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Bericht van het dagelijks bestuur
Beste leden,
Door omstandigheden is het clubblad iets later verschenen dan gepland. Toch maken we nog graag van de
gelegenheid gebruik om jullie al het goede voor 2018 maar bovenal, met elkaar, veel sportplezier in goede
gezondheid te wensen! Tevens willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om al onze vrijwilligers
te bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage aan onze succesvolle omni-sportvereniging D.O.S.C. in
2017.
Terugblikkend kunnen we vaststellen dat er weer zeer veel is gebeurd in en rondom D.O.S.C. in 2017. We
hebben gezamenlijk voor diverse bestuur posities nieuwe vrijwilligers kunnen vinden die inmiddels met
veel enthousiasme en plezier aan de slag zijn gegaan. Er is uit eigen geledingen een nieuwe
paviljoenbeheerster gevonden die inmiddels met veel energie en vol plannen is begonnen.
We hebben ook de bouw en oplevering van het nieuwe tunneltje van zeer nabij meegemaakt. Daarvoor is
zelfs de Petanquehal ontmanteld. Met het terugplaatsen van de wanden is een extra binnenschil
geplaatst ter verbetering van de temperatuur/klimaat.
We hebben een aantal administratieve taken een stuk gemakkelijker gemaakt door de inzet van ICT. Het
vernieuwde ledenadministratie systeem is met enige vertraging uiteindelijk succesvol ingevoerd.
Daardoor is het innen van de contributie geautomatiseerd en hebben we veel gemakkelijker overzicht. Er
is na de zomer een nieuw kassasysteem ingevoerd wat niet alleen eenvoudiger werkt maar ook
administratief de diverse taken beter en efficiënter ondersteunt. Het programma Sponsit helpt de
sponsorcommissie om alle belangrijke informatie over onze sponsoren verzameld en up-to-date te
houden. Door deze veranderingen kunnen we weer meer aandacht besteden aan het persoonlijke contact
en de activiteiten in de vereniging.
De sponsorcommissie is er in geslaagd om de sponsor inkomsten opnieuw te verhogen. Daarvoor zijn wij
hen zeer erkentelijk. De inkomsten van sponsoren en uit de baromzet zijn hard nodig om de contributies
zo laag mogelijk te houden. Ons doel is tenslotte om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. We zijn blij
dat de vereniging er ook financieel gezond blijft voorstaan.
Het allerbelangrijkste is dat er in 2017 weer heel veel mensen zeer lekker en sommigen ook heel fanatiek,
met elkaar hebben gesport!
Vooruitblikkend op het lopende jaar 2018 staan er veel vernieuwingen en veranderingen op de rol.
Misschien wel de belangrijkste vernieuwing gaat plaatsvinden bij de afdeling Voetbal. Op 7 november jl.
keurde de gemeenteraad van Zeist namelijk het 'Masterplan Buitensportaccommodaties' goed. Dit is
enorm goed nieuws voor D.O.S.C. Zo zal het hoofdveld (veld 1) kunstgras en verlichting krijgen. Daardoor
kan het ingezet kan worden voor trainingen en loopt het veld minder weerschade op. Ook worden er 4
nieuwe kleedkamers gebouwd ter vervanging van de huidige semi-permanente kleedkamers die bij
sporthal geplaatst zijn. Binnenkort wordt de realisatie besproken. Het is de bedoeling dat we het
kunstgrasveld bij de start van het seizoen 2018-2019 in gebruik kunnen nemen en de bouw van de
kleedkamers staat gepland voor het komende najaar. Een prachtig cadeau voor het dan 70-jarige
D.O.S.C.!
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Een andere grote verandering is de invoering van het nieuwe bardienstbeleid waar leden zichzelf verplicht
gaan inroosteren. We vinden het belangrijk om het werk dat nodig is als sportvereniging te kunnen
draaien, te verdelen over zoveel mogelijk schouders. Vele handen maken immers lichter werk, waardoor
het voor iedereen draaglijk en prettig blijft. Door u via het planningsysteem de gelegenheid te geven om
zélf te bepalen wanneer u een dienst wilt draaien, verwachten we dat ook de verplichte praktische
bijdrage acceptabel is.
Als bestuur blijven wij ook dit jaar graag openstaan voor allerlei suggesties hoe we het samen binnen de
vereniging nog beter en prettiger kunnen maken.
Tot slot nog het volgende. Tijdens de nieuwjaarinstuif zijn de gebruikelijke speldjes e.d. uitgereikt aan de
jubilerende leden van afgelopen jaar. Helaas liep alles niet zoals het hoort....
Het speldje, behorende bij het 25-jarig lidmaatschap werd uitgereikt aan:
Esther Dekker, volleybal, algemeen lid
Bodes de Vries, volleybal, algemeen lid
Gert Dijs, voetbal, algemeen lid
Wesley van Veldhuijzen, voetbal
Het speldje, behorende bij het 50-jarig lidmaatschap werd uitgereikt aan:
Hilly de Rooij, volleybal, algemeen lid
Paul Rondeel, voetbal
Jan van Oostenbrugge (voetbal, klaverjas) kreeg vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap de bijbehorende
(gegraveerde) pennenset.
Ook 60 jaar lid zijn Piet Hein Donker (voetbal, petanque) en Bert van de Dijssel (voetbal, petanque).
Beiden konden helaas niet aanwezig zijn.
Na afloop bleek dat het Dagelijks Bestuur bij het vaststellen van de jubilarissen een blunder heeft begaan
door iemand over het hoofd te zien. Een menselijke fout die absoluut niet had mogen gebeuren en
waarvoor wij onze welgemeende excuses hebben aangeboden. Want niemand minder dan Jan van Buren,
oud voetballer, nu lid van de afdeling volleybal en bovendien iemand die zich jarenlang meer dan
verdienstelijk heeft gemaakt o.a. als ledenadministrateur en algemeen secretaris, blijkt eveneens 60 jaar
lid te zijn. In overleg met Jan zullen we een ander moment kiezen om hem daarvoor officieel te bedanken.
Wij zullen het vaststellen van de lijst met jubilarissen in de toekomst met extra zorgvuldigheid uitvoeren.

