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Dolderse Sportclub D.O.S.C.
2017
opgericht 1 november 1948. JAARGANG 68, nr. 7: november
oktober 2017
Redactie:Terry Scholman, clubblad@dosc.nl, tel. 030-2250403 Website: www.dosc.nl
Dagelijks Bestuur:
Algemeen voorzitter:
Algemeen secretaris:
Penningmeester:
Lid:

T. Anbeek
L. Stavenuiter
L. Bongers
G. de Vries

Sponsorcommissie:

W. van der Meer

tonanbeek@gmail.com
secretaris@dosc.nl
penningmeester@dosc.nl
g.t.devries@planet.nl
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tel. 06-53662838
tel. 06-17857032
tel. 06-51369928
tel. 06-27563162
sponsor@dosc.nl

Ledenadministratie en contributiezaken:
Ledenadministrateur: C. v.d. Steenhoven ledenadministratie@dosc.nl tel. 06-29022912
Bankrekening. NL85 INGB 000 0610948 t.n.v. Penningmeester D.O.S.C.
Senioren
Jeugd (tot 18 jaar)
€ 60,00
€ 60,00
€ 180,00
€ 126,00
€ 108,00 (competitie)
€ 72,00 (recreanten)
Gymnastiek-jeugd en ouder/peuter
n.v.t.
€ 120,00
Gymnastiek-body-conditie
€ 160,00
Gymnastiek-Pilates
€ 160,00
Gymnastiek-Galm
€ 150,00
Gymnastiek-Countryline-dance
€ 185,00
Gymnastiek-Dynamic Tennis
€ 185,00
Petanque
€ 84,00 (recreanten)
€ 116,40 (W-licentiehouders)
Klaverjas
€ 60,00
Schaken
n.v.t.
€ 66,00
Voetbal
€ 222,00
€ 150,00
Volleybal
€ 202,00 (competitie) € 142,00
€ 142,00 (recreanten)
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!
Contributie geldend voor het seizoen 2017-2018:
Algemeen Lidmaatschap
Badminton
Darts

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:
M. van den Haak
Schaken
M. de Ridder
Voetbal:
J. Oostenbruggen
Volleybal:
M. Kok

pietroof@hotmail.com
J.H. Isingserf 10
3766 HD
Pleineslaan 49
3734 EM
Gramserweg 65
3711 AV
Dr. Ramaerlaan 17
3734 EB
jeugdschakendendolder@hotmail.com
Andreas Foxlaan 14
3734 GC
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
D.O.S.C. – Paviljoen
Paviljoencoördinator

W. Arntszlaan 96
S. Straalman

3734 EJ
Den Dolder
paviljoen@dosc.nl

Soest
Den Dolder
Austerlitz
Den Dolder

tel. 06-12766616
tel. 030-2281600
tel. 0343-491665
tel. 030-2290636

Den Dolder

tel. 030-2281439
tel. 030-2740795

Den Dolder

tel. 030-2290564

tel. 030-2257835
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Van het Dagelijke Bestuur
Voor het bestuur stond het afgelopen seizoen vooral in het teken van inwerken en wennen
aan elkaar: nieuw waren Ton Anbeek, Lambert Bongers en Piet Roof. We ontvingen een vertrek
aankondiging van Esther Dekker, Peter de Jonge, Hans van den Hoven, Max Premseler en Tanja
Goes. Maar ook werden bestuurlijk enkele bouwwerken neergezet: de Petanque-hal nadert
zijn voltooiïng, de belangrijkste functies van het nieuwe ledenadministratie systeem blijken te
werken, de nieuwe kassa’s zijn geplaatst en operationeel, de beeldkrant is vernieuwd en voor
Sponsoring is een nieuw informatiesysteem (Sponsit) in gebruik genomen.
In het nieuwe seizoen wordt uiteraard verder gewerkt aan het ledenadministratie systeem,
verbetering van het gebruik van Sponsit en optimalisering van het kassasysteem.
Naast wisseling van bestuursleden, staan ook enkele nieuwe projecten op stapel: de
ingebruikname van de aangepaste Petanque-hal en buitenbanen, vernieuwing van de
terrastafels en (uiteraard) ´promotie´ van o.a. enkele voetbalteams en het volleybal-, petanqueen badminton-team.
Aan verwachtingen ontbreekt het niet, nu de invulling nog…
Het clubblad is na vele jaren toe aan vernieuwing: een commissie heeft zich gebogen over wenselijke veranderingen en de mogelijkheden in het licht van de moderne informatievoorzieningen.
Zij zijn tot de volgende besluiten gekomen:
1

