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BEGELEIDING 
EERSTE
ELFTAL
DOS Kampen 2020/2021

Henk de Velde
hoofdtrainer

Marcel Post
assistent-trainer

Wilco de Vries
keeperstrainer

Gert van Dalen
teammanager

Wim Huisman
teammanager

Wilfred Rill 
assistent-scheidsrechter

Anthony Renwarin
verzorger

Berry Meijberg
materialen



Bas Adema
22 mei 1999
verdediger   65

Allan Bakker
28 juli 1995
aanvaller   51

Martijn Barneveld
12 december 1997
verdediger   123

Twan Knul
28 december 1995
aanvaller   147

Leroy Krijn
13 september 1993
verdediger   110

Jochem van Putten
3 januari 1997
aanvaller   24

Burak Öztürk
2 april 1997
verdediger   44

Timo Petersen
25 mei 1999
middenvelder   32

Delano Rijke
20 januari 2000
verdediger   17

Cris Westerkamp
2 september 2001
middenvelder   20

Maurice Vespignani
26 november 1992
verdediger   174

SELECTIE 
EERSTE ELFTAL
DOS Kampen 2020/2021    aantal gespeelde wedstrijden in het 1e elftal

Christian 
van der Worp
13 september 1995
verdediger   108

Kevin Dijkstra
7 november 1987
keeper   93

Frank Jansen
27 april 1997
aanvaller   45

William Jansen
20 februari 1999
middenvelder   20

Raymon Beuling
9 april 1996
middenvelder   88

Erwin Henniphof
24 juni 1996
keeper   nieuw

Klaas Jan Mulder
10 juni 1996
middenvelder   nieuw/1

Robin Mulder
13 december 1999
middenvelder   41

Ruben Meijer
16 mei 1991
middenvelder   nieuw

Erik Rotman
20 januari 1986
verdediger   107
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DE TRAINERS AAN HET WOORD

‘We gaan voor een hoger  
cijfer dan vorig seizoen’

Maar voor de duidelijkheid nog even de uitleg 
waarom er voor deze constructie gekozen is 
door DOS: Henk de Velde hoofdtrainer naast 
Marcel Post (de hoofdtrainer van afgelopen 
seizoen): Marcel had afgelopen seizoen dis-
pensatie voor één seizoen van de KNVB om 
voor de groep te staan omdat Marcel zijn 
TC-2 diploma heeft en voor een eersteklas-
ser (wat DOS sinds vorig seizoen weer is) is 
TC-1 benodigd. Marcel wilde wel graag TC-1 
volgen maar helaas is hij niet ingeloot omdat 
hij tekort aan punten heeft omdat zijn jaar 
als hoofdtrainer naast Edwin Kwakkel niet 
gezien wordt als zelfstandig hoofdtrainer-
schap. Daarom heeft hij naast zijn functie bij 
DOS sinds dit seizoen ook nog de functie van 
hoofdtrainer s.v. V.E.N.O. 1 (zondag tweede 
klasse) in zijn woonplaats Vollenhove. Dit alles 
om zo snel mogelijk in aanmerking te komen 
voor deelname aan TC-1. Op de vraag hoe 
deze combinatie voor hem eruitziet is Marcel 
duidelijk: “Druk… maar wel heel leuk. Ik, mijn 
vrouw en DOS waren er nog niet klaar mee 
dus ik wilde graag blijven maar daarnaast wil 
ik verder met TC-1. Dat diploma biedt name-

wat verder van eigen doel spelen. Oplossing 
vooruit zoeken en constant in beweging zijn 
dus fysiek sterk zijn. Marcel: “Dat zijn wel 
zaken waar deze groep nog aan moet wer-
ken en met babystapjes gaat. Maar ook hier 
heeft de groep zijn inbreng, vanuit de selectie 
komen dan signalen en hebben we vorig jaar 
wel pogingen gedaan om tactisch iets anders 
te gaan ‘staan’. Soms pakte dat niet goed uit 
maar is wel goed als leerproces. Dit seizoen 
gaan we daar dan ook gewoon mee door”.