Wij wensen u een heel mooi en sportief jaar toe!
Namen het dagelijks bestuur, Ton Anbeek
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Badminton is voor alle leeftijden
Ja mensen of je nu 8 of 80 bent, badmintonnen kun je altijd blijven doen. Wel is waar dat jong geleerd
oud gedaan is, want als je het eenmaal onder de knie heb vergeet je het nooit meer. Het is net zoiets als
met fietsen. Zodra je weet hoe je het racket moet vasthouden en de shuttle moet raken, verleer je het
nooit meer. Ook al vergeet je op latere leeftijd dat je moet blijven opletten.
Hoe begin je met badminton?
Je meldt je aan bij een badmintonvereniging zoals bij voorbeeld onze
club. Ben je reeds 8 jaar dan wordt je ingedeeld bij de jeugdafdeling.
Deze afdeling is bij ons momenteel een tiental leden groot. Elke
woensdag beginnen wij om 19:30 uur en wordt de jeugd samen met
de senioren getraind tot 20:30 uur. Na een warming up van een paar
minuten, waarbij een paar keer van het ene eind van de zaal naar
het andere wordt gejogd en gerend, worden vervolgens andere
delen van je lichaam soepeler gemaakt door die ook te zwaaien en te
strekken. Daarna volgen verschillende oefeningen om bepaalde
slagen en bewegingen goed onder de knie te krijgen. Voor jongeren
is het clearen, het ver hoog achterin op het veld van de tegenstander slaan, nog moeilijk omdat zij nog
niet de volle kracht van een oudere speler hebben. Maar naarmate je ouder wordt neemt je kracht toe en
als je dus ook al een paar jaar ervaring hebt kun je samen met
de wat oudere spelers toch leuk een partijtje spelen. Niet alleen
kracht is belangrijk bij badminton, ook techniekbeheersing is
zeker noodzakelijk. Daarom worden behalve de krachtige slagen
zoals de clear en de smash ook de subtielere slagen zoals de
drop, en de netdrop geoefend. Hierbij gaat het om de stand van
je lichaam, de stand van je arm en de stand van je racket op het
moment van de slag.
Dat je in het begin de shuttle vaak misslaat moet je je niet door laten ontmoedigen. Vaak komt het
misslaan vanwege de verkeerde inschatting van de valsnelheid van de shuttle. Je denkt dat de shuttle net
zo snel als een tennisbal naar beneden valt maar dat is niet zo. Omdat de shuttle heel licht is, het weegt
maar 5 gram, en er een breed soort parachute achter de kurken dop is wordt die in de lucht goed
afgeremd. Daardoor is het dus mogelijk om een keiharde smash, die van een afstand van 8 à 10 m op je
afkomt, nog te kunnen opvangen. Bij het begin van zo’n smash kan die shuttle een snelheid hebben van
493 km/uur. Dat hebben ze ooit gemeten. Maar na 10 m is die snelheid al gedaald tot zo’n 70 km/uur.
Want de reactie snelheid van een badmintonner kan niet sneller zijn dan 100 milliseconde. Zelfs 200 milliseconde is reeds heel goed. Dan kan de gemiddelde snelheid 180 km/uur zijn. Bij onze club zal dat hooguit
120 km/uur gemiddeld zijn dan heb je 300 milliseconden de tijd om de smash terug te slaan. Ik heb nu net
gemeten dat mijn reactiesnelheid 252 milliseconden is. Met 80 jaar behoor ik tot de top 71% die het zo of