Het papieren clubblad in de oude vorm wordt in het nieuwe seizoen niet meer gemaakt.
Daarmee vervalt dus ook de grote maandelijkse distributie inspanning.
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De verschenen clubbladen blijven op de DOSC website staan, onder het kopje clubblad.
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Vanaf seizoen 18/19 wordt het eerste nummer een informatieboekje (A5- formaat) wat de
eerste volle week van september huis-aan-huis wordt verspreid en neergelegd bij winkels
en huisartsen, fysiotherapeuten e.d.
Elke afdeling geeft hierin informatie over wat de afdeling doet, op welke dagen/tijdstippen
en verwijzingen naar waar meer informatie gevonden kan worden.
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Driemaal per seizoen verschijnt een digitaal clubblad (1/12, 1/3 en 1/7). Hierin kunnen o.a.
kampioenschappen worden vermeld en alle nieuws. Dit digitale clubblad wordt verzonden
via de ledenadministratie (dwz aan de e-mailadressen daarin). Zowel in het informatieboekje als in het digitale clubblad komen advertenties.
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De tijd was dit seizoen te kort om het beoogde informatieboekje uit te brengen. Dit jaar
blijft de informatie dus beperkt tot de digitale clubbladen (en natuurlijk de informatie die u
van uw afdeling zelf ontvangt).

Het Dagelijks Bestuur wenst u een sportief en gezellig seizoen 17/18 toe.
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Afdeling Badminton
Bij de afdeling badminton van D.O.S.C. kunnen jong en oud in een gezellige sfeer met elkaar en
van elkaar de basis kennis van het spel aanleren. Als je na een paar maanden als beginner de
basisslagen aangeleerd hebt vind je het spelen zeker nog leuker want dan leer je de trucjes kennen die het zo leuk maken.
Wie kunnen zich aanmelden?
Als je ouder dan 6 bent en jonger dan 16 wordt je bij de jeugd ingedeeld. Bij ons speelt de jeugd
op woensdag van 19:30 uur tot 20:30 uur. Er zijn dan al een paar oudere spelers aanwezig die de
beginners de basisprincipes van het spel aanleren. Senioren kunnen vanaf 20:00 uur tot 22:00
uur op de beschikbare banen terecht. Als beginner wordt je dan door de meer ervaren spelers de
basis van het spel uitgelegd en voorgedaan. Ook voor meer gevorderde spelers bestaat de mogelijkheid om aan de regionale recreanten competitie mee te doen.
Wie vindt badminton spelen leuk?
Badminton is een spel dat veel techniek vereist. Het is echter in een paar maanden te leren. Voor
dat je het goed aangeleerd hebt duurt het een paar jaar. Het is toch tot op hoge leeftijd goed te
doen. Zelfs met een handicap. Het is zowel een individuele sport, bij het enkelspel, als een eenvoudige teamsport bij de dubbels. Maar na afloop van het spel bestaat de gelegenheid om na
het opfrissen onder de douche, in de kantine, onder het genot van een verfrissinkje, na te praten
over de ervaren avond.
Wat voor voordelen biedt het badminton?
Dat iedere sport goed is voor lichaam en geest weten we. Maar omdat badminton snelle reacties
vereist is het zeer goed ook toe te passen in het drukke verkeer. Doordat je vaak de shuttle moet
oprapen en ook je armen van links naar rechts en van boven naar beneden moet zwaaien blijven
die wel lenig. Ook je benen moeten plotselinge snelle bewegingen kunnen uitvoeren, die blijven
zo wel soepel.
Wat voor nadelen heeft badminton?
Ja, je moet minstens met z’n tweeën zijn om te kunnen spelen. Je moet niet denken dat je ongestraft zonder training vooraf een partijtje kan spelen zonder blessures. Daarvoor hebben wij een
warming up procedure.
Je moet wel geschikte schoenen hebben zonder zwarte zolen die afgeven omdat wij in een hal
met schone vloeren spelen.
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Verhuur van cooltap
Heineken
Verhuur van glaswerk
Verhuur van sta-tafels
Paduahof 1
3734 HE Den Dolder
Tel.: 030 - 228 6838

Dierenspeciaalzaak
Dierspecialist Den Dolder
Wij hebben alles op het
gebied van honden, katten,
knaagdieren, tropische vissen,
vijverbenodigdheden
en nog vele andere artikelen!
Heeft u vragen of wilt u advies?