 Lesmateriaal 
“Vorig seizoen waren we debutant in de eer-
ste klasse en zag je met name in de eerste serie 
wedstrijden dat het tempo (veel) hoger ligt 
dan we gewend waren. Daarnaast zie je bij de 
tegenstanders eigenlijk dat die teams negen 
tot tien goede spelers hebben. Dat waren we 
ook niet gewend”, geeft Marcel aan en ver-
volgt: “Wij moeten het met z’n elven doen 
en kunnen niet op de voorste vier leunen en 
hopen dat die er wel een paar inschieten. Het 
moet een teamprestatie zijn en dan kunnen 
we prima mee. We zijn niet vaak echt wegge-
speeld maar komen nog te vaak in de situatie 
bij corners of vrije trappen waar vaak persoon-
lijke fouten gemaakt worden.” Henk vult aan: 
“Neem nu de eerste wedstrijd in de voorberei-
ding tegen Rohda Raalte waar zeker aan drie 
goals een persoonlijke fout vooraf ging. Het 
is nog steeds een jonge groep en die kan en 
moet nog veel leren.”

 Eigen kracht of aanpassen? 
Is DOS al zover om steeds van eigen kracht 
uit te gaan en zich niet aanpassen aan een 
tegenstander? Henk: “Dat blijft altijd een las-
tig punt. Natuurlijk wil je het liefst alleen maar 
naar je eigen team kijken en daarvan uitgaan 
maar soms is het wel handig om in te spelen 

lijk in de toekomst veel meer mogelijkheden 
in deze regio. Dus hebben we ervoor gekozen 
om ook nog het hoofdtrainerschap bij V.E.N.O. 
op te pakken. Daar kan ik lekker op het fietsje 
heen en kost me dat naar verhouding minder 
tijd. Nu, in de voorbereiding, sta ik wel de hele 
week elke dag op het voetbalveld en ben ik 
veel van huis maar dat is tijdelijk. Straks zal 
het wel wat evenwichtiger worden.” Hij ziet 
voor hemzelf zeker voordelen in deze combi-
functie, Marcel vervolgt: “Bij V.E.N.O. kan ik 
nu met technisch en tactische zaken begin-
nen waar ik drie jaar geleden bij DOS ook 
mee gestart ben dus die ervaring breng ik dan 
alweer mee.” 

 Rolverdeling 
Henk en Marcel geven aan dat dit op een heel 
natuurlijke wijze gaat. Omdat Marcel al wat 
jaren voor de groep staat is de frisse kijk van 
Henk de Velde vaak heel verhelderend en is 
er ruimte voor discussies. De voetbalfilosofie 
van beide trainers ligt dichtbij elkaar dus daar 
hoeft men niet veel tijd aan te besteden en 
kan men hun energie kwijt in het verbeteren 

Helemaal nieuw nu ook weer niet 
want Henk de Velde is in het verle-
den al speler van onze eerste selectie 
geweest, trainer van (gouden lichting) 
A-junioren in jaren tachtig en ook een 
seizoen coördinator van de jeugd maar 
in de hoedanigheid als hoofdtrainer 
van de eerste selectie is hij nieuw.

Henk de Velde is geboren en getogen 
en nog steeds woonachtig in IJsselmui-
den. 57 jaar oud, getrouwd en vader 
van twee zonen en in het dagelijks 
leven werkt hij in het bank- en verze-
keringswezen.

Zijn voetbalcarrière begon als twaalf-
jarige bij IJVV waar hij de standaard 
elftallen doorliep. In de A-junioren is 
hij voor twee jaar overgestapt naar 
PEC Zwolle waar hij een jaar in de 
A’s heeft gespeeld en een jaar in het 
tweede waarna hij toch weer terug-
keerde naar IJVV en daar in het eerste 
terechtkwam. Daar heeft hij mooie 
jaren meegemaakt op het hoogste 
niveau van het zaterdagvoetbal (des-
tijds eerste klasse) met wedstrijden 
tegen onder andere DOS Kampen 
en Genemuiden waaraan hij mooie 
herinneringen heeft overgehouden. 
Ook heeft Henk nog drie seizoenen 
gespeeld voor het Meppelse MSC.

