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SPORT-EN SPELACTIVITEITEN JEUGD
 - JEUGDLEDEN DSOV
 - BASISSCHOOL DE VIJFSPRONG
 - MIDAS KINDEROPVANG

VIERING 90 -JARIG JUBILEUM MEDEWERKERS
 - WALKING DINNER
 - DSOV JUBILEUMQUIZ
 - CABARET EN MUZIEK

JUBILEUM KLAVERJASSEN
 - KOPPELKLAVERJAS
 - GEZELLIGE HAPJES
 - EXCLUSIEVE LOTERIJ

SPORT- EN SPELACTIVITEITEN SENIOREN
 - GEZELLIGE TEAMS
 - BORRELEN EN ETEN
 - MUZIEK EN ENTERTAINMENT

JUBILEUMDAG DSOV 90 JAAR
 - 7X7 TOERNOOI PARTNERS VAN DSOV
 - REÜNIE HANDBAL EN VOETBAL
 - WEDSTRIJD DSOV TEGEN FC REBELLEN

Generaties lang de gezelligste!

Inhouds
OPGAVE
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Uitgave jubileummagazine ter gelegenheid van het negentig jarig bestaan  
van de sportvereniging ‘Door Sport Ontspanning Vijfhuizen’ op 30 juni 2022.

Jubileumcommissie
Coördinatie jubileum : Leon van den Bos en Eveline Sikking
Coördinatie catering : Sjaak van den Boogaard en Jaap Litjens

Activiteiten
Woensdag : Ronald van Iersel en Mylo Sprengers
Donderdag : Bestuur en jubileumcommissie 
Vrijdag : Cor Uijtenhaak en Mirjam Schepers
Zaterdag : Pierre Duindam en Romena Daniëls
Zondag : Gert Jan van Santen en Nico den Butter 

Communicatie, quiz en sociale media
Posters : Daaf van den Boogaard
PUB-quizzen : Tom Koopman
Fotoarchief : Robert de Rooij 
Website : Ton van der Aar
Facebook  : Robert de Rooij

Financiën
Sponsoring : DSOV sponsorcommissie

Redactionele ondersteuning
Dit is mijn club : Frans Witteman
Jubileummagazine : Chanouk Wesselink

Onze dank gaat uit naar het iedereen die heeft meegewerkt om de viering van dit jubileum mogelijk te maken. In het 
bijzonder gaat onze dank uit naar Frans Witteman en Chanouk Wesselink die ons redactioneel hebben ondersteund met de 
wekelijkse rubriek ‘Dit is mijn club’ op de website van DSOV en dit jubileummagazine.

In dit jubileummagazine vindt u, naast de diverse rubrieken, foto’s van de DSOV-ers die hebben bijgedragen aan het 
organiseren van de activiteiten voor dit jubileum en/of hard hebben gewerkt aan de communicatie (bijv. via social media). Dit 
is in lijn met de rubriek ‘Dit is mijn club’ op de DSOV website, maar dan de verkorte versie. 

Daaf van den Boogaard 
Betrokkenheid met de club:

Voetballer en posters 

DSOV is al 22 jaar zijn club

90-jarigORGANISATIE JUBILEUM

 
Feliciteert s.v. DSOV met 
het 90-jarig jubileum! 

 

Samen blijven wij werken 
aan het verbinden en        
samenbrengen van              
inwoners, supporters en 
sporters uit Vijfhuizen. 

 
Feliciteert s.v. DSOV met 
het 90-jarig jubileum! 

 

Samen blijven wij werken 
aan het verbinden en        
samenbrengen van              
inwoners, supporters en 
sporters uit Vijfhuizen. 

Feliciteert s.v. DSOV met het 90-jarig jubileum!

Samen blijven wij werken aan het verbinden en 
samenbrengen van inwoners, supporters  
en sporters uit Vijfhuizen.
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Wij willen ons richten op de toekomst 
van DSOV. Niet alleen op het sportieve 
vlak, maar ook op het organisatorische 
vlak. We willen een nog betere basis 
creëren, zodat we over 10 jaar ons 
100-jarig jubileum groots kunnen 
vieren. 

Een sportvereniging kan niet zonder 
kader en als je als sportvereniging 
oud wil worden, dien je het kader 

naar de toekomst zeker te stellen. Om 
dit te realiseren is er met het bestuur 
afgesproken om, voor het organiseren 
van dit 90-jarige jubileum, ervaren 
DSOV-ers te verbinden aan de jongere 
generatie, met als doel de toekomst 
van DSOV te borgen. Als commissie zijn 
we blij dat we een groep enthousiaste 
jonge DSOV-ers hebben gevonden die 
mee willen helpen om van het jubileum 
een groot succes te maken.

Voor de viering van het 90-jarige 
jubileum zijn we opzoek gegaan 
naar een passend thema. Dit liet ons 
nadenken over wat voor een soort 
vereniging DSOV is. En wat houdt 
het eigenlijk in om een vereniging 
te zijn. Een vereniging heeft niet het 
doel om winst te maken, maar juist 
om vrijwillig samen te werken zodat 
er maatschappelijke activiteiten 
georganiseerd worden. In ons geval 
zijn we een sportvereniging (SV) of 
sportclub (SC); een vereniging voor 
beoefenaars van sport. Maar wij 
(DSOV) zijn meer dan een vereniging 
en beoefenaars van sport. Wij zijn 
een familieclub, een vriendenclub 
en een dorpsclub. Wij zijn vooral 
een hele gezellige club! Dat bracht 
ons tot het thema ‘generaties lang 
de gezelligste’ voor ons 90-jarige 
jubileum. 

In dit jubileummagazine gaan we niet 
uitvoerig in op de geschiedenis van 
DSOV. Wel hebben we de historische 

hoogtepunten opgenomen op 
pagina 11. Het ontstaan van DSOV 
en de geschiedenis staat beschreven 
in de eerdere uitgaven van het 50- en 
60-jarige jubileum. 

De jubileummagazines van het 50- en 
60-jarige bestaan zijn uiteraard terug te 
vinden op onze website. 

We hebben destijds natuurlijk ook 
ons 75-jarig jubileum uitgebreid in 
kaart gebracht. Er is toen gekozen 
om de viering van het jubileum 
vast te leggen op een DVD. Op deze 
DVD zijn alle activiteiten die in dat 
jubileumjaar hebben plaatsgevonden 
visueel vastgelegd. Ook dit is bewaard 
gebleven en is te bekijken via een link 
op de website. Verrassend leuk om 
te zien welke activiteiten er 15 jaar 
geleden hebben plaats gevonden om 
het jubileum te vieren. 

Eveline Sikking 
Betrokkenheid met de club:  

Handbalster en communicatie

DSOV is al 20 jaar haar club 

Leon van den Bos 
Betrokkenheid met de club: 

Gevoetbald, activiteitencommissie,  

secretaris, voetbalcommissie, jeugd-

trainer en leider, diverse sponsoracties, 

jubileumcommissie 75jr, projectleider 

aanleg veldverlichting, projectleider 

verbouwing clubgebouw en is nu  

Vriend van DSOV

DSOV is al 52 jaar zijn club

JubileumVAN DE
COMMISSIE

In het kader van het 90-jarig bestaan van DSOV hebben wij, het bestuur 
in samenwerking met een aantal leden, het jubileummagazine voor u 
samengesteld. Hierin vindt u onder andere het programma van de viering van 
dit geweldige jubileum. We hebben allen goed nagedacht over wat we willen 
uitdragen met de viering van het 90-jarig jubileum. 

Inhouds
OPGAVE



DSOV 90 JAAR 5

Dit jubileummagazine gaat 
voornamelijk over de activiteiten van 
dit jubileumjaar. Wij hopen dat jullie 
hierdoor enthousiast raken en willen 
deelnemen aan één of meerdere 
activiteiten. 

Het programma (zie poster 
inhoudsopgave) is zo opgesteld dat, 
iedereen die lid is, actief is bij DSOV, 
lid is geweest of woonachtig is in 
Vijfhuizen, kan deelnemen aan één of 
meerdere activiteiten. Verderop in dit 
jubileummagazine is er een uitgebreide 
beschrijving en vooruitblik op al de 
activiteiten terug te vinden. 