Loop gerust binnen, wij helpen u graag!
Dolderseweg 134
3734BL Den Dolder
030 - 228 3470
www.dierspecialist.nl
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Afdeling Darts
Eerst nog even kort terug naar vorig seizoen, want wat een slot was dat! Natuurlijk lagen wij er al
uit samen met een ander team, maar er moest er nog eentje uit en daar speelden wij de hoofdrol
in. De laatste wedstrijd moesten we naar Amersfoort tegen The Party Animals spelen. Bij verlies lagen zij eruit en alle andere scores dan 6-3 voor hun maakten hun kansen erg klein omdat
de andere ploegen het dan op een akkoordje konden gooien. Wij begonnen furieus en kwamen
met 2-0 voor toen de concurrent binnen kwam open om te kijken wat zij de dag daarop moesten
doen. We kwamen ook nog 3-1 voor dus ze zaten zich al in de handen te wrijven. Echter kwam
het spook van de derde divisie voorbij en we gaven het weg met een 6-3 tot gevolg. Dit zorgde
ervoor dat de twee andere ploegen voor de winst moesten gaan om zelf niet te degraderen.
Uiteindelijk eindigde die wedstrijd in een 5-4 waardoor er vier ploegen op hetzelfde aantal punten
eindigden. Twee hiervan hadden meer overwinningen, maar bij de
andere stond alles hetzelfde waardoor er een beslissingswedstrijd
volgde. Uiteindelijk trokken The Party Animals aan het langste eind
en bleven in de derde waar de toeschouwers met ons mee afzakken
naar de vierde.
De voortekenen waren goed want na de vakantie bleek er van Harm
zijn darttritus bijna niets meer over en ook Krijn lijkt eindelijk weer
een constante factor te worden na een rustpauze deze zomer. Dat
zijn dan ineens weer twee goede darters erbij tov vorig seizoen, waardoor we de doelstelling voorzichtig op promotie in kunnen zetten!
De eerste wedstrijd is traditioneel een bekerwedstrijd en we hadden weer de mazzel dat we
thuis mochten spelen. Dit keer tegen Strak Zat, een derde divisionist, dus een goede test! John
mocht het seizoen aftrappen, maar de tegenstander bleek een maatje te groot. Daarna pakten
zowel Harm, Frank al Krijn hun eerste overwinning, met een 3-1 voorsprong tot gevolg! Andries
en Frans kwamen erin voor Frank en Krijn en ineens zat het niet meer zo mee. Twee koppels
gingen met 3-2 verloren en eentje met dezelfde cijfers gewonnen
en de laatste ging met 3-1 naar de tegenstander. Hierdoor werd de
bierronde ineens cruciaal! Vooraf gaf de tegenstander aan dat het
maar een best of 1 hoefde te zijn en wij gingen daar in mee. Gelukkig voor ons wist Frans de beslissende check te gooien en gaan we
het een keertje in de winnaarsronde proberen. Een goed begin dus
van het nieuwe seizoen!