beter hebben gescoord. Dus kan ik qua smashes opvangen nog meedoen.
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Je moet natuurlijk ook nog leren hoe je juist punten kan scoren want bij badminton gaat het om wie het
eerst 21 punten kan scoren. Je scoort een punt als je tegenstander de shuttle niet meer over het net heeft
geslagen. Dit kan zijn dat hij of zij een fout maakt en de shuttle tegen het net slaat of uit het veld van jou
slaat. Je moet de shuttle dus niet terug slaan als hij die te hard geslagen heeft en achter je over de lijn zal
vallen. Je kunt ook een punt scoren als de tegenstander er niet bij kan. Dan mag je weer serveren.
Je serveert eerst van het rechter vak bij 0 en
slaat de shuttle naar je tegenstander die schuin
tegenover je staat. Voor hem ook rechts dus.
Heb je een punt gescoord dan sta je aan de
linkerkant en serveer je naar de andere kant
waar de andere tegenstander dus ook links
staat. Om punten te scoren kun je bepaalde
strategieën gebruiken. Meestal spelen wij een
dubbelspel. Je kijkt dan of je tegenstanders
goed op elkaar zijn ingespeeld. Meestal is het zo
dat aanvallende spelers voor-achter spelen en
verdedigende spelers naast elkaar. Als je
aanvallend speelt en je krijgt de kans om de
shuttle te slaan dan kijk je of er een plek is waar je tegenstanders moeilijk bij kunnen. Daar sla je de
shuttle naar toe en als je een gemakkelijke shuttle terug krijgt, probeer je die dan af te maken door een
smash te plaatsen of een moeilijke drop. Meestal is het bij gevorderde spelers niet zo gemakkelijk om dat
direct te doen. Je moet dan een paar keer heen en terug slaan om de juiste slag te kunnen bepalen.
Dat je bij badminton lenig blijft is goed te merken als je vaak verliest. Dan moet je vaak de shuttle van de
grond rapen. Je moet dan heel vaak bukken. Als je vaak uit slaat hoef je dat gelukkig niet te doen. Dat
onze spelers, jong en oud het spelen leuk vinden merk je als ze onderling een partijtje spelen. Als er een
moeilijke shuttle net terug gespeeld wordt krijg je een lach of een leuke opmerking te horen. Bij het nakaarten onder het genot van een verfrissinkje in de kantine worden leuke momenten wel eens vaker nabesproken.
Omdat wij met een relatief klein clubje zijn van ongeveer vijf en twintig leden kennen wij na verloop van
tijd de sterkten en zwakten van hen. Daar houd je als tegenstander of als maatje natuurlijk rekening mee.
Anders wordt het als je in de recreantencompetitie zit. Daar krijg je soms weer nieuwe tegenstanders die
je uit of thuis voor het eerst ziet en tegen wie je moet spelen. Wij hebben momenteel één team dat
bestaat uit ongeveer zes personen die in onze regio meestal rond het midden in de poule eindigt.
Hoe eindig je als badmintonner?
Nu ik als enige 80 jarige speler bij onze club samen met 8 en 17, 30, 40, 50 en 60 jarigen speel vind ik het
badmintonnen nog steeds leuk en hoop het nog vele jaren te mogen meemaken.
Ton Muller
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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