Wij willen de viering voor alle 
generaties zo gezellig mogelijk maken. 
Onder het genot van feestelijke hapjes, 
heerlijk eten & drinken, en uiteraard 
gezellige muziek kunt u deelnemen aan 
leuke (sportieve) activiteiten. Er is voor 
elk wat wils! 
Tijdens deze dagen laten we ook 
historisch film- en fotomateriaal zien. 
Misschien ziet u uzelf wel terug in de 
jongere jaren of ziet u familieleden, 
vrienden, etc. uit vorige generaties en 
kunt u oude herinneringen ophalen 
met de jongere generaties. Al dit 
materiaal is door Robert de Rooij 
verzameld uit het DSOV archief en 
vastgelegd in historische fotoboeken.

In de aanloop naar dit jubileum stond 
er wekelijks een artikel onder de 
rubriek ‘Dit is mijn club’ op de website 
van DSOV. Daarin zijn verschillende 
DSOV-ers uitgelicht, die veelal op de 
achtergrond actief zijn of DSOV-ers die 
in het verleden iets hebben gedaan om 
sporten bij DSOV mogelijk te maken en 
betaalbaar te houden. 

Het geeft een mooie inkijk waarom 
iemand iets doet bij de club, maar ook 
wat er allemaal bij komt kijken voor 
onze sportbeleving en ons plezier bij 
DSOV. In dit jubileummagazine hebben 
we ook de rubriek ‘Dit is mijn Club’ 
opgenomen en borduren we voort op 
alle DSOV-ers die hebben meegewerkt 
aan de realisatie van het jubileum. 

Wij hopen dat het jullie inspireert om, 
naast het beleven van jullie favoriete 
sport, iets te doen voor de vereniging. 
Door een steentje bij te dragen binnen 
de vereniging DSOV leer je diverse 
mensen kennen, de vereniging van 
een andere kant kennen, en kan je 
een bijdrage leveren aan de sportieve 
prestaties van DSOV of het creëren van 
gezelligheid binnen de club!   

Wij kijken uit naar een supergezellige 
jubileumweek!

Jubileumcommissie
Leon van den Bos 
Eveline Sikking 
Sjaak van den Boogaard
Jaap Litjens

Sjaak van den Boogaard
Betrokkenheid met de club:  

Activiteitencommissie, clubblad, trainer 

senioren en selectie, kantinebeheerder, 

bestuurslid, leider, verbouwing kantine 

en kleedkamers, jubileumcommissie 75jr 

en is nu voetballer (nog steeds)

DSOV is al 56 jaar zijn club 

Jaap Litjens 
Betrokkenheid met de club:  

Voetballer, vrijwilliger en vicevoorzitter

DSOV is al 15 jaar zijn club

De viering van dit jubileum vindt plaats van  

   
en staat bol van gezellige activiteiten.
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Metamorfose
Het hoofdveld voor de kantine was 
nog een echt grasveld dat iedere 
zomer opnieuw werd ingezaaid en 
alle trainingen werden nog op het 
kunstgras van veld 2 gegeven, wat voor 
een groeiende vereniging veel te krap 
werd. De groei van DSOV gaf ons de 
mogelijkheid om het complex uit te 
breiden met een tweede kunstgrasveld. 
De veldverlichting moesten we wel zelf 
aanleggen, maar ook die klus wisten 
onze vrijwilligers te klaren. Het resultaat is 
dat er nu op beide velden ’s avonds volop 
getraind kan worden.

Het hoofdveld werd wel smaller dan 
het oorspronkelijke veld, maar hierdoor 
hebben we wel een veel groter terras 
gekregen en eerlijk is eerlijk, dat past 
enorm goed bij onze gezellige club. 

De kantine en  enkele kleedkamers 
hebben een flinke metamorfose 
ondergaan en in 2012 werd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie het hernieuwde 
Grand Café in gebruik genomen.  
Mede door de groei werd er in 2016 
nog eens flink verbouwd bij DSOV. Het 
clubgebouw is uitgebreid met o.a. extra 
kleedkamers, een nieuwe entree, de 
bestuurskamer kreeg een make-over 
en er kwam een extra bespreekruimte. 
Daarbij werd ook een nieuwe luifel aan 
de gevel geplaatst, een plek waar we 
graag met zijn allen onder schuilen als 
het regent tijdens een mooie (of minder 
fraaie) pot voetbal en ook de buitengevel 
werd onder handen genomen. In de 
kantine kwamen beeldschermen met 
informatie over de wedstrijden en andere 
relevante zaken. 

Ook startte we met het delen van de 
kantine met Midas naschoolse opvang. 
Een fijne plek voor de kinderen en voor 
DSOV een mooie bron van inkomsten. 

Elektronische scoreborden deden hun 
intrede. Eerst op veld 1 en daarna ook 
op het handbalveld. Dat de bediening 
van die twee borden af en toe met elkaar 
corresponderen, waardoor het op veld 1 
zomaar 9-1 kan staan terwijl dit niet het 

geval is, is soms wat lastig maar het zorgt 
in ieder geval voor hilariteit op het terras. 

DSOV is digitaal gegaan wat helaas 
wel het einde betekende voor onze 
vertrouwde clubkrant “de Vizier”. Alle 
informatie gaat nu via onze website en 
via de DSOV app.

Onze groei
Sportief gezien gebeurde er natuurlijk 
ook het een en ander en zijn er in de 
afgelopen jaren grote sprongen gemaakt. 
Zo heeft het damesvoetbal, zeker na de 
successen van de Oranje dames, een 
vaste plek ingenomen op de club. Onze 
handbaldames zijn gepromoveerd naar 
de hoofdklasse en doen daar momenteel 
goede zaken. Onze Zondag 1 voetbal is 
bijna in één rechte lijn van de 5e naar de 
1e klasse doorgestoomd. 

Op recreatief gebied zijn we 
meegegroeid met nieuwe trends 
van de KNVB. Zo heeft ook bij DSOV 

Bart Bloemkolk
Betrokkenheid met de club:  

Jeugdtrainer, coach voetbal, handbal- 

fan en is nu voorzitter

DSOV is al 8 jaar zijn club 

BestuurVAN HET
Je knippert even met je ogen en het is 2022, het jaar waarin we het 90-jarig 
jubileum van DSOV vieren. Wat ons betreft al 90 jaar de gezelligste club van 
Nederland, een mijlpaal waar we als bestuur absoluut bij willen stilstaan en 
tevens een mooi reflectiemoment. We kijken terug naar de afgelopen 15 jaar 
sinds het vorige jubileum en zien naast de vele mooie sportmomenten, dat er 
door het harde werken van vele vrijwilligers en de sportieve inzet van onze  
leden veel is bereikt. 

Huub Hofstede
Betrokkenheid met de club:

Leider, grensrechter, verbouwing  

clubgebouwen is nu penningmeester  

en voetballer  

DSOV is al 10 jaar zijn club
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wandelvoetbal voor 60+ spelers z’n 
intrede gedaan en doen meerdere teams 
op vrijdagavond mee met de 7 tegen 7 
competitie. En we hebben een interne 
voetbalschool bij DSOV genaamd “de 
Haarlemmermeer Voetbal Academy” 
opgericht, speciaal voor de jeugd van 
6 – 15 jaar om wat extra techniek en 
motoriek te kweken. De gemeente 
Haarlemmermeer schonk ons een mooie 
schietwand die geplaatst is tussen veld 
2 en 3. 

Erg trots zijn we op de ARAG 
certificering voor DSOV die onze 
scheidsrechterscommissie met visie en 
hard werken heeft behaald. Mooi om te 
zien dat jeugdspelers onder één op één 
begeleiding leren fluiten, want zonder 
scheidsrechters zijn er geen wedstrijden 
mogelijk. 

Dan nog even wat over onze sponsoren 
waarvan de meeste ons al jarenlang 
trouw steunen. Hoofdsponsor Hendriks 
Benzine spant wat dat betreft de 
kroon met een al 40 jaar durend 
sponsorschap. Ook heeft het “intensief 
hoofsponsorschap” van ING, DSOV 
financieel veel gebracht. Onze sponsoren 
zijn een fundament onder onze club en 
we zijn hen dan ook enorm dankbaar 
voor hun steun. 