ch
Fantastis et
h
start van
seizoen
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De eerste competitiewedstrijd was op papier direct een hele lastige tegen mededegradant “Kenniespeulevandedorst” die anders
dan ons team maar één puntje t e kort kwam. Andries kon niet
want die had bardienst?!?! en Krijn had een schoolbijeenkomst
van de kinderen. Toen dat echter over was ging hij toch maar
even kijken met Cindy hoe de mannen het ervan af brachten.
Groot was onze verwondering dat er al een 3-0 voorsprong op
het bord stond en Rob bezig was om na Frans, Frank en Harm
het vierde puntje binnen te halen. Frank had hier wel een keiharde boer, op het moment suprême,
van John, als teller, voor nodig, eigenlijk onsportief, maar hij had geluk dat de captain toen nog
niet aanwezig was! Harm was aan de beurt en ging eruit voor John, maar in de koppels trokken
de mannen gewoon door! Bij een 7-0 stand trokken de Broerses weer naar huis want het zou wel
goed komen! Jullie raden het al….. de laatste koppel alsook de bierronde ging verloren ☹ Al met
al toch een mooie 7-2 tegen een tegenstander waar we het niet verwacht hadden! Zij gingen dan
ook bloed chagrijnig naar huis.
De week daarop mochten we uit naar Harmelen tegen
the Pirates in hun eigen rovershol, altijd lekker om daar
te spelen. Harm had pech en kwam net met 3-2 te kort,
maar Krijn had daarentegen heel veel geluk met de missers van zijn tegenstander, maar wel strakke checks
waardoor hij met 3-2 won na een 2-0 achterstand. John
won dankzij zeer hoge concentratie voor het eerst
sinds een jaar zijn single, erg trots op hem hoe hij nu
in het spelletje zit! Frans strafte ook de fouten van de
tegenstander af met 2-3! Het koppel Harm-Frank (die
er in gekomen was voor Frans) had het niet die avond
en verloor beide partijen. John haalde wel maximaal
resultaat met koppelmaat Krijn die wel erg lekker stond
te checken. Ook de bierronde sleepten we binnen zodat
we weer een mooie 6-3 bij konden schrijven!
Hoe gekker hoe beter heette de volgende tegenstander. Twee
dames en een paar oudere mannen, de ingrediënten voor een
leuke avond, en dat was het. Achteraf was het eigenlijk ongelofelijk dat dit geen 9-0 was voor ons team, maar één van de
oude mannetjes had het geluk aan zijn kont hangen. Waar Andries, Rob en Frank hun single wonnen had Frans dit ook gewoon koelbloedig af moeten maken, echter keek dat mannetje
alle checks van Frans ernaast en gooide hij ze er zelf consequent in! Dit herhaalde hij in de koppel tegen Harm en Krijn en
zo haalde hij beide punten voor zijn team binnen. Daarna ging
hij eruit en bleven de punten dus in Den Dolder. Toch wederom
een mooie 7-2 overwinning, tegen een ploeg die het heel erg
zwaar gaat krijgen denk ik.
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De eerste derby in Zeist tegen Zwaluwen Boys (Rob’s Europub) hadden
we bijna volle bak want alleen John was er niet, want die zat op Texel de
stand in de gaten te houden via de app. Wie dacht dat het roken in kroegen voorbij was, heeft het mis. We werden even terug in de tijd geplaatst,
wat een smerige rooklucht hing daar zeg en nog erger, zelfs de schrijver
rookte terwijl we aan het gooien waren. Dat had ik in de 12 jaren dat ik
nu gooi nog niet meegemaakt! Toch zeg je er op de avond ze lf niets van
want je wil de sfeer niet verpesten, maar persoonlijk vond ik het redelijk
asociaal. Dit merkte ik direct in mijn single die prompt verloren ging,
toch 1 kans op de check en hem dan gooien is toch lekker. Zowel Frank
als Harm pakte daarna hun single en Andries verloor nipt van de tegenstander die dacht dat hij
van Gerwen hemzelf was 😊  Nog  even  terugkomende  op  de  single  van  Harm  want  dat  was  me 
er eentje. De kreet showdarter was zeker van toepassing op Harm die wedstrijd! De eerste leg
checkte hij 20 dmv dubbel 6 dubbel 4, de tweede leg mikte hij twee pijlen op de dubbel 3 toen
hij eindelijk het geroep hoorde dat hij dubbel zes moest, prompt gooide hij met zijn laatste pijl
de dubbel 6! De beslissende leg, want de tegenstander kwam elke keer terug, wist Harm het nog
bonter te maken. Met nog 54 punten op het bord en de tegenstander op een check wist hij deze
in stijl door dubbel 14, dubbel 13 uit te gooien! Sophia kwam ook nog even de ploeg aanmoedigen, maar helaas hielp dat niet helemaal. Alleen Krijn en Frank wonnen nog een koppel in deze
bloedspannende wedstrijd. Een verliespartij tegen een promotieconcurrent waar een 5-4 of 4-5
de verhouding iets beter zou laten zien. Kortom leuke pot en uiteindelijk werd het alsnog gezellig
maar wel de dag daarop koppijn van de rook. Toevallig heeft de bond die week een waarschuwing op de site gezet dus het zal niet meer voorkomen!
De laatste wedstrijd voor de deadline van dit clubblad was thuis
tegen 3 Bier en 1 Zakkie! Mooie namen volop in deze poule! Andries
had wederom een bardienst, hoe is het mogelijk op een thuisavond!
Voor de rest hadden we volle bak en gingen we weer strak van start.
Rob en Harm wonnen overtuigend met 3-0, maar Frans had meer
moeite met de dubbels en moest met 3-2 de overwinning aan de
tegenstander laten. John won daarentegen zijn tweede single op rij!!!
Gelijk wisselen die gast anders gaat hij naast zijn schoenen lopen, dus kwamen Frank en Krijn
erin voor hem en Frans. Rob en Frank kregen geen schijn van kans in hun eerste koppel want
de tegenstander had de punten eindelijk gevonden. Hetzelfde lot leek Harm en Krijn beschoren,
want voor ze het wisten stond de 0-1 op het bord en ging de tweede leg ook die kant op. Toen de
tegenstander 6 matchdarts gemist had gooide Krijn met twee pijlen de resterende 83 score uit!
Om het voor hun nog erger te maken deed hij dit de volgende leg nog een keer alleen nu 47 en
wonnen ze hem alsnog! Frank en Rob wonnen vervolgens ook en daarna deed Krijn het scorende
werk en checkte Harm beide legs! Helaas lijkt het dit seizoen qua bierrondes minder en verloren
we, al moet gezegd worden dat de tegenstander met een 140, 95 en 32 check wel heel snel het
laatste stukje aflegde. Een fraaie 6-3 tegen een taaie ploeg is wederom een mooi resultaat te
noemen. Je kan dus wel stellen dat we een mooie start gemaakt hebben en een solide top drie
notering in de tas hebben.
DOSC Competitie wedstrijden:

Woensdag

08-11 Osseworst – DOSC

Dinsdag

17-10 DOSC – Jan Willem 1

Dinsdag

14-11 DOSC – Dart Vaders

Woensdag

25-10 Cobus 1 – DOSC

Maandag

20-11 Break Out – DOSC

Dinsdag

31-10 DOSC – Full Moon

Dinsdag

28-11 DOSC – Yapping Gobs 4
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Afdeling Gymnastiek
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan en mede namens het bestuur en alle docenten van
gymnastiek wensen wij alle sporters weer een fijn en sportief seizoen toe.
Op 6 juni 2017 zijn wij op uitnodiging van de Algemene senioren vereniging Zeist bij hen op
bezoek geweest, in dit geval in de zaal De Clomp , Maryse heeft daar een demonstratie Galm
gegeven en Marjan Apol een demo country linedans.
Het was een gezellige bedoening met veel enthousiaste deelnemers, onderstaand treft u enige
foto’s aan.

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt hebben wij dit seizoen voor het eerst sinds vele jaren een
noodzakelijke geringe contributieverhoging moeten doorvoeren.
Tevens hebben wij de opzegtermijn voor gym leden aangepast, daar waar wij eerst een opzegtermijn van één jaar hanteerden hebben wij dat vanaf seizoen 2017-2018 omgezet naar 3 maanden.
Traditiegetrouw heeft de afdeling gymnastiek op 15 september weer een bbq gehouden voor alle
bestuursleden en docenten, onderstaande foto’s spreken voor zich.
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Ik wens u allen een goed sport seizoen toe.
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Op maandag 3 juli heeft de maandag GALM-groep (sporthal De Koppeling, 11.45 tot 12.45 uur)
van Maryse Abendanon het seizoen 2016-2017 afgesloten met Voetgolf bij Down Under in Nieuwegein.
Twee groepen van 5 GALMERS deden hun best om in zo weinig mogelijk trappen de voetbal in
de 10 holes te krijgen. Dat ging gepaard met veel enthousiasme, balvaardigheid en tactiek op
het ongelijke parcours met hindernissen.
De uiteindelijke winnaar met een score van 47 was Rob Lips, die een fraai bekertje als herinnering mee naar huis kon nemen.
Na afloop van de sportieve inspanning was er tijd voor een gezellige
nazit in het restaurant van Down
Under.
Na de vakantiestop start de groep
weer op maandag 21 augustus
met conditie-gymnastiek en bewegen in spelvorm in een nieuw
seizoen G(roninger) A(ctief) L(even)
M(odel).
Het tijdstip is gewijzigd in 12.00 tot
13.00 uur.
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Afdeling Klaverjas
Op 28 sept. 2107 was de jaarvergadering van de Klaverjasclub. Een vergadering die in vergelijking met vorige vergaderingen aandacht verdiend. Natuurlijk werden de gebruikelijke stukken besproken zoals de notulen, de begroting enz. Echter deze avond trad het overgrote deel van de vijf
zittende bestuur sleden af. Te weten de voorzitter, de penningmeester en 2 algemene leden. Ook
het vijfde lid trad af, maar heeft zich weer direct herkiesbaar gesteld. Voor de voorzitter en de
penningmeester zijn er 2 leden gevonden die deze taak nu op zich nemen. Het nieuwe bestuur
bestaat uit drie leden: penningmeester Bert Griffioen, algemeen lid Tineke Spekman en voorzitter
Mariëtta vd Haak. U begrijpt dat de twee nieuwe bestuursleden erg blij zijn met een algemeen lid
die bekend is met alle ins en outs.
Het hele verslag van de jaarvergadering kunt u vinden op de site van Dosc Klaverjas.
De klaverjasclub heeft nu nog 22 leden en 4 reserveleden.
Ton en Hennie Vogel en Jaap Hagoort hebben na jarenlang trouw lid te zijn geweest hun lidmaatschap opgezegd.
Gelukkig zijn er nieuwe leden: Wil Blankensteijn en Gerda Griffioen en ook Aline Bossink is weer
van de partij.
Ter info:
Van het algemeen bestuur: er is besloten in de vergadering van 19 sept 2017 dat het clubblad
alleen digitaal en niet meer op papier zal verschijnen.
Van het dagelijks bestuur: 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
vorm gegeven en ingevoerd.
Suzanne Franssen blijft de puntentelling briefjes verwerken en de standen bijhouden van de
beste klaverjasser, de hoogste roem enz. Zie onder dit bericht.
Als laatste bedank ik Tanja Goes, Bert van El, Suzanne Franssen en Jaap Hagoort voor hun inzet
als bestuurslid voor de Klaverjasclub.
Een vriendelijke groet van de nieuwe voorzitter, Mariëtta vd Haak.
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Klaverjas seizoen 2017-2018 tussenstand
Stand per heden

