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De kwaliteit die 
vroeger zo gewoon 
was

VAN DE VOORZITTER

Als bestuur zijn we de afgelopen maanden 
druk geweest met het volgen, interprete-
ren en uitvoeren van alle regelgeving die 
op ons afkwam. We hebben daarbij con-
sequent de lijn gevolgd dat alles wat weer 
mocht van overheidswege ook direct weer 
is georganiseerd. Zo waren de pupillen en 
junioren in mei weer aan het trainen en is 
de kantine de gehele zomer open geweest 
op zaterdag. Ik ben daar best trots op, 
omdat er steeds weer vrijwilligers klaar-
stonden om aan de slag te gaan.

Het in ‘intelligente lockdown’ gaan ging 
Nederland beter af dan er stapsgewijs weer 
uitkomen. Nu we elkaar weer ontmoe-
ten, merk je hoe lastig het is op 1,5 meter 
afstand te blijven. Het lijkt niet te klop-
pen. Misschien niet zo gek als je bedenkt 
dat veel regels tegen ons eigen gedrag in 

gaan. Toch zijn ze belangrijk. Niemand wil 
immers de volgende brandhaard in de ver-
spreiding van het coronavirus zijn. Binnen 
de vereniging volgen we dan ook strikt de 
regels, vragen we van iedereen de aanwij-
zingen op te volgen, maar lopen we niet als 
boeman rond. We gaan er namelijk van uit 
dat iedereen van goede wil is en dat soms 
een vriendelijke aanwijzing voldoende is.

In deze DOS-gids vind je artikelen over de 
vereniging, een interview met oud-Dosser 
Henrico Drost en natuurlijk de presenta-
tie van het 1e elftal. De ambities zijn als 
vanouds en de verhalen maken duidelijk 
dat DOS Kampen mensen samenbrengt 
rond voetbal. Hun verhalen laten zien 
dat de vereniging bloeit en kan rekenen 
op betrokken vrijwilligers, sponsoren en 
leden.

De teamfoto van het eerste en het bestuur 
zijn dit jaar bijzonder omdat ook daar is 
gewerkt met 1,5 meter afstand. Het levert 
een ander beeld. Alleen daardoor blijft 
deze gids ook in de toekomst herkenbaar 
als de gids uit de coronatijd.

En zo staan we aan het begin van een 
nieuw seizoen waarin ons 1e elftal mag 
deelnemen aan het TOTO KNVB-beker-
toernooi en alle teams geformeerd zijn en 
op zoek gaan naar resultaat. Een nieuw 
jaar waarin vrijwilligers, spelers en trainers 
hun schouders er weer onder zetten. Alles 
zoals in eerdere jaren: Samen beter maar 
wel op 1,5 meter …

Arend Runia
Voorzitter DOS Kampen

Samen beter  
op 1,5 meter…

Constructieweg 41-1   •   8263 BC Kampen    •   Tel: (038) 333 10 27

Uw lokale marketing- 
en mediapartner

w w w . b r u g m e d i a . n l

REDACTIEMARKETING &
COMMUNICATIE

KRANTEN CREATIEVE
CONCEPTEN

VORMGEVING ONLINE MEDIA 
PLANNING

DRUKWERK SOCIAL
MEDIA

PLANTAGE 1, KAMPEN

INFO@HEERENMEESTERKAMPEN.NL

038 – 33 37 158

Voor je ligt de nieuwe DOS-gids, het symbool van de start van het seizoen 
‘20/’21! Na de vreemde afsluiting van het afgelopen seizoen merk ik dat 
iedereen weer zin heeft in voetballen. Dat is als vanouds maar er zullen 
ook zaken helemaal anders gaan. Om de verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen wordt van iedereen immers gevraagd 1,5 meter afstand te 
houden. Dat is op zich al vreemd, maar voor een vereniging waar een con-
tactsport wordt beoefend en mensen als een familie met elkaar omgaan 
misschien nog vreemder.
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DE SELECTIE TELT DIT SEIZOEN VIER NIEUWE GEZICHTEN. TWEE VAN DE SELECTIE TELT DIT SEIZOEN VIER NIEUWE GEZICHTEN. TWEE VAN 
HEN HIJSEN ZICH VOOR HET EERST IN HET GEEL-ZWART, DE ANDERE HEN HIJSEN ZICH VOOR HET EERST IN HET GEEL-ZWART, DE ANDERE 
TWEE BEHOEVEN IETS MINDER INTRODUCTIE. TWEE BEHOEVEN IETS MINDER INTRODUCTIE. 