DOSC Darts: Mooie overwinningen en kleine nederlagen
Met minder clubbladen in een jaar moet je altijd even terugkijken waar ik gebleven was. Mozes kriebel,
dat zijn een hoop wedstrijden die ik nog moet verslaan. Dan maar even in een andere modus zodat het
nog wel leuk blijft om te lezen of inderdaad voortaan maar direct het internet gaan gebruiken maar dan
leest iedereen het dubbel?! Eind oktober dan maar om te beginnen! Toen stond de wedstrijd tegen Cobus
1 op het programma een team welke we vorig jaar in de beker met 5-4 verslagen hadden. Zij kregen hun
revanche en pakten die, want we gingen met 5-4 ten onder! Met twee
dames in het team, waarvan de ene met het verkeerde been uit bed was
gestapt, zijn de ploegen toch goed aan elkaar gewaagd. De locatie draagt
niet bij aan de gezelligheid want de beide teams worden zorgvuldig
gescheiden gehouden door een rookhok en de hint of we de tafel iets
meer naar de baan mochten schuiven werd resoluut verworpen. Kortom
snel vergeten en hopen op een leuke en gezellige return!

De dinsdag na alle perikelen op de stichting mbt Anne Faber mochten we thuis tegen Full Moon aantreden. Ik was wederom redelijk vroeg aanwezig en zag een nogal duister figuur over het parkeerterrein
schuifelen. Beetje krom lopend, matje in de nek en ontwijkend gedag zeggend. Ik twijfelde serieus of ik de
politie moest bellen en drukte mijn auto nog drie keer extra op slot. Eenmaal
binnen aan het opbouwen kwam de jongen binnen en bleek het er eentje van
de tegenstander te zijn ;-) Geschikte kerel die het nivo van zijn team serieus
omhoog trok. Een leuke tegenstander die helaas voor hun niet opgewassen was
tegen onze vorm van die avond. Na een 5-0 voorsprong inclusief een 106 check
voor Krijn, zorgde hierboven genoemd suspect er persoonlijk voor dat twee
koppels toch hun kant op vielen. Hij deed dit inclusief een 180 score die de hele
kantine te horen kreeg. Gezellige avond met een mooie 7-2 overwinning dus!

De week daarna hadden we een probleem want de wedstrijd was op
dezelfde dag als de algemene ledenvergadering en kwamen we ook
om andere redenen spelers te kort. Wat een super tegenstander
(Ossenworst) want men wilde verplaatsen en toen op de speeldag
zelf bleek dat we toch niet terecht konden in hun locatie regelden ze
zelfs een andere locatie, en dat voor hun thuiswedstrijd!!! Kortom ze konden niet meer stuk bij ons,
eerste rondje! en daarna proberen ze toch kapot te spelen ;-) Harm verloor een thriller en Frank kreeg
een 134 check, D18, T20, D19 hoe anders!!! om zijn oren maar verblikte of verbloosde er niet van en won.
Frans ook en dat zonder punten te gooien maar wel een 86 met twee pijlen checken. Terwijl Krijn de boel
vermaakte met de Top 200 quiz en ladingen borrelnootjes, je moet toch iets doen als je na de single er uit
moet, deed de rest wat ze moesten doen. Na een zeer geslaagde avond, opnieuw dus, gingen we naar
huis met een 6-3 overwinning, met nogmaals dank aan de tegenstander!
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Vervolgens moesten we thuis tegen de Dart Vaders dus we verwachtten eigenlijk
allemaal mannen met zwarte helmen op, maar dat viel behoorlijk tegen. Het
waren gewoon normale mensen die ook lekker een pijltje kwamen gooien. Ze
waren door die onzichtbare helmen wel bestand tegen het slappe ge-o.h. van
John. Het werd een zeer spannende pot waarbij we het in de koppels iets lieten
liggen. Hierdoor wonnen zij de Star Wars met 5-4. Waren er verder naast de
bittergarnituur geen vette verhalen te vertellen? Nee, of het moet zijn dat we na
een 5-2 achterstand het nog mooi naar een 5-4 wisten te trekken!

De reis naar de koploper Break-out werd gedaan met maar vier
spelers, een unicum dit seizoen! Deze koploper gaat waarschijnlijk
onbedreigd kampioen worden en herbergt een collega van Harm,
Driekus, een speler die bovenaan staat in de Midden Nederland
ranking. Bovendien nog geen enkele leg afgestaan dit seizoen!
Alleen had hij nog niet tegen onze Harm gegooid, want die wist
vriend en vijand te verrassen met een 13 darter!!! 140-180-43-118
en 20 check! Daarnaast gooide hij ook nog een 168 (3xT18) en maar
liefst 11x 100+ in totaal. Helaas bleek Driekus het nog iets beter te doen en won gewoon, maar de
ongeslagen legstatus was hij kwijt. De rest deed wat ze konden maar in no-time stond er een 5-0 op de
borden. Het leek een kansloze 9-0 te worden maar onze sterren wisten toch nog drie koppels binnen te
harken. Een 6-3 nederlaag is achteraf een mooi resultaat want meestal wordt het 8-1 7-2 in hun
wedstrijden.

Tegen de Yapping Gobbs ging het een beetje mis en daar geven we zoals gebruikelijk Frank de schuld van (mits John die rol niet opeist) Frank had namelijk de
koppels bepaald en nadat de singles vrij soepel binnen gehaald werden met 3-1,
moet er eigenlijk een 6-3 uitrollen aangezien de tegenstander geen wissels had.
Echter stonden we na de 3-1 ineens tegen een 3-5 achterstand aan te kijken!
Nou moet gezegd worden dat één tegenstander maar liefst twee 180 scores
neerzette. Rob won gewoon van hem zijn single, maar in de koppel had het wel resultaat. Anders had het
geen 4-5 geworden maar andersom, want de bierronde viel “natuurlijk” wel onze kant op!
In de beker waren we de vorige ronde verder gekomen omdat onze tegenstander niet op kwam dagen.