Al schrijvende wordt het ons duidelijk 
dat er ook de afgelopen jaren weer 
ongelooflijk veel is gerealiseerd. Veel 
van dit alles door vrijwilligers, mensen 
met een hart voor de club. We maken 
van deze gelegenheid gebruik om hen 
te bedanken voor hun vaak jarenlange 
trouwe inzet op onze vereniging.

Recent is een integraal beleidsplan 
voor DSOV opgesteld dat zowel voor 
voetbal als handbal geldt en dat 
loopt van 2022 tot en met 2025. Een 
zorgvuldig samengesteld beleidsteam 
met verschillende inzichten en belangen 
heeft in interactie met het bestuur het 
beleid en strategie voor de komende 
jaren neergezet. Een gezamenlijk 
referentiekader voor ons als bestuur 
om het clubbelang zo goed en integer 
mogelijk te dienen.  

En natuurlijk kan niet alles meezitten: 
we hebben te maken gehad met 
een pandemie en alle gevolgen en 
maatregelen van dien. Maar we hebben 
ons er niet door laten kisten. Daar waar 
het kon (en kan) zullen we als bestuur 
altijd kiezen om er voor te gaan. Ook hier 
zagen we op onze club veerkracht en 
doorzettingsvermogen bij onze sporters, 
vrijwilligers en trouwe sponsoren. Waar 
we konden en mochten gingen we door.

Onze conclusie
DSOV bruist na 90 jaar als nooit tevoren 
en we willen ons jubileum met het hele 
dorp vieren! Met elkaar en voor elkaar! 
DSOV is een club van ons allemaal, waar 
gezelligheid en ambitie hand in hand 
gaan. We zijn de gezelligste huiskamer 
van het dorp, een ontmoetingsplek waar 
iedereen zichzelf kan zijn. 

Onze speciale dank gaat uit naar 
de jubileumcommissie die ruim 
driekwart jaar bezig is geweest om de 
jubileumweek te organiseren.  Hopelijk 
treffen we elkaar van 29 juni tot en met 
3 juli tussen de lijnen of op het complex; 
we verheugen ons erop jullie allemaal 
tijdens de jubileumweek te ontmoeten. 
Op naar de 100 natuurlijk, maar eerst 
genieten van het 90- jarig bestaan!

Dagelijks Bestuur DSOV 
Bart Bloemkolk, voorzitter  
Huub Hofstede, penningmeester
Brenda van Poecke, secretaris

Brenda van Poecke
Betrokkenheid met de club:  

Toernooicommissie, sergeant kantine, 

jeugdcommissie en is nu secretaris

DSOV is al 18 jaar haar club 
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Gezellige MOMENTEN
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De historische hoogtepunten uit de clubgeschiedenis van DSOV. 

1930  V.F.C. - Vijfhuizense Football Club, de eerste onafhankelijke 
voetbalclub in Vijfhuizen

1931  Na verwijdering van jeugdleden ontstond er een club 
vanuit de Chr. en Openbare school, J.M.K. - Jong Maar 
Krachtig

1932  30 juni oprichting R.K.S.O.-D.S.O. wat staat voor Rooms 
Katholieke Sport Vereniging - Door Samenspel Overwinnen

1933  DSO groeit, V.F.C. en J.M.K. gaan ter ziele, en wordt vanwege 
R.K. ingedeeld in de Diocesane Haarlemse Voetbal Bond 

1934  Een eerste algemene ledenvergadering op het koor van de 
Sint Augustinuskerk

1937  Viering van het allereerste lustrum met een feestavond in 
café Sportlust (waar nu De Nieuwe Meerpaal staat)

1938  DSO wordt uitgebreid met een korfbalafdeling (vrouwen) 
en een bloeiende gymnastiekafdeling voor mannen en 
vrouwen 

1939  Ingebruikname van een nieuw gymgebouw aan de 
Kromme Spieringweg door de gymnastiekafdeling

1940  Na fusie van Haarlemse sportbonden wordt DSOV 
ingedeeld in de vierde klasse van de Haarlemse Voetbal 
Bond (HVB)

1948  Het allereerste clubblad van DSOV en verschijnt 
maandelijks

1948  Wordt er een damclub aan de vereniging toegevoegd
1949  Hanbaldames promoveren naar de 1e klasse van de NKS 

(Nederlandse Katholieke Sportbond)
1950  DSO wordt DSOV en staat voor Door Sport Ontspanning 

Vijfhuizen
1951 Het eerste elftal promoveert naar de 3e klasse HVB
1957 Viering van het 25-jarig bestaan
1958  Het eerste elftal promoveert naar de 2e klasse HVB en mag 

zijn thuiswedstijden niet meer aan de Spieringweg spelen
1959  Het eerste elftal promoveert naar de 1e klasse HVB, 

thuiswedstrijden worden gespeeld bij de Hoofddorpse 
Boys

1960  DSOV krijgt een écht speelveld aan de zijdewinde (zonder 
clubgebouw) 

1961  DSOV wordt koninklijk goedgekeurd, hierdoor is het 
bestuur niet meer hoofdelijk aansprakelijk 

1964  Opening van een nieuw clubgebouw aan de Zijdewinde 
(gerealiseerd in eigen beheer)

1968  Het eerste elftal wordt kampioen en promoveert naar de 4e 
klasse KNVB

1969  Zaterdagvoetbal doet zijn intrede (4 teams) er komt 
volleybal, softbal, atletiek en er is sprake over een 
tennisafdeling

1970  Tijdens de ledenvergadering wordt besloten om ‘Rooms-
Katholiek’ uit de verenigingsnaam te laten vervallen

1972  DSOV bestaat 40 jaar en krijgt van de KNVB een 
jubileumvlag

1976  Het eerste elftal degradeert naar de HVB en na een DSOV 
klaverjas zesdaagse ontstaat een klaverjasafdeling

1977  De houten kantine van TVV verhuist naar DSOV en doet 
dienst als bestuurskamer (het praathuis)

1978  Heroprichting afdeling handbal en DSOV krijgt een extra 
speelveld (veld 3) aan het DSOV-complex

1979  Oprichting van de afdeling zaalvoetbal
1982 Viering van het 50-jarig bestaan
1983  Winnaar Haarlemmermeer voetbaltoernooi en ook ‘84, ‘85 

en ‘86
1984  Het eerste elftal wordt kampioen en keert terug naar  

de 4e klasse KNVB.
1986  De handbalafdeling krijgt een verhard buiten handbalveld.
1987 DSOV krijgt een Gebako-veld als trainingsveld
1989  Handbaldames worden kampioen in de zaal en 

promoveren naar de 1e klasse
1990 Handbaldames degraderen naar de 2e klasse
2002   De kantine krijgt een nieuwe bar en wordt helemaal 

opnieuw aangekleed met meubilair, en wordt omgedoopt 
tot: DSOV Grand Café. 

2004  Herindeling velden, DSOV krijgt een kunstgras trainings-  
en speelveld (veld 2) en legt in eigen beheer een 
lichtinstallatie aan

2007 Viering van het 75-jarig bestaan
2008 Het eerste elftal degradeert naar de 5e klasse
2008 Meisjesvoetbal doet zijn intrede binnen de vereniging 
2010 De voetbalafdeling krijgt een dames voetbalteam
2010 Het eerste elftal promoveert naar de 4e klasse
2012  Hernieuwde opening van het ‘Grand Café’ na verbouwing 

van de kantine en kleedkamers
2013 Het eerste elftal promoveert naar de 3e klasse
2014  DSOV gaat spelen op kunstgras (veld 1) en legt in eigen 

beheer een lichtinstallatie aan
2015  De entree wordt gewijzigd, het clubgebouw krijgt na 

verbouwing een moderne uitstraling en extra kleedkamers
2016 Het eerste elftal promoveert naar de 2e klasse
2017  Het eerste damesteam van de handbal wordt kampioen en 

promoveert naar de 1e klasse
2017  De handbalafdeling krijgt een herenteam (samen met VOS)
2018  Het eerste elftal wordt kampioen en promoveert naar de 1e 

klasse
2020  Het eerste damesteam van de handbal wordt kampioen en 

promoveert naar de hoofdklasse 

Historische HOOGTEPUNTEN
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Historische MOMENTEN
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“Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst” dit is het motto voor de 
woensdagmiddag. 

