset om met je familie of vriend te gaan
spelen.
Cruise vakantie
Neem elke gelegenheid te baat om je conditie ,naast het vele eten dat je krijgt, toch nog op
peil te houden.
Ga vaak naar het zwembad, de gym zaal en doe mee met de swingende dans muziek.

Geen vakantie
Blijf je thuis en wil je nog een paar tiental boeken uitlezen dan is het toch verstandig om
daarnaast toch aan beweging te doen. Je kunt dan gaan tuinieren of houthakken. Je kunt
een eindje gaan fietsen of wandelen. Als je de ruimte hebt is het natuurlijk ook goed als je in
de tuin met iemand gaat badmintonnen.
Dus het motto is: blijf in beweging en liefst met badminton.
Prettige vakantie,
Ton
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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
OPROEP
.
.O.Sstaan...

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..

8

OP

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

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
Programma juni 2017
Dag

Datum

Melden/
Aanvang

Wedstrijdleiding

Bardienst

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 (Prijsboelen)
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Bert Veenendaal

Inge/Martin

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

5/6/2017
6/6/2017
9/6/2017

19.15/19.30
19.15/19.30

Geen boelen 2e pinksterdag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Willem Jongerius

Inge/Martin

Zondag
Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

11/6/2017
12/6/2017
13/6/2017
16/6/2017

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

ZTC 4e dag Amicale
Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

19/6/2017
20/6/2017
23/6/2017

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Maandagmiddag
Dinsdagavond
Vrijdagavond

26/6/2017
27/6/2017
30/6/2017

13.15/13.30
19.15/19.30
19.15/19.30

Clubmiddag
Vrij boelen voor wedstrijdspelers
Clubavond

Sophia/Jan

Sophia/Jan
Roel van Beek

Inge/Martin

Sophia/Jan
Huub van den Broek Inge/Martin
Sophia/Jan
Henk Fledderus

Voor de maanden juli en augustus is er geen programma. Er is wel gelegenheid tot boulen op de gebruikelijke
middagen/avonden
Let op ! vanaf maandag 26/6 is de kantine gesloten; toegang via de zijdeur; zelf drankje / hapje meenemen

Toernooien
Vrijdag 1 december 2017
Vrijdag 29 december 2017
Zaterdag 6 januari 2018
Zaterdag 20 januari 2018
Zaterdag 30 maart 2018

Sinterklaastoernooi
Goede doelen toernooi(sponsor Maxi Clean)
Téte á Téte toernooi
Snerttoernooi
NJBB Maartse doubletten toernooi

Elke laatste vrijdag van de maand:
Zaterdag in mei 2018:
Zaterdag in juni 2018:

SPEEL MEE MET………
DOSC nieuwe buitenbanen toernooi
NJBB Quintet toernooi
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Afdeling Schaken
Vrijdagavond 19 mei werd in Leusden de laatste ronde gespeeld in de clubcompetitie voor
schaakteams. Ons team stond ongeslagen op de eerste plaats met maar één wedstrijd die in
remise geëindigd was. Op de tweede en derde plaats stonden Vegtlust en Hoogland die die
avond tegen elkaar moesten. Bij verlies van ons team zou één van deze teams kampioen
worden.
Helaas voor Vegtlust en Hoogland maar zeker ook voor ons kwam onze tegenstander niet
opdagen en kreeg ons team deze wedstrijd cadeau. Dus zijn we dit jaar kampioen in onze
poule geworden!
Grand Prix Maarssen
Op zondag 21 mei werd de laatste Grand Prix van dit seizoen georganiseerd door schaakclub Vegtlust in Maarsen. Camiel, Jonne, Juul, Kevin, Thijs en Simone namen deel. Voor
Thijs en Jonne was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een Grand Prix. Met beiden
ging het goed met veel winstpartijen en heel af en toe een verliespartij. En beiden hadden
vooral veel plezier, maar dat gold voor iedereen.
Op de voorgrond Kevin en Juul en links achterin Jonne op de rug gezien.