Hierdoor mochten we in de derde ronde uit naar Playground in het
Soesterkwartier. Vorig jaar werden we daar weggerookt en heb ik er
nog een week last van gehad, maar gelukkig is er nu een rookverbod
tijdens de wedstrijd dus daar hadden we geen last van. Voor het eerst in
13 jaar werd Krijn een beetje pissig na zijn single omdat negatief
commentaar niet echt helpt om een wedstrijd over de streep te trekken. Hierna is het niet meer voorgevallen en proberen we elkaar positief de wedstrijd door te helpen. De singles gingen gelijk op met een
2-2 waarbij Andries tegen een sterke tegenstander vooral door zijn checks aan het langste eind trok. De
eerste twee koppels waren retespannend en verloren we beide met 3-2. Het geloof in een overwinning
zat er eigenlijk niet meer in gezien het bedroevende spel van onze kant en de tegenstander werd overmoedig en wisselde zijn twee beste spelers.
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Dat werd hun ondergang want ineens gooide Krijn een 70 check in twee pijlen en Rob beide keren 36 in
eentje en ook Frank en Harm deden een schepje er bovenop. 4-4 en de bierronde moest de beslissing
brengen. Vooraf hadden we afgesproken om er maar eentje ipv drie te spelen en dat pakte goed voor ons
uit. We liepen de hele rit vooruit maar Frank wist hem toch op dubbel 1 (zogenaamd: “Madhouse”) weg
te zetten. Uit principe weigerden de overige drie spelers te checken onder het mom van “hij zoekt het zelf
maar uit met z’n dubbel 1” en gelukkig wist hij hem te gooien waardoor we met hangen en wurgen weer
een ronde verder zijn en dus overwinteren in de winnaarsronde!!!

De week daarop tegen oude bekende DCC waren we “on fire”. Zeer gezellige
en leuke tegenstander, maar voor sentimenten geen plaats, of toch wel?
Harm, Krijn en Frans denderden over hun tegenstanders heen inclusief een
180 voor Krijn! Daarna klaarde Andries een moeizame pot tegen een met
dartritus kampende tegenspeler. Hij heeft hier al tien jaar!!! last van, heeft
even met links gegooid maar probeerde het nu weer met rechts. Zowaar
gooide hij nog een 180 ook, zo zie je dat meestal de hele goede spelers hiermee van doen hebben. Gelukkig voor Andries wist hij alsnog met 3-2 te
winnen. John en Rob vielen goed in en alleen het koppeltje van Andries en John ging verloren omdat er
vergeten werd te checken. Gelukkig maar want een 9-0 gun je, zeker deze tegenstander niet. Ongelofelijk
dat je na 10 jaar dartritus nog zo positief en gezellig bent tijdens een wedstrijd, Sjappoo!!

De laatste wedstrijd van het jaar was een heuse derby tegen “de Bende
van Ellende” spelende te Nieuw Zeist die net op tijd weer open was. Raar
maar helaas waar, zodra we een grote schare supporters bij ons hebben,
nu in de personen van Hennie, Cindy, Tessa en Jesper 'The Stripe'
Osterhaus, spelen we als een krant. Frank en Harm wisten met veel pijn
en moeite hun single te winnen, maar Frans en John gingen kansloos ten
onder. Hierna gingen alle koppels verloren!!! Frans wist nog wel een 100 check te gooien en zowel Harm
als Rob gooide een 180 score! Dit betekent dat we een wedstrijd met 6-3 verloren ondanks het gooien
van drie bookies, zoals ze die noemen! Kortom de rest van de worpen sloeg helemaal nergens op.
Gelukkig hebben we altijd nog de bierronde achter de hand, want een laatste drankje van het jaar,
geschonken door de tegenstander smaakt altijd lekkerder!

Uiteindelijk toch een mooie eerste seizoenshelft waar we op een stevige vierde plek staan. Waarschijnlijk
niet genoeg voor promotie, maar dat hoeft van ons niet persé. Een leuk en gezellig seizoen is veel belangrijker! Iedereen een mooi 2018 toegewenst namens de afdeling darts en hopelijk tot ziens op ons
jubileum toernooi 28 januari aanstaande (zie site).

DOSC Competitie wedstrijden:
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
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16-01 DOSC – Pirates 4
25-01 Hoe gekker hoe – DOSC
01-02 Dappere Dodo’s – DOSC
06-02 DOSC – Zwaluw Boys
16-02 3 Bier & 1 Zakkie – DOSC
20-02 DOSC – Cobus 1
08-03 Full Moon – DOSC
13-03 DOSC – Osseworst
januari 2018
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Dynamic Tennis: Toernooi in de Dijnselburg
Op 29 november van het vorige jaar heeft onze Dynamic tennis trainster Maryse Abendanon
traditiegetrouw weer een magnifiek dynamic tennis toernooi georganiseerd. Deze keer speelden wij in
sporthal Dijnselburg.