Dat heeft de geschiedenis wel bewezen. 
DSOV is in 1932 ontstaan doordat de 
lagere schooljeugd van de voormalige 
Rooms Katholieke Sint Annaschool naar 
de hoofdmeester gingen, met de wens 
een voetbalclub te willen.

Dat je niet perse bij een topclub hoeft 
te beginnen heeft zich inmiddels wel 
bewezen. Khalid Boulahrouz en Tyronne 
Ebuehi hebben beide in de jeugd 
gevoetbald en zijn beide doorgestoten 
naar de internationale top. Ook 
handbalsters Tamara Haggerty en Zoë 
Sprengers hebben in de jeugd van DSOV 
gehandbald en ook zij zijn doorgestoten 
naar de internationale top. Hier is DSOV 
natuurlijk enorm trots op!

Deze middag wordt ingevuld met veel 
sport en spel en staat niet in het teken van 
prestatie, maar staat vooral in het teken 
van heel veel gezelligheid en plezier. De 
dag wordt mede georganiseerd door 
Sport & Fun Kampen van Bart Jansen, 
voormalig DSOV selectietrainer en door 
de DSOV voetbalschool. Bart wordt hierbij 
geassisteerd door oud DSOV-ers en 
tophandbalsters Zoë Sprengers en Tamara 
Haggerty, en door Noah van Wieringen. 

Het programma voor deze dag ziet er als 
volgt uit:

Middagprogramma
12.30  Ontvangst met pannenkoeken 

i.s.m. 

13.30 Start Sport & Fun programma
16.00  Einde en afscheid met een 

versnapering

Doelgroep:  
jongere DSOV jeugdleden tot 12 jaar en 
lagere schooljeugd, groep 3 t/m 8

Avondprogramma 
17.30  Ontvangst met frietjes  

met wat lekkers
18.30  Start Sport & Fun  

programma
20.30 Spannende quiz
21.00 Einde

Doelgroep:  
oudere DSOV jeugdleden 12 t/m 18 jaar

Voor het middag programma hebben 
we de leerlingen uit de groepen 3 t/m 
8 van de Vijfsprong uitgenodigd om er 
samen een leuke middag van te maken. 
Ook de jeugd van kinderopvang Midas 
bij DSOV en de jeugdleden van DSOV uit 
deze leeftijdscategorie behoren tot deze 
doelgroep. 

In de avond hebben we voor de oudere 
DSOV jeugd een sportief programma 
gemaakt, met o.a. een  
panna voetbaltoernooi, een handbal 
clinic door onze handbaltoppers en een 
spannende quiz. 

Kortom de dorpsjeugd gaat een 
superleuke dag meemaken. Uiteraard zijn 
ouders hartelijk welkom om te komen 
kijken, de kantine is open!

Het idee voor deze speciale jeugd dag is 
ontstaan vanuit de jaarlijkse organisatie 
van het kleutervoetbaltoernooi op 
de velden van DSOV, samen met de 
ouderraad van de Vijfsprong. Eigenlijk 
een toernooi voor de doelgroepen 
kabouter voetbal en mini-handbal. 
DSOV verzorgt de locatie en de 
organisatie, en de Vijfsprong zorgt 
ervoor dat de scholen aangeschreven 
worden en dat er voldoende spelertjes 
zijn voor de wedstrijden. Een leuke 

Mylo Sprengers
Betrokkenheid met de club:

Voetballer en jubileum

DSOV is al 21 jaar zijn club

 

Woensdag 29 juni
SPORT- EN SPELACTIVITEITEN JEUGD
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dag waar veel ouders fanatiek langs 
de kant aanwijzingen geven aan 
kinderen die vaak nog nooit een echte 
voetbalwedstrijd hebben gespeeld. 

Daarnaast organiseren we als DSOV ook 
al een aantal jaren de sportdag voor 
De Waterlelie, de school voor speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs van 
Stichting Sein. Een spannende sportdag 
voor zowel de DSOV organisatie, als 
voor de kinderen van De Waterlelie die 
ieder met hun eigen beperking fanatiek 
mee doen aan de voetbal en handbal 
spelletjes. Als DSOV hebben we iedere 
keer weer aan het einde van de dag 
veel respect voor de begeleiders van de 
Waterlelie en zijn we trots dat we hier 

een bijdrage aan mogen leveren voor 
kinderen waar sporten niet altijd vanzelf 
gaat. 

Dat DSOV voor de jeugd uit het dorp 
een belangrijke sociale rol speelt moet 
ondertussen wel duidelijk zijn. Maar ook 
op sportief prestatie gebied hebben 
we als DSOV wat te bieden. Onze twee 
bekende handbalsters Tamara Haggerty 
en Zoë Sprengers zijn DSOV natuurlijk 
niet vergeten en zijn daar woensdag het 
levende bewijs van. Beide zijn de hele 
woensdag aanwezig voor het geven van 
clinics om de jeugd te enthousiasmeren. 

Woensdag gaat een geweldig leuke 
dag worden voor alle jeugd in ons dorp 

en voor de leden van DSOV. We doen 
graag waar we goed in zijn. Al 90 jaar 
stimuleren, motiveren en begeleiden 
we de jeugd om plezier te maken Door 
middel van Sport en Ontspanning in ons 
mooie dorp Vijfhuizen.

Organisatie
Mylo Sprengers
Ronald van Iersel

Ronald van Iersel
Betrokkenheid met de club:

Jeugdvoorzitter, kleutervoetbaltoernooi 

en nu welkom- en toernooicommissie  

en ondersteuning secretariaat  

DSOV is al 15 jaar zijn club

 



www.voetpad.nl

namens BMB Techniek

Kromme Spieringweg 545A 2141 AK  Vijfhuizen

info@bmbtechniek.nl +31 (0)23 55 81 565bmbtechniek BMB shop

van harte met jullie 90 jarig jubileum
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Clubliefde … in het woordenboek niet 
te vinden maar bij DSOV wel!

De bijdrage en inzet van vrijwilligers is 
cruciaal voor een vereniging als DSOV. 
Wist u dat onze club bijna 200 vrijwilligers 
heeft? Ons vrijwilligerslegioen heeft 
verschillende talenten en verschillende 
taken maar heeft één ding gemeen: een 
groot DSOV hart. 

Van schoonmaker tot coach, van 
leeftijdscoördinator tot scheidsrechter, 
van webmaster tot wedstrijdsecretaris, 
van materiaalman tot commissielid. In 
de rubriek “Dit is mijn club” (overigens 
ook verzorgd door een vrijwilliger) kun je 
lezen dat, als onze vrijwilligers eenmaal 

de smaak te pakken hebben, ze een 
indrukwekkende ‘vrijwilligers loopbaan’ 
hebben binnen de club. Ze pakken 
jarenlang verschillende rollen op. Niet 
alleen omdat het nodig is, maar omdat 
het ook hartstikke leuk is om te doen. Het 
kost tijd, maar levert ook voldoening en 
energie op: “Het is een fijne dorpsclub 
waar men graag komt om naar het 
voetballen te kijken, een praatje te maken 
of om vrijwilligerswerk te doen”. 

Het bestuur is al haar vrijwilligers 
dankbaar voor hun tomeloze inzet, 
energie, doorzettingsvermogen, 
medewerking, tijd en hun clubliefde. 
We heffen graag persoonlijk het glas 
met jullie op gedane arbeid én op de 
toekomst!

De medewerkers en vrijwilligers 
van DSOV hebben een persoonlijke 
uitnodiging gekregen om samen met 
hun partner deel te nemen voor deze 
feestelijke jubileum medewerkers avond.

Op het programma staat:
-  Een sprankelend ontvangst 
-  Walking diner verzorgd door  

De Koperen Hemel
-  Cabaret en muziek 
-  Speciale DSOV jubileum quiz

PS: Laat ons weten waar jouw talent en 
toegevoegde waarde ligt. Sluit je snel 
aan bij ons vrijwilligerslegioen om DSOV 
op een fijne manier naar de 100 jaar te 
leiden. 