Klaas Jan Mulder (24) maakte vorig seizoen 
pas zijn officiële debuut in DOS 1. Dat was 
in het bekerduel met Oene. In het ‘corona-
seizoen’ speelde hij hoofdzakelijk in het 
tweede en daarvoor in een vriendenteam 
dat van DOS 7 uiteindelijk opklom naar 
DOS 3. De belangrijkste oorzaak voor deze 
opmerkelijke ‘carrière’ ligt besloten in zijn 
werk; Mulder is lid van het korps mariniers 
en bivakkeerde de afgelopen jaren vaak in 
het buitenland. Sinds enige tijd heeft hij 
een vaste aanstelling bij de medische dienst 
en is Doorn zijn standplaats. Dat is goed te 
combineren met prestatievoetbal en hij 
hoopt nu snel aan te kunnen sluiten bij 
het niveau van zijn nieuwe team. De cen-
trale middenvelder, die het vooral van zijn 
loopvermogen en overzicht moet hebben, 
hoopt de nodige diepgang te brengen in 
het spel van onze hoofdmacht. Zijn doel is 
om een basisplaats te veroveren en zo een 
belangrijke bijdrage te leveren aan een 
fantastisch seizoen. 

KLAAS JAN MULDERKLAAS JAN MULDER
Erwin Henniphof (30) gaat de strijd met 
Kevin Dijkstra aan wie de eerste doelman 
van DOS wordt. De nieuwe keeper komt 
over van sc Genemuiden, waar hij elf sei-
zoenen lang stand-in was. Omdat een kans 
op promotie uitbleef, ging hij op zoek naar 
een nieuwe club die bij hem paste. Die 
vond hij bij ons. Na een positief gesprek en 
lovende kritieken van de ‘Gaellemunigers’ 
die hem voorgingen, was zijn keuze snel 
gemaakt. Henniphof, die in het dagelijks 
leven als monteur bij Van der Sluis (Kam-
perzeedijk) werkt, wil bij DOS groeien als 
keeper. Coachen, het neerzetten van de 
defensie, hoge ballen en het verwerken 
van voorzetten zijn z’n sterke punten. Na al 
het bankzitten wil hij zich nu ontwikkelen 
als een echte leider in het veld. De nieuwe 
sluitpost kijkt ontzettend uit naar de der-
by’s en hoopt dit seizoen een fikse bijdrage 
te leveren aan een mooi voetbaljaar. 

ERWIN HENNIPHOFERWIN HENNIPHOF

Ruben Meijer (29) is de nieuwe ervaren 
kracht op het middenveld. Hij komt over 
van WVF, waarvoor hij de afgelopen drie 
seizoenen uitkwam. Zijn roots liggen in 
Heino, waar hij het voetballen leerde. Tij-
dens de onderlinge duels tussen DOS en 
WVF leerde Meijer onze club kennen en 
dat smaakte naar meer. De verdedigende 
middenvelder ziet bij DOS veel talent en 
een voetballende ploeg en wil hier aan 
zijn ambitie werken om hogerop te spe-
len. Het spel verdelen is zijn sterke punt, 
terwijl hij ook geregeld een bal verovert. 
Hij zou wel vaker in de ‘16’ willen komen 
om met enige regelmaat een goaltje mee 
te pikken. In het dagelijks leven is hij poli-
tiek adviseur bij een grote zorginstelling. 
Een baan waarvoor hij regelmatig naar 
Den Haag moet om te lobbyen. Wat hem 
positief verbaasde, is dat er bij DOS zelfs 
fans naar de trainingen komen kijken. DOS 
leeft en dat maakt hem extra enthousiast. 
Zijn doel: net als vorig seizoen als beste 
Kamper club eindigen. 