Uitgenodigd waren alle tennissers van D.O.S.C. uit Den Dolder en Zeist en de tennissers van een club uit
Baarn, totaal zo'n 50 man en vrouw.
De hele (grote) zaal was volledig benut om de vele velden te kunnen opzetten met zo een groot aantal
deelnemers.
Het was een gezellige bedoening zoals altijd en perfect georganiseerd door Maryse en nog leuker is dat
wij van D.O.S.C. de andere jaren er flink van langs kregen van de spelers van Baarn en dat we nu toch wel
gewaagd aan elkaar waren, ik hoorde zelfs in de wandelgangen dat wij meer partijen hadden gewonnen
dan Baarn.
Wij hebben ons in een prettige atmosfeer twee uur lang kunnen uitleven en de echte doorzetters hebben
minstens vijf partijen gespeeld.
Maryse bedankt voor de soepel lopende organisatie.
Met sportieve groet,
Max Premseler
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Kaartje leggen? Gezellig!
We zijn al weer halverwege het seizoen. De club bestaat uit 21 enthousiaste leden, die elke week graag een
kaartje leggen en Suzanne Franssen houdt wekelijks de stand bij van wat al die gezellige kaarters hebben
gepresteerd.
Het nieuwe bestuur raakt ingespeeld op de taken die horen bij het draaiende houden van de afdeling
klaverjas. De penningmeester kon het eerste halfjaar naar tevredenheid zijn boekhouding afsluiten. Soms
verzuchtend: 'lukt mij dit wel?' Nu hij kan het prima, ordelijk en nauwgezet, goede eigenschap voor een
penningmeester. De voorzitter krijgt veel steun van de zeer ervaren Tineke Spekman, al jaren bestuurslid
en weet alles van prijzen voor toernooien en kaartjes voor zieke of jubilerende leden.
In het eerste half jaar van het seizoen is het Sint toernooi geweest waarbij voor elke deelnemer een
decemberkalender was te winnen. Zo zou het zo maar kunnen dat niet de beste kaarter van deze avond
maar de degene met de meeste sterretjes, wanten of sneeuwpopjes met de beste prijs thuiskomt.
Vlak voor Kerst was er het kerstklaverjassen met als prijzen een boodschappentas, flesje wijn, kaastasje
enz. Nog een lekkere snack bij het glaasje wijn of chocomel, al met al een geslaagde avond.
De eerste kaartavond in het nieuwe jaar zijn we gestart met een toast uit te brengen op Jan van
Oostenbrugge, hij is 60 jaar lid van D.O.S.C. Heeft gevoetbald, maakt schoon op maandagmorgen, is
voorzitter van de sponsorcommissie en al jaren lid van de afd. Klaverjas. Waar hij niet alleen zijn best doet
om eerste in de competitie te worden, maar ook op de avond zelf als eerste klaar te zijn met kaarten.
(Biertje aan de bar?) Jan van harte gefeliciteerd!
Op de nieuwjaarsreceptie van D.O.S.C. is Jan nog een keer toegesproken en kreeg onder groot applaus de
bijhorende speld en een bos bloemen.
Bijzondere data voor 2018:
4 januari start van 2018
16 februari Valentine klaverjassen
10 mei Hemelvaartsdag/geen klaverjassen
17 mei afsluiting van het seizoen
6 september start nieuwe seizoen
Tot slot: Het is o zo leuk om elke week een potje te kaarten. De afd. Klaverjas heeft 21 leden, dat is
ongeveer 5 tafels per avond. Maar nog leuker wordt het wanneer er 6, 7 of 8 tafeltjes met kaarters
zouden zijn. Wees welkom en leg een kaartje met ons mee in een gezellige sfeer, het jaar door met leuke
toernooien en mooie prijsjes. Tot ziens op de donderdagavond. Start om 19.45.
Vriendelijke groeten,
Mariëtta van den Haak, voorzitter afd. Klaverjas
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Hoogstaand schaakspel
De jeugdschakers hebben de afgelopen maanden meegedaan aan twee toernooien die beiden afgesloten
werden met een groot aantal prijzen.
In het kasteel van Woerden werd in november een Grand Prix gespeeld. Met zes prijzen gingen we naar
huis. Ben stal de show door met zeven punten uit zeven wedstrijden zijn poule te winnen. De prijzen zijn
in onze prijzenkast op de website geplaatst. Hieronder nog een foto van een van de zalen waar gespeeld
werd: de Ridderzaal.