Henk is begonnen als middenvelder, 
later naar de rechtsbuiten positie ver-

‘Nieuw’ gezicht: Henk de Velde

Twee trainers moeten de eerste selectie het nieuwe seizoen naar een hogere pres-
tatie leiden. Er staat bewust niet positie want dat blijft in deze zware klasse een las-
tige opgave. Een van de doelstellingen van trainers Henk de Velde en Marcel Post is 
dat het elftal aan het eind van het seizoen een hoger cijfer heeft dan vorig seizoen 
in de reguliere competitie en de bekercompetitie. Als dat dan meteen betekent dat 
er een hogere positie inzit dan is dat mooi meegenomen, aldus de beide heren.

van de nuances. Marcel “Dit seizoen heb-
ben we twee trainers die beiden inwisselbaar 
zijn om voor de groep een training te geven. 
Afgelopen seizoen was Edwin (Starke) meer 
het aanspreekpunt voor de spelersgroep op 
het mentale vlak en miste ik wat aanvulling 
op voetbalgebied. Nu is dat deel gedekt”. 
Henk vult aan: “Maar ook op het mentale vlak 
verdelen we de taken. Je ziet heel snel welke 
speler op welke trainer aantrekt en daar heb je 
dan een goed gesprek mee. Zo gaat ook dat 
heel natuurlijk!” Marcel “Ik denk dat ik ook 
heel laagdrempelig ben. Op trainingskamp 
wordt er natuurlijk genoeg ‘uitgehaald’ en 
ben ik ook niet de beroerdste om een geintje 
uit te halen wat het gros van de hoofdtrainers 
niet zou doen maar een week later sta ik als 
het moet ook weer boven de groep om een 
moeilijke beslissing te maken”.

 Voetbalfilosofie 
Zowel Henk als Marcel is liefhebber van het 
spelletje. Dat spelletje zien ze dat ook het liefst 
gespeeld worden vanuit balbezit, dus veel aan 
de bal zijn, initiatief nemen en zodra het kan 

op de kracht of zwakte van de tegenstander. 
We werken wel met scouts die een analyse 
maken en in het netwerk met andere trainers 
wisselen we informatie uit maar eigenlijk zou 
je de tegenstander alweer meerdere malen 
moeten zien voetballen om echt een goede 
analyse te maken. Daarom blijft het streven 
om van je eigen kracht uit te gaan.”

 Groei 
We zien dat veel spelers het afgelopen seizoen 
een positieve ontwikkeling hebben meege-
maakt. Hoe zien jullie dat? Marcel: “Soms 
ging dat met ups en downs hoor maar dat 
hoort bij het proces en de leeftijd. Sommige 
individuen zijn nu minder met zichzelf bezig 
en ondersteunen het team meer en daar heeft 
het team dan weer meer baat bij. Je ziet dat 
op elke positie wel concurrentie is en daardoor 
een bepaalde druk. Dat betekent dat er soms 
wel spelers zijn die minder minuten maken 
dan je zou willen maar zo werkt het nu een-
maal.

Nieuwe gezichten
Met de komst van de vier nieuwe mensen zijn 
we toch weer sterker geworden. Marcel: “Met 

huisd en bij PEC Zwolle op de laatste 
man positie terechtgekomen waar hij 
eigenlijk niet meer vandaan gekomen 
is. Toen heeft Henk zich gericht op 
een trainerscarrière wat hem leidde 
naar de A-junioren van PEC Zwolle 
(destijds spelend in Eredivisie). Toch 
kriebelde het zelf voetballen weer en 
is hij voor één seizoen bij DOS Kampen 
gaan voetballen onder Evert Fiechter. 
Uiteindelijk koos hij toch voor een trai-
nersloopbaan wat hem nu gebracht 
heeft bij DOS Kampen waar het toch 
een feest van herkenning was met veel 
dezelfde gezichten alhoewel wel wat 
jaren ouder maar toch … en ook een 
verbeterde accommodatie met kunst-
grasveld.