RUBEN MEIJER RUBEN MEIJER 

DE NIEUWE SPELERS  DE NIEUWE SPELERS  
STELLEN ZICH VOORSTELLEN ZICH VOOR

Raymon Beuling (24) keert na een jaar IJVV terug op het oude nest. Mede door de corona-
crisis viel de overgang naar IJsselmuiden in het water, maar ook sportief liep het uit op een 
teleurstelling. DOS blijkt toch echt zijn club, zo werd direct bevestigd nadat hij besloot 
om zich weer aan te melden bij de ‘poelänten’. Het voelde erg vertrouwd om weer op de 
Maten rond te lopen en hij trof tot zijn vreugde een grotendeels bekende spelersgroep 
aan. De 3e-jaars student Bedrijfseconomie richt zich nu op een basisplaats en wil ouder-
wets belangrijk zijn voor het team. De aanvaller kijkt uit naar de kennismaking met de 
eerste klasse en de derby’s die op het programma staan. Zijn voornaamste doel is om dit 
seizoen vrij te blijven van schorsingen en blessures, iets wat hem in het verleden nog wel 
eens parten speelde.

RAYMON BEULINGRAYMON BEULING
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LIKE, RETWEET OF GEWOON LEUK

NUCAMPERHUREN.NL

✔✔  Vrije kilometers                          

✔✔  2 tot 5 persoons campers  

✔✔  Complete inventaris                  

✔✔  Vanaf 625,- per week    

✔✔  Geen schoonmaakkosten 

✔✔  Eigen auto  

      gratis binnen stallen       

✔✔  Incl. fietsendrager

T 038 23 06 691  
E info@nucamperhuren.nl 

Industrieweg 15 B 
8263 AA  Kampen 

Kom je 
proeven?
Eckertstraat 19, 

Kampen

Goede koffie op 
het werk, is het 
halve werk...
Bezoek ons Proeflokaal

T (038) 3313869  E info@campenaerkoffie.nl  W www.campenaerkoffie.nl
Burgwal 29 | 8261 EN Kampen        (038) 331 35 63        info@renesmakelaardij.nl

renesmakelaardij.nl

Denkt u erover na om uw huis te 

verkopen? Start met een vrijblijvende

waardebepaling bij Renes Makelaardij.

Gratis en vrijblijvend

Vanzelfsprekend is een waardebepaling een moment-opname. Een waarde

bepaling is geen volledig taxatie rapport, maar wel erg waardevol. Het geeft

u inzicht in de marktwaarde en de eventuele verkoopstrategie. Bovendien 

zal de marktwaarde van een huis worden beïnvloed door het aantal vergelijk-

bare huizen in hetzelfde marktgebied, ligging, omgeving, staat van onder-

houd, enzovoort. Renes neemt al deze factoren mee in de gratis waarde -

bepaling van uw huis.

De voordelen van het verkopen van
uw huis door Renes Makelaardij

Een gratis waardebepaling door Renes Makelaardij verplicht u tot niets. 

Het  is handig om de marktkennis en de ervaring van Renes te gebruiken 

om een globale indruk te krijgen van wat uw huis vandaag zou opbrengen.

Besluit u – op dat moment of op een later tijdstip - uw huis in de verkoop 

te zetten? Dan bent u bij Renes aan het juiste adres.

profiteer 
nu ook van 

de lage 
hypotheek-

rente

TRANSISTORSTRAAT 110
1322CH ALMERE

INFO@DIRKZWAGER-GROEP.NL
036 547 2070

Neem contact met ons op voor een
afspraak of bekijk onze website voor meer
informatie.

Experts op het gebied van vastgoedonderhoud en renovatie.

PLANMATIG ONDERHOUD
MUTATIE EN DAGELIJKS ONDERHOUD
BOUWKUNDIG ONDERHOUD
BETONRENOVATIE

WWW.DIRKZWAGER-GROEP.NL



Het hart kleurt langzaam 
maar zeker geel zwart

DOS-familie Reinds

‘Zaterdag is de leukste dag van de week’ zongen Adca & De Munnik ooit. Het is 

zeker ook de drúkste dag van de week in een DOS-gezin. De familie Reinds vormt 

daarop geen uitzondering. Met drie voetballende zonen en een hockeyende doch-

ter zijn vader Lucas en moeder Arda de hele dag in de weer. 