Begin december werd deelgenomen aan de Grand Prix van Utrecht met wederom succes voor een groot
aantal spelers. Ben had evenals tijdens de vorige Grand Prix een prachtige reeks met zes gewonnen
wedstrijden en dit keer één remise slechts waarin Ben zijn tegenstander met dame en koning per ongeluk
pat zette. Camiel en Oscar streden in hun poule om een beker. Bij het begin van de laatste ronde stonden
zij op de tweede en derde plaats en moesten tegen elkaar. Spannend, want degene die verloor zou buiten
de prijzen vallen. Camiel ging met een mooie tweede prijs naar huis. Jonne was geplaatst in een te hoge
groep en wist daar toch een partij te winnen. Ook Arvo, Kevin, Siem en Thijs veroverde een prijs waarmee
we dit toernooi met maar liefst zes prijzen verlieten.
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Tussen deze twee Grand Prix hadden we de
traditionele sinterklaas schaakavond. De avond
startten we met pepernootschaak waarin de
pionnen van beide partijen zijn vervangen door
gekleurde pepernoten. Geslagen pionnen mochten
worden opgegeten. Dit leverde soms vreemde
offers op: een dame weggeven om maar die pion te
kunnen opeten! Na deze variant op het normale
schaakspel werd muntschaak gespeeld. Hierbij
beweegt naast alle schaakstukken ook nog een
munt over het bord. In dit geval een
sinterklaasschuimpje. Na wat startprobleempjes bij
schakers die dachten dat deze “munt” gegeten mocht worden, werd er bij deze variant heel wat
gepuzzeld of een zet wel of niet mogelijk is. De laatste variant die gespeeld werd was
biljartschaak waarbij de loper als een biljartbal kaatst tegen de rand van het bord. Om het hoekje
een stuk slaan werd nu mogelijk. Tussendoor werden nog heel wat “munten” en “pionnen”
gegeten.

De periode tot de kerstvakantie werd afgesloten met oliebollen.
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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

29

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

Competities en toernooien
Van het bestuur
Bestuurlijk gezien is het vrij rustig. Natuurlijk zijn we de eerste twee weken van januari druk geweest met
het maken van de competitieprogramma's, het tel- en fluitschema en het vervoerschema voor de jeugdwedstrijden. In januari beginnen immers zowel de voorjaarscompetitie van de ZVC als de jeugdcompetitie
bij de Nevobo. Inmiddels is alles op de rit gezet en de eerste competitiewedstrijd al weer achter de rug.
Het herenteam heeft er voor gekozen om de thuiswedstrijden niet meer op vrijdag- maar op dinsdagavond te spelen. Zij hebben door de krappe bezetting en blessures in de najaarscompetitie veel wedstrijden met 5 mensen moeten spelen. Door op dinsdagavond thuis te spelen, verwachten zij vaker met 6 man
in het veld te kunnen staan. Ook nieuw(s) is dat we een tweede jeugdteam in de competitie hebben ingeschreven! Vanaf 19 januari spelen zowel D.O.S.C. 1 als D.O.S.C. 2 hun thuiswedstrijden om 19.00 uur.
Kom gerust een keer kijken, het is de moeite waard!
Competitie
Een korte terugblik op de najaarscompetitie:
Het herenteam speelde opnieuw in de A-poule. Door bovengenoemde personele problemen zijn zij echter
niet, zoals de laatste jaren het geval was, op de eerste maar op de tweede plaats geëindigd.
Het damesteam is doorgegaan op het niveau waarop zij begonnen waren en bereikte daarmee een vijfde
plaats. Omdat het verschil met de nummers 3 en 4 slechts twee sets was, is er in de voorjaarscompetitie
wellicht winst te behalen.
Het gemengde team had de hele competitie te kampen met blessures en vakantie, waardoor alleen bij de
eerste wedstrijd de drie 'eigen' heren aanwezig waren. Met behulp van de heren van het herenteam is het
hen wel gelukt om alle wedstrijden compleet aanwezig te zijn. In de kwalificatieronde eindigden zij als
nummer 5, waardoor het tweede deel in de B-poule werd gespeeld. Dit ging buitengewoon goed! Zo goed
zelfs dat de laatste competitiewedstrijd beslissend was voor het kampioenschap: bij winst met 3-0 zou
D.O.S.C. de lauwerkrans om mogen hangen. Dit lukte helaas net niet. Idefix wist de eerste set naar zich
toe te trekken en werd daarmee kampioen.
De jeugd heeft het in hun eerste competitie meer dan goed
gedaan. Met 20 punten (van de 30) werden zij alleen door Cito
voorbij gegaan (22 punten). Omdat Cito echter met dispensatiespelers (dat wil zeggen te oud voor deze klasse) speelde, kon Cito
geen kampioen worden en is de titel, met de bijbehorende medailles, naar D.O.S.C. gegaan. Bente, Bente, Kevin, Marit en Eva van
harte gefeliciteerd! Natuurlijk ook felicitaties voor de coaches,
Diana en Martijn. Behalve de medaille mochten zij ook nog een
grote zak snoep (hartelijk dank daarvoor, Supportersvereniging) in
ontvangst nemen. Met een drankje werd de feestvreugde in de
kantine nog even voortgezet.
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Op het moment van schrijven is voor D.O.S.C. net de eerste (heren)wedstrijd achter de rug, over de
standen is dus nog niets te zeggen. Wetenswaardig is wel dat er bij de damespoule twee nieuwe teams
zijn bijgekomen, zodat hier weer in een A- en een B-poule wordt gespeeld. Onze dames mogen hun
ambities in de A-poule waarmaken. Ook bij de competitie voor de gemengde teams is een team
bijgekomen, zodat ook hier een A- en een B-poule is gevormd. Zeer verrassend is D.O.S.C. in de A-poule
en Idefix in de B-poule geplaatst. D.O.S.C. zal het hier zwaar krijgen! Voor de heren verandert er niets: zij
spelen opnieuw eerst kwalificatiewedstrijden tegen alle andere 7 teams, waarna nog een hele competitie
volgt waarbij de teams in een A- en B-poule worden verdeeld.
Jeugd
D.O.S.C. 1 is een klasse hoger ingedeeld en speelt nu 1e klasse van niveau 5, D.O.S.C. 2 start logischerwijs
in de 2e klasse. In dit team spelen Stella, Eva, Marlotte, Mahta, Mees en Mats.
Wij wensen alle spelers veel succes en, zeker zo belangrijk, veel speelplezier!