lees verder op achterpagina van dit katern

name met Raymon (Beuling) halen we toch 
meer scorend vermogen in de ploeg. Daar-
door hebben we voorin ook weer wat meer 
mogelijkheden om te switchen en te wisselen. 
Na één seizoen aan de overkant van de IJssel 
te hebben gespeeld zijn we blij dat hij weer 
terug is!” En ook helemaal achterin een nieuw 
gezicht: Erwin Henniphof. Henk: “Beide kee-
pers mogen samen uitvechten wie onze eerste 
keuze gaat worden. In overleg met Wilco 
de Vries (keeperstrainer) bepalen we dat. Ze 
krijgen beiden evenveel kansen en dan gaan 
we kiezen.” Verder is Klaas Jan Mulder over-
gekomen vanuit de tweede selectie en Ruben 
Meijer als versterking gehaald voor het mid-
denveld vanwege het wegvallen van Michel 
Kamphuis.

 Doelstelling 
Henk ziet dat heel eenvoudig … “Deze selec-
tie heeft nu één seizoen (of eigenlijk iets meer 
dan een half) in de eerste klasse gespeeld en is 
in de beker ver gekomen. Daar kun je dan een 
cijfer voor geven zonder direct te kijken naar 



Bennekom

Accommodatie De Eikelhof 
Adres Achterstraat 11
 6721 VM  BENNEKOM
Telefoon 0318 416 111
Clubkleuren rood-wit

SVWZ

Accommodatie Het Lage Veld
Adres 2e Lageveldsweg 6-D
 7641 PC WIERDEN
Telefoon 0546 572 583
Clubkleuren zwart-wit

SVI

Accommodatie De Siggels
Adres IJsselcentraleweg 9
 8014 BK Zwolle
Telefoon 038 4650 037
Clubkleuren blauw-wit

csv Apeldoorn  

Accommodatie Orderbos
Adres Sportpark Orderbos 13
 7313 HN  APELDOORN
Telefoon 055 3563 069
Clubkleuren geel-rood

KHC

Accommodatie De Venen
Adres Veneweg 1
 8265 VC  KAMPEN 
Telefoon 038 3312 006   
Clubkleuren blauw-wit

DTS ’35 Ede

Accommodatie Inschoten
Adres Inschoterweg 2
 6715 CS  EDE
Telefoon 0318 623 119
Clubkleuren blauw-wit

19 SEPTEMBER 2020 
v.v. Bennekom SVI
DOS ‘37 Nunspeet
DOS Kampen Go-Ahead Kampen
DTS ’35 Ede CSV Apeldoorn
DZC ‘68 KHC
v.v. Hierden SVZW
De Merino’s SDV Barneveld

26 SEPTEMBER 2020 
CSV Apeldoorn DZC ‘68
Go-Ahead Kampen v.v. Hierden
KHC DTS ‘35 Ede
Nunspeet v.v. Bennekom
SDV Barneveld DOS Kampen
SVI De Merino’s 
SVZW DOS ‘37 

3 OKTOBER 2020 
v.v. Bennekom SDV Barneveld
DOS ‘37 Go-Ahead Kampen
DOS Kampen CSV Apeldoorn
DTS ’35 Ede DZC ‘68
v.v. Hierden KHC
De Merino’s Nunspeet
SVI SVZW

10 OKTOBER 2020 
CSV Apeldoorn v.v. Hierden
DZC ‘68 DOS Kampen
Go-Ahead Kampen DTS ’35 Ede
KHC De Merino’s
Nunspeet SVI
SDV Barneveld DOS ‘37
SVZW v.v. Bennekom

17 OKTOBER 2020 
v.v. Bennekom Go-Ahead Kampen
DOS ‘37 DTS ‘35 Ede
DOS Kampen v.v. Hierden
De Merino’s DZC ‘68
Nunspeet KHC
SDV Barneveld SVZW
SVI CSV Apeldoorn

24 OKTOBER 2020 
CSV Apeldoorn De Merino’s
DTS ’35 Ede v.v. Bennekom
DZC ‘68 SVI
Go-Ahead Kampen Nunspeet
v.v. Hierden DOS ‘37
KHC SDV Barneveld
SVZW DOS Kampen

31 OKTOBER 2020 
v.v. Bennekom v.v. Hierden
DOS ‘37 CSV Apeldoorn
DOS Kampen DTS ’35 Ede
De Merino’s Go-Ahead Kampen
Nunspeet SVZW
SDV Barneveld DZC ‘68
SVI KHC