Records maand Oktober:

Plek

Naam

Punten

1

De heer J. Oostenbruggen (res)

23.996

Plek

Naam

Score

2

Mevrouw R. Jansen

23.766

3

Mevrouw S. Franssen

23.722

4

Mevrouw G. Griffioen

23.202

1
2
3

M. Daalmeijer
R. Jansen
W. v Barneveld

5251
5010
4922

5

Mevrouw T. Goes

23.128

6

Mevrouw M. Daalmeijer

23.077

7

De heer H. van Oel

22.772

8

De heer J. van Oostenbrugge

22.234

9

De heer B. Griffioen

22.043

10

Mevrouw A. van Oostenbrugge

21.959

11

De heer C. van Sijl

21.674

12

Mevrouw T. van Amerongen

21.387

13

Mevrouw M. van den Haak

21.306

14

De heer S. Ringma

21.290

15

De heer J. van Amerongen

21.116

16

De heer S. Maree

21.041

17

De heer W. van Barneveld

21.009

18

De heer R. Kramer (res)

21.004

19

Mevrouw T. Speckmann

21.001

20

Mevrouw J. den Boestert

20.738

21

Mevrouw W. Blankensteijn

20.616

Namen Koppel:

Score

22

Mevrouw A. Bossink

20.448

23

Mevrouw G. van Arnhem (res)

18.466

J. Oostenbruggen (res) &
R. Kramer (res)

2134

24

De heer B. van El

18.080

25

Mevrouw D. Brinkhorst

17.760

Hoogste Dagscore:

Hoogste Totale Boom:
Namen Koppel:

Score

M. Daalmeijer & T. v. Amerongen

1910

Hoogste Punten (per boom):
Namen Koppel:

Score

M. Daalmeijer & T. v. Amerongen

1720

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:

Score

W. v. Barneveld &
A. van Oostenbrugge

300

Records seizoen 2017-2018:
Hoogste Dagscore:
Plek

Naam

Score

1
2
3

A. van Oostenbrugge
J. van Amerongen
G. Griffioen

5500
5457
5426

Hoogste Totale Boom:

Hoogste Punten (per boom):
Namen Koppel:

Score

J. Oostenbruggen (res) &
R. Kramer (res)

1874

Hoogste Roem (per boom):
Namen Koppel:

Score

R. Jansen &
A. van Oostenbrugge

590

24
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v.AMERONGEN
Dealer van
Batavus en Gazelle
Ook ruim gesorteerd in onderdelen,
regenkleding, tassen, enz, enz.
Pleineslaan 50
3734 EP Den Dolder
Tel: 030 - 228 2224