Organisatie
Jubileumcommissie
Dagelijks bestuur DSOV

Tom Koopman
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, jeugdtrainer en

PUB-quizzen

DSOV is al 22 jaar zijn club

 

Donderdag 30 juni
VIERING 90-JARIG JUBILEUM MEDEWERKERS
Een speciale avond voor de medewerkers en vrijwilligers van DSOV, om ze te 
bedanken voor hun inspanningen dit seizoen. 
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In de aanloop naar dit jubileum stond er wekelijks een artikel onder de rubriek ‘Dit is mijn club’ op de website van DSOV. 
Daarin zijn verschillende DSOV-ers uitgelicht, die veelal op de achtergrond actief zijn of DSOV-ers die in het verleden iets 
hebben gedaan voor de club en haar leden. 

Het is een willekeurige greep uit een poule van vrijwilligers die veelal op de achtergrond actief zijn. Het geeft een mooie inkijk 
waarom iemand iets doet bij de club, maar ook wat er allemaal bij komt kijken voor onze sportbeleving en ons plezier bij DSOV. 
Aan de hand van vijf vaste vragen hebben ze verteld wie ze zijn, wat ze doen en wat hun drijfveer is. Onder regie van Frans Witteman 
is er een mooie inkijk gegeven op het vrijwilligers werk bij DSOV. 
Onderstaand de DSOV-ers die in de spotlight’s hebben gestaan. Nieuwsgierig naar de verhalen of wil je ze nog eens teruglezen,  
kijk op de website van DSOV.

NR DATUM  NAAM
1 7 januari 2022  Gerard Olsthoorn
2 14 januari 2022  Gertjan Hendriks
3 21 januari 2022  Wilma Schoorl en Patricia Willemse
4 28 januari 2022  Yvette van der Broek 
5 4 februari 2022  Piet Steffens
6 11 februari 2022  Teunis de Haas
7 18 februari 2022  Korneel Joppe
8 25 februari 2022  Harry Hiskemuller
9 4 maart 2022  Peter Dam
10 11 maart 2022  Ellen Moison 
11 18 maart 2022  Hugo van der Lans
12 25 maart 2022  Peter Koopman
13 1 april 2022  Ton Mesman
14 8 april 2022  Victor Blankert
15 15 april 2022  Célestine Bakker 
16 22 april 2022  Lindsay de Waal
17 29 april 2022  Everhart Feringa
18 6 mei 2022  Jan Koppen
19 13 mei 2022  Ronald Blom
20 20 mei 2022  Ronald de Wit
21 27 mei 2022  Ed van Duijn
22 3 juni 2022  Jeroen Dolman
23 10 juni 2022  Joost Rustman
24 17 juni 2022  Peter Hendriks
25 24 juni 2022  Jesse Broos en Lowiek Ruiter

De vijf vaste vragen zijn:
1. Wie ben je? 
2. Sinds wanneer ben je betrokken bij DSOV? 
3. Wat doe je of deed je bij DSOV? 
4. Wat maakt DSOV voor jou de moeite waard? 
5. Wat zou je DSOV mee willen geven op weg naar de 100?

Ton van der Aar
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, leider, trainer, jeugd- 

commissie, voorzitter voetbal, redacteur 

DSOVizier, (ere)Voorzitter en is nu  

coördinator voetbalschool, redacteur 

website, coördinator wandelvoetbal, 

technische infra clubgebouw, sponsor  

en Vriend van DSOV

DSOV is al 35 jaar zijn club

 

Dit is mijn club
RUBRIEK:



Halverwege de jaren 70 ontstond uit een 
ware ‘Klaverjas zesdaagse’ de klaverjas 
afdeling die op vrijdagavond neerstreek 
in het clubhuis. Bert en Ria Grim waren 
hierbij de drijvende krachten en met 
de feestdagen voor de deur werd altijd 
gezorgd voor een mooi presentje. 

Tijdens de viering van ons 65 jarig 
jubileum in 1997 werd de parkeerplaats 
aan de Zijdewinde overkapt met een 
mega tent en genoten bijna 200 mensen 
van een prachtavond met voor iedereen 
een prijs, in welke categorie dan ook. De 
loterijtafels overtroffen de etalages van 
indertijd populaire TV shows a-la de Wie-
Kent-Kwis en Rad van Fortuin.

In het huidige millennium werd de 
klaverjascompetitie voortgezet door 
Marion en Frans van Eerden. Met het 
oog op de steeds verder uitdijende 
voetbal- en trainingsactiviteiten en 
de bijbehorende openstelling van het 
clubgebouw en de kantine verkaste de 
tweewekelijkse klaverjasavond naar het 
Dorpshuis “De Oude Waterwolf” aan de 
Kromme Spieringweg. 

De laatste jaren komen onze 
klaverjaskoppels met Pasen en ten 
faveure van het Sinterklaasfeest voor de 
allerkleinsten een gezellig kaartje leggen 
waarbij niet met het mes op tafel wordt 
gespeeld.
Ook onze oudere jeugd weet, met 
een spiekbriefje op zak, deze avonden 
te waarderen en het is vaak al 
zaterdagochtend voordat de laatsten 
moe maar voldaan naar huis terugkeren. 
Deze klaverjasavonden worden steevast 
voorzien van gezellige hapjes en eindigt 
altijd met een loterij met mooie en 
ludieke prijzen. 

Het programma ziet er  
als volgt uit:
20:00 Inschrijven teams
20:30 Kaarten

We kijken uit naar een gezellig ouderwets 
potje klaverjassen!

Organisatie
Miriam Schepers
Cor Uijtenhaak

Miriam Schepers
Betrokkenheid met de club:

Gehandbald, trainer en is nu kantine- 

medewerkster en organisator  

klaverjasavonden

DSOV is al 42 jaar haar club

 

Cor Uijtenhaak
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, scheidsrechter, jeugdleider, 

jeugdtrainer, jubileumcommissie 75j., 

kantine, clublied en is nu ‘stadion’  

speaker en fanatieke supporter 

DSOV is al 42 jaar zijn club
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Vrijdag 1 juli
JUBILEUM KLAVERJASSEN

In onze rijke clubgeschiedenis is altijd een warm plekje geweest voor de 
kaartliefhebbers in ons dorp.
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Deze gezellige dag is voor iedereen die 
18 jaar of ouder is, lid is of lid was van 
DSOV, woon je of woonde je in Vijfhuizen, 
heb je vrienden of familie in Vijfhuizen die 
iets met DSOV hebben of heb je gewoon 
zin in een superleuke, sportieve, gezellige 
dag op het complex van DSOV onder de 
eeuwig ruisende populieren langs de 
Zijdewinde. Doe gezellig mee!
Voor al deze mensen is er voor de 
speciaal hiervoor opgerichte leuke, 
sportieve en gezellige teams “Het 
grootste 90-jarig jubileumtoernooi van 
DSOV ooit!” georganiseerd.  

Wat staat er allemaal op  
het programma? 

Vanaf 13:00 uur is de kantine van DSOV 
geopend om jouw team te verzamelen, 
alvast een drankje te nuttigen, 
schouderkloppen uit te delen en om 

alvast jouw mogelijke tegenstanders 
in het toernooi op enigerlei wijze te 
intimideren. Tenslotte is het een toernooi, 
het grootste 90-jarig jubileumtoernooi 
van DSOV ooit, meedoen is belangrijker 
dan winnen, want er ligt sowieso 
eeuwige roem te wachten aan de 
finishlijn! 

Tijdens het toernooi zullen er diverse 
wedstrijdjes gespeeld worden in 
alle mogelijke sporten die onze 
sportvereniging op dit moment 
kent, handbal, wandelvoetbal en 7x7 
voetbal, voetbal op groot veld laten 
we achterwege, daar zit je op zo’n 
waanzinnig leuke en memorabele dag als 
deze echt niet op te wachten. 
Om de wedstrijdjes heen en tussen 
de wedstrijdjes door kun je natuurlijk 
bijkomen met jouw team op het terras 
onder het genot van een lekkere 
versnapering en genieten van de 
geweldige sfeer, maar waarschijnlijk 
zullen er ook nog andere activiteiten 
georganiseerd worden. 
Pakt jouw team de “het grootste 90-jarig 
jubileumtoernooi van DSOV ooit”-cup, 

die waarschijnlijk ook maar één keer 
vergeven zal worden, daarnaast wil je 
natuurlijk de eeuwige roem die niet 
te onderschatten is op jouw conto 
bijschrijven en hier tot in lengte van 
dagen aan herinnerd worden. 