CMV-toernooien
Sinds het vorige clubblad zijn er al weer 2 toernooien geweest.

Het toekomstige competitieteam viert een
ace (direct punt uit de opslag)

Op 2 december hadden we bijna thuiswedstrijden, dit
toernooi werd nl. georganiseerd door Irene uit
Bilthoven. Dit was voorlopig het laatste toernooi waar
we met 3 teams heen zijn gaan omdat 5 spelers
competitie zijn gaan spelen. De resultaten waren
zonder meer goed te noemen:
D.O.S.C. 1 speelde niveau 3. Dasha, Yalenka, Leona, Lisa
en Inuk wisten het voor elkaar te boksen om 1e te
worden! D.O.S.C. 2, met Elze, Marlotte, Laura en Tessa
binnen de lijnen, wonnen 3 wedstrijden, verloren er 2
en eindigden daarmee op een 3e plaats op niveau 4.
Het afscheid nemende D.O.S.C. 3 speelde niveau 5, het
eindniveau van de toernooien. Liz, Mats, Mees, Matha
en Stella wonnen eveneens 3 wedstrijden, verloren er 2
wat resulteerde in een 3e plaats.

De toernooireeks in 2018 werd afgetrapt in Leersum. Een toernooi dat door Musketiers, Volleer en Enervo
gezamenlijk wordt georganiseerd. Met één team op niveau 3 en één team op niveau 4 was dit een overzichtelijk groep. D.O.S.C. 1 speelde in dezelfde samenstelling als in december en moest alleen UVV Sphynx
als hun meerdere erkennen. De andere 5 wedstrijden werden met vaak ruime cijfers gewonnen. Dit was
voldoende voor een tweede plaats. Tijdens dit toernooi werd voor het eerst gespeeld met een nieuwe
regel waarmee een bonuspunt gehaald kon worden. Zoals bekend wordt bij niveau 3 de bal die over het
net komt eerst onderarms gespeeld en vervolgens door een teamgenoot gevangen. Deze tweede speler
gooide vervolgens bal over het net terug naar de tegenpartij. Tot de stap van 'de bal vangen' zijn de regels
gelijk gebleven. Nu mag echter de speler die de bal vangt, deze bal voor zichzelf opgooien en vervolgens
met de bovenhandse volleybaltechniek over het net spelen. Als dat lukt èn de tegenstander krijgt de bal
niet onder controle, krijg je niet één maar twee punten. Een leuke regel waar dankbaar gebruik van werd
gemaakt. D.O.S.C. heeft hier veel bonuspunten mee verdiend.
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Ook D.O.S.C. 2 kende geen wijziging ten opzichte van december. Zij speelden goed, begonnen met 2x
winst, een gelijkspel en vervolgens weer winst. Helaas warende laatste twee wedstrijden tegen de moeilijkste tegenstanders, deze wedstrijden werden verloren. Niettemin is een 3e plaats (van de 7) er toch een
waar je trots op mag zijn!

Eindejaars-mixtoernooi
Op 19 december, voor de Kerst dit jaar omdat 2e Kerstdag op dinsdag viel, werd weer het jaarlijkse eindejaars-mixtoernooi gehouden. Hoewel er dit keer maar een beperkte opkomst was met 21 mensen, waarvan 3 niet-volleyballeden, was het toch een gezellig en spannend toernooi.
Vier teams, die elke wedstrijd een andere samenstelling hadden, speelden in totaal 10 wedstrijden.
Uiteindelijk kan er maar 1 de eerste zijn, en dat was deze keer Tamara Dijs. Zij mag een half jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje (aangeboden door de
Supportersvereniging, waarvoor onze hartelijke dank) werd er nog geruime tijd nagepraat.
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