Afdeling Volleybal
Van het bestuur
Vanuit het bestuur is eigenlijk niet zo heel veel te melden. De competitie is in volle gang (als we
de herfstvakantie even niet meerekenen) en verloopt voor het merendeel zonder onoverkomelijke problemen. De problemen die er zijn, zijn helaas ontstaan door langdurig geblesseerden.
Bij het mixteam zijn dat zelfs 3 personen: Jan (knie), Leo (enkel) en
Jacqueline (rug), bij de heren Remco (knie). Wij wensen hen natuurlijk een voorspoedig en snel herstel toe.
Bij beide teams levert dat ook problemen voor de wedstrijden op. Bij
het mixteam waren immers maar 3 heren opgegeven, dus als er dan
2 uitvallen, heb je toch een aardig probleem. Gelukkig is het met de
hulp van de mannen van het herenteam toch gelukt om elke keer
een compleet team in het veld te brengen.
Bij het herenteam zelf is dat wat moeilijker, er zijn geen andere teams
waar zij uit kunnen putten. Zij hebben dan ook al meerdere wedstrijden met 5 mensen moeten spelen (wat gelukkig toegestaan is).
Ook zijn we druk geweest met de plannen van het ZVC-bestuur om alle wedstrijden in Dijnselburg te laten spelen, dus geen wedstrijden meer in Austerlitz, Driebergen, Odijk of Den Dolder.
Uiteraard waren wij het daar niet mee eens en ook het dagelijks bestuur heeft in een brief haar
bezwaren hiertegen geuit. Op 10 oktober jl. was er een extra ledenvergadering van de ZVC waar
over dit voorstel werd gestemd. Het resultaat was positief: met slechts twee voorstemmers
(Fit en SO What) werd het voorstel afgewezen. Onze thuiswedstrijden blijven we dus echt thuis
spelen!
Competitie
Het herenteam begon dit seizoen met een kwalificatiecompetitie. Alle 8 herenteams spelen een
keer tegen elkaar. Vervolgens worden de teams opgedeeld in een A-poule (de nummers 1 t/m 4)
en een B-poule (nummers 5 t/m 8). Het zal niemand verbazen dat D.O.S.C. zonder enig setverlies
in de A-poule terecht is gekomen.
Voor de damescompetitie zijn er dit seizoen nog maar 7 teams. Zij spelen tot december een
gewone competitie en staan op dit moment op een nette 4e plaats.
Ook het mixteam is begonnen met een kwalificatiecompetitie. Lange tijd leek het erop dat zij bij
de bovenste 4 zouden eindigen, maar in de laatste kwalificatiewedstrijd lieten zij punten liggen
waardoor zij op de 5e plaats kwamen. Na de herfstvakantie spelen zij dus in de B-poule.
Voor het eerst sinds lange tijd hebben we ook weer een CMV-team in de Nevobo-competitie.
Bente de Vries, Bente van Unen, Kevin Moonen, Eva Vogel en Marit van Dijk zijn de spelers in
dit team, wat begeleid wordt door Diane Vogel en Martijn van Dijk. Een leuk team, wat het goed
doet. Na 3 van de 5 wedstrijden staan zij op een keurige 4e plaats, met ruime voorsprong op de
nummers 5 en 6.
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CMV-toernooi
Op zaterdag 14 oktober werd het maandelijkse CMV-toernooi bij en door D.O.S.C. georganiseerd.
Zo’n 30 teams met gemiddeld 4,5 speler bevolkten van 10.00 tot 13.00 uur onze sporthal. Met de
begeleiders en toeschouwers erbij zo’n 175 personen, volle bak dus.
Vanuit D.O.S.C. speelden 3 teams mee:
D.O.S.C. 1 (Lisa, Dasha, Yalenka en Leona) speelde
op niveau 3. Zij begonnen voortvarend met winst
in de eerste wedstrijd, maar ondanks goed spel
kwamen zij in de andere wedstrijden alleen nog
een keer tot een gelijk spel.
D.O.S.C. 2 (Marlotte, Laura, Tessa en Femke) speelden niveau 4. Ook zij speelden goede wedstrijden,
met één keer de volle winst en één keer een gelijk
spel.
Het laatste team, D.O.S.C. 3 (Stella, Matha, Mats
en Mees) speelde eveneens op niveau 4. Dat wil
zeggen: we hadden hen als niveau 4 opgegeven. Omdat er echter te veel teams niveau 4 en
te weinig teams niveau 5 (je begrijpt, een stapje
hoger) waren, zaten in deze poule teams van beide
niveaus. D.O.S.C. 3 heeft tegen de twee niveau 5
teams ook gewoon niveau 5 gespeeld! Zij wisten
hiervan zelfs één wedstrijd te winnen, de andere
werd nipt (17-18) verloren. Grote klasse! Omdat zij de
overige wedstrijden ook wisten te winnen, eindigde
D.O.S.C. 3 op de eerste plaats!
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Met 2 jonge superhulpen worden de velden klaargemaakt