7 NOVEMBER 2020 
CSV Apeldoorn v.v. Bennekom
DTS ’35 Ede Nunspeet
DZC ‘68 DOS ‘37
Go-Ahead Kampen SDV Barneveld
v.v. Hierden SVI
KHC DOS Kampen
SVZW De Merino’s

OVERIGE DATA
Inhaal/beker: 14 november 2020,  
19 december 2020, 13 en 20 februari 
2021, 3 en 5 april (Pasen) en 1 mei 2021.
Start nacompetitie: 22 mei 2021

21 NOVEMBER 2020 
v.v. Bennekom DZC ‘68
KHC DOS ‘37
De Merino’s DOS Kampen
Nunspeet v.v. Hierden
SDV Barneveld CSV Apeldoorn
SVI Go-Ahead Kampen
SVZW DTS ‘35 Ede

28 NOVEMBER 2020 
CSV Apeldoorn Nunspeet
DOS ‘37 v.v. Bennekom 
DOS Kampen SVI
DTS ‘35 Ede SDV Barneveld
DZC ‘68 SVZW
Go-Ahead Kampen KHC
v.v. Hierden De Merino’s

5 DECEMBER 2020 
v.v. Bennekom DOS Kampen
v.v. Hierden SDV Barneveld
KHC CSV Apeldoorn
De Merino’s DTS ’35 Ede
Nunspeet DZC ‘68
SVI DOS ‘37
SVZW Go-Ahead Kampen

12 DECEMBER 2020 
CSV Apeldoorn SVZW
v.v. Bennekom KHC
DOS ‘37 De Merino’s
DOS Kampen Nunspeet
DTS ‘35 Ede v.v. Hierden
DZC ‘68 Go-Ahead Kampen
SDV Barneveld SVI

16 JANUARI 2021 
DOS Kampen DOS ‘37
Go-Ahead Kampen CSV Apeldoorn
v.v. Hierden DZC ‘68
De Merino’s v.v. Bennekom
Nunspeet SDV Barneveld
SVI DTS ‘35 Ede
SVZW KHC

23 JANUARI 2021 
CSV Apeldoorn SVI
v.v. Bennekom SVZW
DOS ‘37 v.v. Hierden
VV DTS Ede DOS Kampen
DZC ‘68 De Merino’s
KHC- Nunspeet
SDV Barneveld Go-Ahead Kampen

30 JANUARI 2021 
DOS Kampen DZC ‘68
Go-Ahead Kampen DOS ‘37
v.v. Hierden CSV Apeldoorn
De Merino’s KHC
Nunspeet DTS ’35 Ede
SVI v.v. Bennekom 
SVZW SDV Barneveld

6 FEBRUARI 2021
CSV Apeldoorn DOS Kampen
v.v. Bennekom Nunspeet
DOS ‘37 SVZW
DTS ‘35 Ede Go-Ahead Kampen
KHC DZC ‘68
SDV Barneveld De Merino’s
SVI v.v. Hierden

27 FEBRUARI 2021 
CSV Apeldoorn DTS ‘35 Ede
DOS Kampen KHC
DZC ‘68 SDV Barneveld
Go-Ahead Kampen De Merino’s
v.v. Hierden v.v. Bennekom 
Nunspeet DOS ‘37
SVZW SVI

6 MAART 2021  
v.v. Bennekom CSV Apeldoorn
DOS ‘37 DZC ‘68
DTS ‘35 Ede SVZW
KHC Go-Ahead Kampen
De Merino’s v.v. Hierden
SDV Barneveld Nunspeet
SVI- DOS Kampen

13 MAART 2021 
CSV Apeldoorn SDV Barneveld
DOS ‘37 KHC
DOS Kampen SVZW
DZC ‘68 v.v. Bennekom 
Go-Ahead Kampen SVI
v.v. Hierden DTS ‘35 Ede
Nunspeet De Merino’s

20 MAART 2021 
DTS ’35 Ede SVI
DZC ‘68 Nunspeet
Go-Ahead Kampen DOS Kampen
KHC v.v. Hierden
De Merino’s DOS ‘37
SDV Barneveld v.v. Bennekom 
SVZW CSV Apeldoorn