In een Grand Prix wordt in groepen van 8 schakers gespeeld voor een beker die beschikbaar
is voor de eerste drie. De schakers spelen zeven ronden die maximaal een half uur duren.
Dat betekent dus dat een Grand Prix een hele middag duurt. Gelukkig duurt niet iedere partij
een half uur en is er tijd genoeg om even te ontspannen met strips of met een bal. Maar aan
het einde van de middag slaat de vermoeidheid toe en liggen foutjes op de loer.
Met twee (gedeelde) vierde plaatsen, twee tweede plaatsen voor Jonne en Thijs en een
eerste plaats voor Juul was deze laatste Grand Prix van het seizoen weer succesvol. De
bekers zijn geplaatst in onze prijzenkast op de website.
Trots zijn we ook op de prestatie van Kevin die in het seizoensklassement van de Grand Prix
op een hele mooie derde plaats geëindigd is.
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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

Weekpuzzels
Iedere week krijgen de schakers een puzzel mee naar huis die net iets moeilijker is dan de
puzzels uit de werkboeken. Met drie goede antwoorden verdienen de schakers een kleine
prijs: een schaakstuk als sleutelhanger. Hiermee kunnen ze sparen: met de eerste drie
goede antwoorden verdienen ze een pion, voor de volgende drie een paard enz.
Hieronder staat een voorbeeld van een weekpuzzel. Antwoorden kunnen ingestuurd worden
naar schaken@dosc.nl. Onder goede inzenders worden drie schaakstuksleutelhangers
verloot.
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Afdeling Volleybal
Laatste CMV-toernooi van dit seizoen
Het laatste toernooi werd gehouden in sporthal De Paperclip, Utrecht. Opnieuw hadden we
vijf teams ingeschreven, maar door blessures/ziekte gingen we met 19 kinderen naar
Utrecht.
D.O.S.C. 1, waarin Leona, Dasha, Yalenke en Lisa hun wedstrijden op niveau 3 speelden,
deed het prima. Er werd vaak onderarms omhoog gespeeld en door een ander gevangen. Zij
eindigden op een mooie 3e plaats.

D.O.S.C. 2 bestond opnieuw uit 3 spelers: Femke, Bregje en Else. Dit team werd elke wedstrijd aangevuld met een speler uit D.O.S.C. 3 of 4, zodat zij toch met 4 spelers waren. Ondanks deze 'handicap' (het is natuurlijk best lastig als je steeds een iets ander team hebt)
wisten zij zich prima te weren met een 1e plaats als gevolg!

Ook D.O.S.C. 3 (Mees, Marlotte, Laura en Mats) en D.O.S.C. 4 (Tessa, Mahta, Liz, Marin enStella) speelden in dezelfde samenstelling als bij de vorige toernooien. Omdat deze teams in
dezelfde poule speelden, moesten zij ook tegen elkaar spelen. De begeleiders waren hier zo
op gebrand, dat zij al een ronde te vroeg aan deze wedstrijd waren begonnen. En de wedstrijdleiding zich maar afvragen waarom D.O.S.C. 4 niet bij haar wedstrijd kwam opdagen….
Gelukkig hadden we dit na een paar minuten in de gaten en werd alsnog op de juiste velden
de juiste wedstrijd gespeeld. De volgende ronde was het dan echt zover. Bij deze wedstrijd
bleek dat Zij niet veel voor elkaar onderdoen, een
eindstand van 16-14 in het voordeel van D.O.S.C.
3 is daar het bewijs van, evenals de eindpositie:
een vierde en vijfde plaats.
Tot slot D.O.S.C. 5,. Normaal gesproken bestaat
dit team uit 5 personen, maar helaas konden Marit en Bente V. er deze dag niet bij zijn, zodat er
maar 3 spelers overbleven.
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Omdat Marit zich pas 's morgen af had moeten melden wegens ziekte, moest er plotseling
ingevallen worden door spelers die nog nooit op niveau 5 hadden gespeeld. Lis en Tessa
hebben dat echter uitstekend gedaan en met hun help wist dit team op een mooie 4e plaats
te eindigen.
Seizoensafsluiting
Op verschillende momenten is het volleybalseizoen afgesloten. We begonnen al op 20 mei
met het traditionele kampioensfeest, een uitje en bbq voor alle seniorleden, ongeacht of
zijn/haar team wel of niet kampioen is geworden. Het uitje, georganiseerd door heren ZVC,
bestond dit jaar uit een fietstocht naar Soesterberg, waar het militair museum met onze aanwezigheid werd vereerd. Aansluitend werd bij een van de leden geborreld en gebarbecued
en opnieuw geborreld. Na een gezellige dag lukte het de laatst vertrekkenden om net voor
middernacht weer thuis te zijn.
Hartelijk dank aan de Supportersvereniging, mede dankzij hun financiële bijdrage is dit een
geslaagde afsluiting geworden.
Op 30 mei opnieuw een afsluiting: met het ouder-kind toernooi werd voor hen het actieve
volleybalseizoen afgesloten. Nog niet helemaal, omdat zij op 24 en 25 juni nog het jeugd-