De wedstrijdjes duren tot ongeveer 17:00 
uur waarna iedereen de gelegenheid 
krijgt om het verloren vocht weer aan 
te vullen en zich op te frissen en klaar 
te maken voor de onnavolgbare uitslag 
van het toernooi, welk team pakt de “het 
grootste 90-jarig jubileumtoernooi van 
DSOV ooit”-cup  welke tot aan de nok toe 
is gevuld met eeuwige roem!?

Aansluitend kunnen de vaak onnodig 
verloren calorieën weer aangevuld 
worden op het culinaire plein op het 
DSOV-complex, wat er niet alleen 
fantastisch uit zal zien maar waar echt 
iedereen iets kan nuttigen wat zij of hij 
superlekker vindt! 

Dit alles in samenwerking met 
JOREVENTS!

Romena Daniels 
Betrokkenheid met de club:

Handbalster, trainer en scheidsrechter

DSOV is al 6 jaar haar club

 

Zaterdag 2 juli
SPORT- EN SPELACTIVITEITEN SENIOREN
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Vanaf ongeveer 19:30 uur of iets later, 
maakt eigenlijk niet uit, zal de geweldige 
feestavond starten met gezellige 
muziek van onze plaatselijke DJ Joost 
Rustman, met een gezellige artiest en 
de presentatie van het nieuwe DSOV 
clublied, die het ‘samen met ons is niet 
alleen’ tot een onvergetelijke avond 
zullen maken! 

Ook is er een fantastische veiling met een 
aantal gezellige en sportieve objecten 
om met je team samen van te genieten, 
mogelijk gemaakt door DSOV-ers en 
onze samenwerkende partners waarvan 
de opbrengst geheel ten goede zal 
komen aan DSOV, wat DSOV heel goed 
kan gebruiken natuurlijk door de sociaal 
geïsoleerde afgelopen jaren. 

Ook al ben je geen deelgenoot van dit 
unieke toernooi, kom je vrienden, familie 
of partner aanmoedigen en kom gezellig 
meegenieten van dit unieke evenement! 

Er zijn een aantal spelregels die 
waarschijnlijk ook zullen meetellen in de 
punten die jouw team kan verdienen op 
deze fantastische dag: 

-  Gezelligheid en sportiviteit (krabben, 
bijten, haren trekken, slidings maken is 
niet toegestaan!) is alom verkrijgbaar 
maar neem dit voor de zekerheid ook 
zelf mee!

-  Een team bestaat uit minstens 7 spelers/
speelsters en maximaal 10 (je kunt 
natuurlijk meerdere teams maken!).

-  Een team bestaat uit een mix van dames 
en heren, dat zouden wij heel erg leuk 
vinden en wie weet levert het jouw 
team wat op, mocht dit onverhoopt 
toch niet lukken dan zou dit zomaar 
punten kunnen kosten en zul je deze op 
een andere manier weer terug moeten 
winnen! 

-  Een natje en een droogje zijn in 
overvloed verkrijgbaar bij DSOV en haar 
partners tegen schappelijke prijzen!

-  Probeer als team een eenduidig 
tenue aan te trekken en neem voor 
de zekerheid een “uit-shirt” en/of een 
feestmuts mee!

-  Zoals gebruikelijk kan er over de uitslag 
niet gecorrespondeerd worden. 

Natuurlijk hopen wij op een 
zonovergoten, gezellige, sportieve, 
memorabele dag, samen is niet alleen zal 
dat voor ons allen een peulenschil zijn!

Het programma nog even  
in het kort:
13:00 Verzamelen in de kantine
14.00 Start toernooi
17.00  Uitreiking bekers, lekker borrelen 

en eten
19.30 Muziek en entertainment 

De “Het grootste 90-jarig 
jubileumtoernooi van DSOV ooit!” 
subcommissie namens DSOV,

Organisatie
Romena Daniels 
Pierre Duindam

Pierre Duindam 
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, scheidsrechter en van  

alles behalve bestuurslid

DSOV is al 42 jaar zijn club
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WELKOM

INFO@FORTRESTAURANT.NL    
BEL 06 24 99 81 04

SCHUIF 
GEZELLIG 

AAN!

OPENINGSTĲ DEN:
WO EN ZO VAN 11 TOT 17.00 EN 

DO, VRĲ  EN ZAT VAN 11 TOT 22.00

WELKOM
De Van Santen Groep feliciteerd DSOV

met het 90-jarige jubileum

 VOOR TOPPRESTATIES:

TRANSPORT
KRAANVERHUUR

HEFTRUCKVERHUUR 
WWW.VANSANTENGRP.NL

 

Onze grote dierenwinkel is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Volop eigen parkeergelegenheid!
Openingstijden ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur, za 08.30 - 17.00 uur

Willemse dierenvoeders  l  Vijfhuizerdijk 72, Vijfhuizen  l  023 - 558 12 71  l SHOP ONLINE OP WILLEMSEDIERENVOEDERS.NL

Regelmatig organiseren wij leuke activiteiten in onze 
winkel, volledig in het teken van je favoriete huisdier. 
Profiteer tijdens deze dagen van extra scherpe 
aanbiedingen, de beste acties, workshops en meer...

ZORG DAT JE NIETS MIST! 
Houd onze site willemsedierenvoeders.nl 
in de gaten en schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief.

Dé megastore met alles voor je (huis)dier
• Specialist op het gebied van diervoeding en -benodigdheden
• Alles voor hond, kat, konijn, knaagdier, vogel en paard 
• Ruitersportafdeling • Pets Health dierenkliniek • Dogwash
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Op zaterdagavond 2 juli vindt er een 
spectaculaire miniveiling plaats. De 
opbrengst van deze veiling komt de viering 
van het jubileum ten goede. Hiervoor zijn 
vijf gezellige en sportieve veilingobjecten 

samengesteld. Bedenk een strategie om 
te bieden op de onderstaande leuke en 
gezellige veilingobjecten. Hoe leuk is 
het om dit samen met je team, bedrijf, 
familie of vrienden te doen. Onze DSOV 

veilingmeester zal deze veiling leiden, 
de biedingen in ontvangst nemen en 
uiteindelijk de koper en het geboden 
bedrag vaststellen. 

Er zijn drie super gezellige groeps-belevenissen 
samengesteld.

Er is één sportieve groepsbelevenis bij een 
fantastische club.

Er is één individuele belevenis. Wie durft de 
uitdaging aan om het samen met de uit profs van 
de Rebellen op te nemen tegen je eigen club. 

VAN:

GIFT: RONDLEIDING EN PROEVERIJ 6-8 PERSONEN

JOPEN BIERBROUWERIJ HAARLEM

02-07-2022 KAVEL 1

Een interessante rondleiding bij 
de Jopen brouwerij.
Geheel verzorgd door DSOV-er en
procestechnoloog Jaap Litjens. 
Met aansluitend een heerlijke 
proeverij in de Jopen TAP ROOM.   

VAN:

GIFT: WIJNPROEVERIJ 6-8 PERSONEN

WIJNZAAK HOOFDDORP

02-07-2022 KAVEL 2

Een gezellige wijnproeverij bij De Wijnzaak.
Geheel verzorgd door DSOV-er en vinoloog
Tom Koopman, met wijnen uit een land 
naar keuze en bijpassende hapjes.

VAN:

GIFT: BORRELPAKKET VOOR JOUW TEAM

DE LOKALE ONDERNEMERS 

02-07-2022 KAVEL 3

Een gezellig borrelpakket 
voor jouw team, 
beschikbaar gesteld door 
onze lokale ondernemers 
en DSOV partners.
Laat je vooral verrassen!  

VAN:

GIFT: ZES WEDSTRIJDKAARTEN AJAX IN VAK 120

VAN SANTEN TRANSPORT HAARLEM

02-07-2022 KAVEL 4

Wedstrijd in overleg naar keuze m.u.v. wedstrijden tegen Feyenoord en PSV

VAN:

GIFT: WEDSTRIJD VAN JE LEVEN

FC REBELLEN 

02-07-2022 KAVEL 5

Een basisplaats in het team van FC Rebellen 
op zondag 3 juli 2022 tegen het jubileumteam van DSOV

Zaterdag 2 juli VEILINGVEILING
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Zondag is de slotdag van de viering van 
het 90-jarig jubileum. In tegenstelling 
tot eerdere themadagen is deze dag 
voor iedereen. We beginnen met een 
sportieve activiteit met de partners 
van DSOV, aansluitend met de Mini’s 
van DSOV, gelijktijdig met een reünie. 
We sluiten de dag af met een wedstrijd 
van een speciaal samengesteld DSOV 
jubileumteam tegen een team van 
oud profs van FC Rebellen. De dag 
wordt omlijst met gezellige muziek en 
de mogelijkheid van het nuttigen van 
heerlijk hapjes uit een van de aanwezige 
foodtrucks.