27 MAART 2021 
CSV Apeldoorn Go-Ahead Kampen
v.v. Bennekom DOS ‘37
DOS Kampen De Merino’s
DTS ‘35 Ede KHC
v.v. Hierden Nunspeet
SVI SDV Barneveld
SVZW DZC ‘68

10 APRIL 2021 
DOS ‘37 DOS Kampen
DZC ‘68 v.v. Hierden
Go Ahead Kampen v.v. Bennekom 
KHC SVI
De Merino’s SVZW
Nunspeet CSV Apeldoorn
SDV Barneveld DTS ’35 Ede

17 APRIL 2021 
CSV Apeldoorn KHC
v.v. Bennekom De Merino’s
DOS Kampen SDV Barneveld
DTS ‘35 Ede DOS ‘37
v.v. Hierden Go-Ahead Kampen
SVI DZC ‘68
SVZW Nunspeet

24 APRIL 2021 
DOS ‘37 SVI
DZC ‘68 DTS ’35 Ede
Go-Ahead Kampen SVZW
KHC v.v. Bennekom 
De Merino’s CSV Apeldoorn
Nunspeet DOS Kampen
SDV Barneveld v.v. Hierden

8 MEI 2021
CSV Apeldoorn DOS ‘37
DOS Kampen v.v. Bennekom
DTS ’35 Ede De Merino’s
Go-Ahead Kampen DZC ‘68
SDV Barneveld KHC
SVI Nunspeet
SVZW v.v. Hierden

15 MEI 2021
v.v. Bennekom DTS ‘35 Ede
DOS ‘37 SDV Barneveld
DZC ‘68 CSV Apeldoorn
v.v. Hierden DOS Kampen
KHC SVZW
De Merino’s SVI
Nunspeet Go-Ahead Kampen

TEGENSTANDERS EN PROGRAMMA 
2020/2021
DOS Kampen, eerste klasse D

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

De Merino’s

Accommodatie De Groene Velden
Adres Wageningselaan 5
 3903 LA  VEENENDAAL
Telefoon 06 15 96 59 18  
Clubkleuren blauw-wit

Hierden 

Accommodatie Mheenzicht
Adres Dorpshuisweg 9-A
 3849 BL  HIERDEN
Telefoon 0341 451 639
Clubkleuren rood-wit

SDV Barneveld

Accommodatie Norschoten
Adres Barnseweg 9
 3773 BA  BARNEVELD
Telefoon 0342 413 478  
Clubkleuren blauw-wit

DOS ‘37

Accommodatie Het Midden
Adres Schout Doddestraat 46
 7671 GT  VRIEZENVEEN
Telefoon 0546 561 970
Clubkleuren geel-zwart

DZC ‘68

Accommodatie Zuid
Adres Sportweg 6
 7006 GJ  DOETINCHEM 
Telefoon 0314 332 828
Clubkleuren blauw-geel

Go-Ahead Kampen

Accommodatie Middenwetering
Adres Buitenbroeksweg 2
 8265 PH  KAMPEN 
Telefoon 038 3319 027
Clubkleuren geel-rood

Nunspeet

Accommodatie De Wiltsangh
Adres Sportlaan 1 
 8072 CA  NUNSPEET 
Telefoon 0341 252 882  
Clubkleuren blauw-geel

Bovenstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen (bijv. door coronavirus)

Eerste periode Tweede periode Derde periode



Creëer kansen
door creatief te spelen
LK mediasupport | communicatie met een doel

T (038) 82 00 230

lkmediasupport.nl 
Weth. Timmermanstraat 15k
Staphorst

de positie op de ranglijst. Stel dat je dat cijfer 
op een zeven bepaalt, een ruime voldoende. 
Dan zou het streven voor dit jaar moeten zijn 
dat we in de competitie en beker (TOTO en 
districtsbeker) in ieder geval weer voor een 
zeven moeten gaan maar het liefst voor een 
7,5 of een acht. Of dat betekent dat het dan 
een negende positie oplevert zoals afgelopen 
seizoen of hoger dat is ook helemaal afhan-
kelijk van de tegenstand.” Marcel: “Maar ‘de 
beste van Kampen’ te worden speelt op de 
achtergrond ook altijd mee dus we gaan er 
helemaal voor! Een plekje in de middenmoot 
zou een mooi streven zijn. Maar naast die posi-
tie op de ranglijst zijn ook ‘door’ontwikkelen, 
bij elkaar blijven en minder tegengoals belang-
rijke doelstellingen.” Henk: ”Op dit niveau 
moeten we ook vanuit de 0 kunnen spelen. 
Afgelopen jaar gebeurde het veel te vaak dat 