kamp te goed hebben. Het was een geslaagd toernooi, waarbij het leuk was om te zien dat
de ouders het spelletje ook steeds meer doorkrijgen  waardoor er echte ralley's ontstaan.
Winnaars waren de mannen: Kevin en Mats wisten met hun vader (en een aantal wedstrijden
Mats' broer) alle wedstrijden te winnen.

Vervolgens was het de beurt aan de senioren met het mixtoernooi. Omdat na dit toernooi
altijd de ledenvergadering wordt gehouden, en er dus minder/geen tijd is om gezellig na te
praten, doen in mei altijd wat minder mensen mee. We begonnen de eerste wedstrijden met
25 personen, met wat laatkomers een gespeeld. Meestal geen enkel probleem, behalve bij
één wedstrijd. Of het nu kwam door de goede service van de ene partij of de slechte pass
van de andere: de speler die het eerste als wisselspeler aan de kant zat, mocht daar 8 van
de 10 minuten speeltijd blijven zitten! Gelukkig waren de teams in de andere wedstrijden
meer aan elkaar gewaagd, hoewel er geen enkel gelijk spel uit is gekomen.
Winnaar van dit toernooi was, voor de tweede keer, Clemens Vos. Hij mag tot eind december met de wisselbeker pronken.
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De laatste 'afsluiting' betrof de ledenvergadering. Nu staan we er al om bekend dat deze
nooit lang in beslag neemt, maar volgens mij hebben we dit keer een record gebroken: binnen 20 minuten hadden we alle agendapunten afgewerkt, en dat terwijl de verschillende verslagen nog tijdens de vergadering gelezen moesten worden! Op de agenda stond o.a. het
nieuwe bardienstbeleid (zie ook het stukje van de voorzitter op blz 3), een contributieverhoging, bestuursverkiezing (geen wijzigingen) en het afscheid van Clemens Vos als spelend
volleyballer. Na 24 jaar wedstrijden en trainen heeft Clemens nl. besloten te stoppen. Met de
winst tijdens het mixtoernooi in het achterhoofd kan met recht gesproken worden over 'stoppen op je hoogtepunt'. Met een flesje werd afscheid van hem genomen, alhoewel we verwachten hem nog regelmatig als toeschouwer bij de wedstrijden te zien.
Hoewel niet aanwezig, werden ook Ineke Stienstra en Gerard de Vries bedankt: hoewel geen
lid, fluiten zij regelmatig wedstrijden voor ons! Een kleine attentie zal als dank op een ander
moment overhandigd worden.
De allerlaatste seizoensafsluiting moet nog plaatsvinden: het jeugdkamp op 24 en 25 juni.
Met vrijwel alle jeugd en de hulp van Gerben, Michiel en diverse ouders zullen we dit
weekend op en rond D.O.S.C. ook met hen het seizoen afsluiten.
Tot slot: Vanaf 6 juni gaan we weer beachvolleyballen bij/op de Biltse Duinen. De wedstrijdjes beginnen om 19:30 uur.
Terry heeft een app aangemaakt via
welke wordt aangegeven als het beachen die avond wordt afgelast.
Als je geïnteresseerd bent (iedereen die
een beetje kan volleyballen is welkom)
geef dan je mobiele nummer aan Terry
(06-3003 4843 ) door zodat je niet voor
niets naar Bilthoven komt.

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie!
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FRIETJE MET...

DE ENIGE ECHTE