Programma met gezellige 
muziek en foodtrucks:
12:00 uur   Handbal- en Voetbaltoernooi 

partners DSOV
15:00 uur   Demonstratiewedstrijd 

Handbal en Voetbal mini’s
15:00 uur  Reünie leden en oud leden 

Handbal en Voetbal
16:00 uur  Wedstrijd DSOV 

jubileumteam - FC Rebellen

Handbal- en Voetbal 
partnertoernooi  
We starten de dag met een gezellig 
7x7 toernooi voor zowel Handbal en 
Voetbal met de partners van DSOV. De 
deelnemers zijn de ondernemers die aan 
DSOV verbonden zijn, de sponsoren van 
DSOV, onze buren de tennisvereniging 
en de kaderleden van DSOV. Beide 
toernooien vinden gelijktijdig plaats op 
het hoofdveld.

Deze nemen het in vier wedstrijdjes 
tegen elkaar op en is met name gericht 
op een gezellige sportieve activiteit. 
Meedoen is belangrijker dan winnen! 
Uiteraard beginnen we met een gezellige 
ontvangst met iets lekkers. We hebben 
tenslotte wat met elkaar te vieren. 

Het 7 x 7 toernooi van zowel voetbal 
als handbal, is dé gelegenheid om alle 
partners van DSOV, vanuit het heden en 
in het verleden met elkaar te verbinden 
en in het zonnetje te zetten. 

De keuze voor deze deelnemers is 
een logische. Zo ligt de oorsprong 
van de tennisvereniging bij DSOV. 
Wij zijn al sinds de oprichting van de 
tennisvereniging goede buren en 
we hebben samen een groot aantal 

gemeenschappelijke leden. 
De ondernemersvereniging is ook 
een belangrijke partner voor DSOV. 
Naast de steun die DSOV ontvangt 
van de ondernemers, ontvangen deze 
ondernemers ook steun van de DSOV-ers. 
Tot slot de sponsoren die er toe bijdragen 
de vereniging financieel gezond te 
houden. Sommige doen dit structureel 
anderen per activiteit, bijvoorbeeld 
door het sponseren van een team of 
een  wedstrijdbal. In welke vorm dan ook 
leveren onze ondernemers en sponsoren 
een belangrijke bijdrage om het sporten 
bij DSOV betaalbaar te houden en 
het aantrekkelijk te maken voor de 
vrijwilligers om hun werkzaamheden 
voor de club te kunnen doen.

De sponsorcommissie van DSOV kijkt 
uit naar een sportief & inspirerend 7x7 
toernooi!

Sportactiviteit Handbal  
en Voetbal mini’s
Vandaag is het ook een speciale dag voor 
onze allerjongste van de vereniging. Zij 
gaan tijdens de jubileumwedstrijd later 
deze middag alle spelers begeleiden. 
Maar eerst gaan ze zichzelf ook nog van 
hun beste en sportiefste kant laten zien. 
Dit vindt gelijktijdig plaats met de reünie. 
Tijdens het ophalen van de 
herinneringen op de reünie kunnen 
alle DSOV-ers en oud DSOV-ers de 
verrichtingen van onze jonge rood-witte 
helden aanschouwen en herinneringen 
ophalen naar de periode dat ze zelf een 
mini DSOV-er waren.

Reünie Handbal en Voetbal
Aansluitend op het toernooi vindt er 
een gezamenlijk reünie plaats met de 

Nico den Butter 
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, jeugdleider, leeftijds- 

coördinator, clubsponsor, teammanager 

en is nu Vriend van DSOV

DSOV is al 55 jaar zijn club

 

Zondag 3 juli
JUBILEUMDAG DSOV 90 JAAR
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Handbal- en Voetbalafdeling. De hele 
week worden er tijdens alle activiteiten 
natuurlijk al vele verhalen opgehaald en 
anekdotes gedeeld, maar de reünie op de 
afsluitende jubileumdag is het moment 
om dit met elkaar te delen. 

Tijdens de reünie kunnen er uitgebreid 
herinneringen worden opgehaald en 
gedeeld met (oud) leden, voormalig 
teamgenoten, trainers, bestuursleden, 
ereleden en leden van verdienste.
Een mooi moment om elkaar weer eens 
te zien en herinneringen op te halen aan 
“die goeie ouwe tijd” en mooie verhalen 
met elkaar te delen. Ook zal er allerlei 
fotomateriaal uit de afgelopen 90 jaar te 
zien zijn. 
Uiteraard zal het gaan over een 
kampioenschap dat ooit behaald werd 

en dat prachtige doelpunt wat ooit werd 
gescoord en wat, in de herinnering van 
degene die het heeft gemaakt, nu nog 
mooier geweest lijkt te zijn, maar ook de 
derde helft die met elkaar werd beleefd 
zal onderwerp van gesprek zijn. Kortom 
op een gezellige manier terugkijken op 
de mooie tijd die, een ieder op zijn eigen 
manier, bij de club heeft gehad.

We kijken er enorm naar uit en gaan er 
alles aan doen om er een onvergetelijke 
dag van te maken, door zoveel mogelijk 
mensen bij elkaar te krijgen die bij DSOV 
spelen of gespeeld hebben, of op een of 
andere manier in het heden of verleden 
bij de club betrokken zijn of zijn geweest. 
Voor de reünie zijn we in alle oud-
ledenlijsten gedoken en hebben we 
zoveel mogelijk oud DSOV-ers benaderd 

en mochten jullie nog mensen kennen 
die niet zijn benaderd, neem ze 
vooral mee! Uiteraard is ook de KNVB 
vertegenwoordigd op deze speciale 
jubileumdag.

We rekenen erop dat er veel oud leden, 
trainers, teamgenoten en bestuursleden 
van DSOV zullen zijn. Het is de bedoeling 
dat iedereen zich weer thuis voelt, net 
zoals vroeger zodat we onder het genot 
van een drankje en hapje nog een keer 
kunnen stil staan bij de tijd van toen.  
De oud leden zullen ontvangen worden 
op het voor hun welbekende DSOV-
terrein, misschien niet meer helemaal in 
de staat zoals zij het kennen. DSOV heeft 
nu een prachtig complex, maar iedereen 
zal vast nog wel bepaalde punten 
herkennen. 

Gert-Jan van Santen
Betrokkenheid met de club:

Gevoetbald, voorzitter activiteitencom-

missie, leider, trainer jeugd, organisatie 

sportkampen, secretaris, (ere)voorzitter, 

coördinator kleding en materialen en is 

nu supporter van DSOV.

DSOV is al 43 jaar zijn club  



FELICITEERT DSOV 

MET HAAR 90 JARIG 

JUBILEUM 

 voor een veilige sportaccommodatie

Fysiotherapie Berendes 
feliciteert DSOV en haar 
leden met het 90-jarig 
bestaan van de club. 

Ook in de toekomst      
helpen wij u graag om 
(wedstrijd) fit te worden 
en te blijven! 
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Wedstrijd DSOV jubileumteam –  
FC Rebellen
De jubileumdag wordt afgesloten met 
een voetbalwedstrijd tussen een speciaal 
opgericht DSOV jubileumteam tegen 
een gezelschap van oud profs van de FC 
Rebellen. Het DSOV team speelt in een 
speciaal ontworpen DSOV jubileumshirt.

Deze wedstrijd is dé afsluiting op een 
week vol gezellige activiteiten en 
hiermee willen we een zo breed mogelijk 
publiek vanuit de vereniging en het dorp 
vermaken. Plezier en gezelligheid staat 
voorop. 

Het DSOV jubileumteam wat tegen de 
FC Rebellen speelt is een afvaardiging 
vanuit alle seniorenteams van de club. 
De selectie van deze bewuste spelers 
hebben de teams zelf bepaald. Verder is 
het team aangevuld met de twee keepers 
van de selectie. 