Natuurlijk is zo’n toernooi niet mogelijk zonder hulp. Ook vanaf deze plek willen wij de veldopbouwers en -afbrekers, scheidsrechters, tellers en begeleiders hartelijk danken voor hun inzet.
Speciale dank aan Martien en Michiel, die zelf niets met volleybal te maken hebben maar als
echtgenoot/vriend van toch de hele ochtend hebben geholpen.
Omdat we nog een klein stukje ruimte hebben een kort verslag van het toernooi op 4 november
bij Taurus in Houten. We hadden dezelfde teams als in Den Dolder, alleen Dasha kon jammer
genoeg niet meedoen. D.O.S.C. 1 speelde daarom elke wedstrijd met een invaller (die dat met
plezier en goed deden). Ook hadden we D.O.S.C. 3 nu op niveau 5 ingeschreven.
Zoals altijd werd en goed, enthousiast en met plezier gevolleybald (en zo hoort het ook natuur).
Dit leidde tot goede resultaten: D.O.S.C. 1 werd gedeeld 1e, D.O.S.C. 2 3e en D.O.S.C. 2 gedeeld
2e. Een resultaat om trots op te zijn.
Op naar het volgende toernooi op 2 december in Bilthoven bij Irene!

Afdeling Voetbal
Het voetbalseizoen 2017-2018 is weer gestart!
De teams zijn weer volop aan het trainen, de beker poule fase is gespeeld en de eerste competitiewedstrijden zijn al achter de rug. De maand september is een hectische maand. Iedereen
moet zijn draai weer vinden, en weer even wennen aan het nieuwe trainingsschema, maar ook
bij de jongste pupillen de door de KNVB nieuw geïntroduceerde spelvormen. Voor de oudere
pupillen, junioren en senioren worden de wedstrijdformulieren vanaf dit seizoen via een app ingevuld en moet iedere speler zich via een app kunnen legitimeren. Het was ontzettend veel werk
om dit op tijd geregeld te krijgen, maar met de inzet van vrijwilligers is dit ook weer gelukt.
We zijn trots om te melden dat er sinds jaren weer een 4e seniorenteam bij DOSC actief is. Maar
ook een 3e A-junioren team. Ook is er weer een Technische Commissie actief, en langs de lijn
worden wedstrijden en trainingen bekeken door een Scoutings Commissie.
Binnen de afdeling Voetbal zijn veel vrijwilligers actief. We hebben op dit moment behoefte aan
scheidsrechters voor onze jeugdteams. Lijkt dit je leuk, dan ben je van harte welkom om eens
van gedachte te wisselen met onze scheidsrechter coördinator. Het fluiten is volledig zelf in te
vullen, dit betreft zowel frequentie, niveau, en uiteraard behoort een opleiding bij de KNVB voor
het officiële scheidsrechter certificaat tot de mogelijkheden, maar is niet verplicht.
Hou je van organiseren, dan ben je bij de afdeling Voetbal ook aan het juiste adres. We zoeken
ook nog vrijwilligers voor onze activiteitencommissie. Lijkt dat je leuk? Neem dan contact op
met Hans van den Hoven of loop op zaterdag even de bestuurskamer binnen.
Misschien al bekend, maar anders nog even voor de zekerheid. Elke 3 weken verschijnt er een
nieuwsbrief van de afdeling Voetbal met interessante, nuttige of leuke informatie. Wil je deze
nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mail naar doscvoetbalnieuwsbrief@gmail.com.
Wij wensen al onze leden en bezoekers weer heel veel voetbalplezier dit seizoen en veel sportiviteit langs en op de velden!
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Praktijk voor FYSIOTHERAPIE en
MANUELE THERAPIE

H.G. van der Laan Paltzerweg 210
www.fysiovanderlaan.nl
tel. 030 - 229 1297
Fysiotherapeuten, specialisten in bewegen

. uw sport hervatten en verantwoord in beweging blijven
. sneller terug naar het werk
. revalideren na een orthopedische operatie
. advies over optimaal herstel na blessures