Vervolg ‘De trainers aan het woord’ DOS achter de feiten aanliep doordat het te 
snel op achterstand kwam. Vaak kon DOS het 
alsnog repareren maar het zou niet moeten 
kunnen.” Marcel vult nog aan: “Klopt, daar-
bij moeten we ook langer in de wedstrijd bij 
elkaar blijven in balbezit, linies klein houden. 
Dus niet na 40-50 minuten uit elkaar ‘vallen’ 
maar dat oprekken naar 60-70 of 80 minuten 
zodat je nog iets recht kunt trekken als we 
achter staan.”

 Vaste waarde 
DOS Kampen streeft ernaar om een vaste 
waarde te worden in de eerste klasse om van 
daaruit weer verder te groeien. Wat is daar-
voor nodig? Marcel: “Bewustwording van 
taken zonder bal is een belangrijk punt wat 
verbeterd moet worden. Als dat naar een 
hoger niveau gaat dan heb je als speler zoveel 
vertrouwen in elkaar en dan weet je dat het 
altijd goed komt.” Henk: “Dan maakt het niet 
uit tegen wie je speelt dan is er altijd de bereid-
heid om voor elkaar door het vuur te gaan en 
weet je dat je gedekt wordt door je mede-
speler. Dus bij balbezit van de tegenstander 
begint dit al in de voorste linie. Daar moet dan 
ook al de verdedigende taken gedaan worden 
zodat het middenveld en achterhoede de tijd 
krijgt om zich te formeren.”

 Tot slot 
Marcel: “Als je ziet waar we drie jaar geleden 
samen met Edwin Kwakkel (toen hoofdtrainer) 
mee begonnen zijn om ook de tweede selec-

tie belangrijker te maken en het elftal onder 
de 21 (Beltona competitie) dan zie je dat dat 
z’n vruchten afwerpt. We laten zien door onze 
aanwezigheid bij bijvoorbeeld het elftal onder 
de 21, dat de spelers zelf door ons gezien 
worden. We creëren stageplekken voor jeugd-
spelers en daardoor geven we kansen om 
zichzelf in de kijker te spelen en die ontwikke-
ling zien we dan ook. Een voorbeeld hiervan 
is Klaas Jan Mulder die vanuit het derde vorig 
jaar in het tweede is gaan voetballen en dit 
seizoen nu bij de eerste selectie zit. Dat kan bij 
DOS en dat is een positief signaal. Deze talent-
ontwikkeling zit in het DNA van de vereniging 
omdat we steeds naar de speler kijken. Waar 
zit de groei en wat zou hij/zij kunnen berei-
ken? Een eigenschap van DOS waar we zuinig 
op moeten zijn en blijven!” Marcel vervolgt: 
“Ook randzaken als toelichting geven op een 
ALV, sponsorbijeenkomst of clinic voor de 
meisjes doe ik met liefde, alleen wordt dat dit 
jaar wat lastiger i.v.m. tijdgebrek. Het eerste is 
wel het vlaggenschip van de vereniging en ik 
vind dat we naar buiten toe altijd een correcte 
en positieve houding moeten hebben. Daar 
kijken sponsoren naar, dus heel belangrijk. Is 
dat goed dan volgt de rest van de vereniging 
ook wel!” Dat beaamt Henk ook: “Iedereen 
kijkt vaak eerst naar het eerste. Gaat dat goed 
dan is er een positieve ‘vibe’ in de vereniging 
en dan stuw je met z’n allen naar boven. En 
natuurlijk staan we open voor initiatieven bin-
nen de vereniging om samen leuke dingen te 
doen. We gaan elkaar zeker tegenkomen!”