FC Rebellen is een bont gezelschap van 
allerlei oud profs die het leuk vinden om 
af en toe nog een keer met elkaar een 
balletje te trappen. In overleg met DSOV 
is er een mooie selectie samengesteld. 

De aanvang van de wedstrijd is om 
16:00 uur en duurt 2x 35 minuten met 
15 minuten rust. Vooraf aan de wedstrijd 
worden de spelers van DSOV en FC 
Rebellen begeleid door miní’s vanuit de 
afdeling Handbal en Voetbal.

De selectie van FC Rebellen bestaat 
o.a. uit: Dennis Gentenaar, Theo Lucius, 
Ricky van den Bergh, Ruben Schaken, 
Ali Boussaboun, Randy Wolters, Jeremy 
Overbeek Bloem, Yuri Cornelisse, Robert 
Braber, Leo Koswal, Regillio Vrede, 

Geoffrey Prommayon, Patrick Pothuizen, 
Romano Denneboom, Glenn Helder.
Het team van FC Rebellen wordt 
gecoacht door Gertjan Verbeek.

De scheidsrechter van deze 
jubileumwedstrijd is oud KNVB 
scheidsrechter Roelof Luinge.
Roelof Luinge wordt geassisteerd door de 
talentvolle DSOV jeugdscheidsrechters 
Wessel Hofstede (JO15-1), Remco 
Zonneveld (scheidsrechter), Lowiek Ruiter 
(JO19-1) en Belal Khadjazadak (JO19-1).

Afsluiting
DSOV staat voor sportiviteit maar ook 
voor gezelligheid! We zouden het leuk 
vinden als we het jubileum en deze dag 
op gezellige wijze met elkaar kunnen 
afsluiten. Onze DSOV DJ Joost Rustman 
draait gezellige muziek en er staan 
foodtrucks van JOREVENTS met lekkere 
etenswaren. 

Dus laten we nog even napraten, gezellig 
met elkaar iets drinken en gezamenlijk 
een hapje eten. Uiteraard zijn de Rebellen 
ook van de partij. 

Tot slot is op deze dag een speciale loterij 
waarbij diverse prijzen te winnen zijn die 
allen in het teken staan van het 90 jarig 
jubileum. Ook worden op deze dag de 
speciale DSOV jubileumshirts verkocht. 
Jouw kans om zelf eigenaar te worden 
van zo’n uniek shirt. Dit alles om deze 
speciale dag en het jubileum mogelijk te 
maken. 

Organisatie
Nico den Butter
Gert-Jan van Santen

Het DSOV jubileumteam bestaat uit:

1. Bianco Carolina en Chris Uijtenhaak DSOV 1
2. Jim Blauwhof en Tijn Olsthoorn DSOV 2
3. Maarten van Reeuwijk en Marijn de Ruiter   DSOV 2 zaterdag
4. Dennis Geurts en Roel van Meeteren DSOV 3
5. Joost van den Bos en Thijmen Blom DSOV 4
6. Nico Stokman en Rene Groeneweg  DSOV 5
7. Frans Hirs en Sjaak van den Boogaard DSOV 6
8. Daniëlle van Engelen en Isabelle Rabbers Vrouwen 1
9. Ahlam El Gourari en Dalila Ben Salah Vrouwen 2 zaterdag
10. Joyce Dijkxhoorn en Robert Janmaat Vrouwen 30+ en heren 45+
11. Donny Kool en Vince Agterhof Keepers (selectie) 

Het DSOV jubileumteam zal wordt gecoacht door de selectietrainers Barry 
Kenselaar en Jacco van Lammeren. 

Zondag 3 juli
DSOV JUBILEUMTEAM - FC DE REBELLEN
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Op zaterdag 2 juli, na de sport- en 
spelactiviteiten voor senioren, vindt 
de presentatie van een nieuw DSOV 
clublied plaats. Het nieuwe clublied is 
geschreven en geproduceerd door de 
fanatieke DSOV aanhang, die tijdens de 
wedstrijden van het eerste elftal uit volle 
borst de DSOV clubliederen ten gehore 
brengen. Hiernaast alvast de primeur  
van de tekst. 

DSOV

Rood en Wit, mijn DSOV

DSOV Rood en Wit DSOV
Wij zijn sterker wij gaan scoren
Laat je horen voor DSOV

DSOV DSOV

Wij uit de polder ooit klein begonnen
nu schouder aan schouder voor DSOV
Handbal en voetbal de jeugd heeft de toekomst
Samen bouwen aan DSOV

DSOV Rood en Wit DSOV
Wij zijn sterker wij gaan scoren
Laat je horen voor DSOV

Op kunstgras of in vette klei DSOV DSOV
Maken zij de supporters blij DSOV DSOV
Wij worden hier nog echt verwend DSOV DSOV
Tis onze club waar je echt voor bent DSOV DSOV

De strijd is gestreden de punten zijn binnen
We vieren de zege met ons legioen
Het veld is mijn tuin de kantine mijn huis
Ik blijf van je houden tot na mijn pensioen

DSOV Rood en Wit DSOV
Wij gaan strijden wij gaan scoren
Laat je horen voor DSOV

Wie laat de bal en tegenstander lopen DSOV DSOV
Wie heeft spelers zonder te kopen DSOV DSOV
Roodwitte Jongens we lachen er maar om  DSOV DSOV
We hebben geen miljoenen en spelers van een ton DSOV DSOV

DSOV Rood en Wit DSOV
Wij gaan strijden wij gaan scoren
Laat je horen voor DSOV

DSOV Rood en Wit DSOV
Wij gaan strijden wij gaan scoren
Laat je horen voor DSOV

2022 ©: 
Made in Vijfhuizen – DSOV – aka 
“D”igitally “S”aved “O”n “V”inyl

Lyrics:  
E. van Duijn/C.J. Uijtenhaak 
       
Music:  
Andreas Cämmerer

Production:  
J. Milatz/E. van Duijn/C.J. Uijtenhaak   

Artists:  
E. van Duijn/J. Milatz/C.J Uijtenhaak/
Various

clublied
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DSOV bestaat al 90 jaar! Zoveel leden, zoveel spelers, zoveel foto’s. Al een aantal jaar 
hebben we in de kantine onze ‘Wall of Fame’, met foto’s van alle Handbal en Voetbal 
teams van het lopende seizoen. Elk nieuw seizoen worden ze weer vervangen, maar 
wat gebeurt er met al die oude foto’s?  

Spelers komen en spelers gaan, soms maar één jaar lid, of een paar wedstrijden. En ook 
spelers die elk jaar weer op de foto gaan, seizoen in en seizoen uit, zelfs als ze eigenlijk 
al lang gestopt zijn. Sommige namen staan in het geheugen gegriefd, maar wie weet 
nog alle spelers te benoemen van de F6 uit 2011-2012 ? Toch is het grotendeels gelukt. 

Afgelopen winter zijn alle bekende foto’s door onze paparazzi Robert de Rooij in kaart 
gebracht. Met veel hulp van leden en oud-leden zijn alle namen van de teamleden 
achterhaald. Van de oprichting in 1932 tot heden is alles in kaart gebracht en in zeven 
prachtige fotoboeken vastgelegd. 

Deze fotoboeken zijn leuk om te hebben of een collectorsitem voor iedere DSOV-er. 
Het allerbelangrijkste is dat dit alles is vastgelegd voor het nageslacht. Het was een 
monnikenwerk, maar het resultaat mag er wezen. 

Tijdens de reünie op de jubileumdag op zondag 3 juli zijn deze boeken in te zien. Ook 
geïnteresseerd? Neem contact op met paparazzi@dsov.nl.

Robert de Rooij
Betrokkenheid met de club:

Leider, gevoetbald, nu paparazzi

DSOV is al 17 jaar zijn club

 

DSOV fotoboeken
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CONTACTGEGEVENS

S.V. DSOV

ING SPORTPARK ZIJDEWINDE

ZIJDEWINDE 3, 2141 VA VIJFHUIZEN

TEL 023 5581574 (ALLEEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS) 

DI/DO/VR 19:30 - 23:00, 

ZA/ZO  09:00 - 17:00 (ALLEEN BIJ WEDSTRIJDEN)

INFO@DSOV.NL

KVK NUMMER: 40595120

IBAN: NL88INGB0004372360