Het gezin Reinds is inmiddels tien jaar actief voor DOS. De 
broertjes van Arda speelden al bij onze club en daarom 
meldt Lucas – van oorsprong Hattemer waar hij voetballen 
leerde bij Hatto Heim – zijn oudste zoon aan bij onze Voet-
balschool. Tien jaar later voetbalt Jozua (15) in de spits van 
JO17-3. Zijn grote voorbeeld is Kylian Mbappé, de Franse 
steraanvaller van PSG. Zijn 12-jarige broer David komt dit 
seizoen uit in JO14-1, waar hij op het middenveld speelt. 
Hij is fan van Chelseaspeler N’Golo Kanté. Dochter Elle is 
verdediger in haar hockeyteam, terwijl de 9 jaar oude Ezra 
het doel van ons JO11-2 verdedigt. Allison Becker, de Brazi-
liaanse keeper van Liverpool, is zijn grote idool. 

Logistieke uitdaging
Met zoveel sportende kinderen is het een hele uitdaging 
om alle was weer op tijd schoon te hebben, maar dat is 
Arda wel toevertrouwd. Ook als supporter en chauffeur 
staat ze haar mannetje, terwijl ze met haar eigen bedrijf 
www.helemaalmooi.nl doordeweeks voldoende om han-
den heeft. Lucas werkt, als mede-eigenaar van ontwerp-
studio Pankra(.com), ook veel vanuit huis. Het geeft hem 
de gelegenheid om een logistiek probleem op te lossen: 
voor alle teams van zijn kinderen stelt hij het rijschema 

op, zodat dit deel van het verenigingsleven nog enigszins 
overzichtelijk blijft. Daarnaast springt hij geregeld bij als 
grensrechter en fotograaf en is hij doelman van 35+3. 
“Edwin van de Sar…?” antwoordt hij nadenkend als zijn 
zonen vragen wie zijn favoriete speler is. De jongens kijken 
hem met vragende blikken aan. 

Geel-zwart hart
Elle mag dan graag hockeyen, toch zou ze ook best de 
overstap naar het voetbal willen maken. Zover is het echter 
nog niet, dus Lucas en Arda moeten hun aandacht voor-
lopig blijven verdelen over twee verenigingen. Dat doen 
ze met veel plezier en na tien jaar wordt hun hart lang-
zaam geel-zwart, zoals Lucas het uitdrukt. Ook de oudste 
twee jongens, Jozua en David, hebben zich dat clubgevoel 
al helemaal eigengemaakt en waren samen druk met de 
spandoekenacties van de Ultra’s rondom de jongste derby 
tegen ‘Kowet’. 

“Zou jullie zusje bij die roodgele club mogen spelen?” Op 
die vraag veren de broers Reinds op. “Dat nooit!” Hét ant-
woord dat bij een echte DOS-familie past!

#11#10 www.doskampen.nl Presentatiegids 2020/2021
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Uw specialist voor: 
 systeem- en netwerkbeheer

 verkoop en aanleg van computersystemen en netwerken

 installering van VoIP telefooncentrales

 het oplossen van computerproblemen, verwijderen van virussen

 installatie van inbraakbeveiliging en CCTV camerasystemen

T (038) 33 33 569  •  info@rcs-kampen.nl
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www.klaaslichtenlampen.nl
Oudestraat 120 Kampen Tel. 038-333 55 66

Ster(k) in maatwerk

blokhutten
terrasoverkappingen
garages / carports

schuttingen
speeltoestellen

tuinmeubelen

Bezoek onze nieuwe 
showtuin van 1000 m2

Betonstraat 2 Kampen 
Tel. (038) 333 18 91
Offerte of informatie aanvragen? 
email dan naar: info@houtburcht.nl

Vele showmodellen aanwezig!Creating living  
environments

BPD ontwikkelt betaalbare en duurzame 
leef omgevingen die aantrekkelijk zijn voor 
bewoners, nu en in de toekomst. Wij creëren 
een belevings wereld waarin sport en re-
creatie een belangrijke rol spelen.

S367_BPD_aanpassing_Go-Ahead Kampen_93x133mm.indd   1 21-06-18   11:07

Van 95 naar 100:  
DOS zet de weg naar 
boven in

Een droombeeld, een visie, of – om in voet-
baltermen te blijven – een doel: DOS is op 
21 december 2026 een vereniging waar 
iedereen met plezier kan sporten en waar 
prestaties en vriendschap hand in hand 
gaan. In de praktijk betekent dat nogal 
wat. Want uit de enquête die afgelopen 
voorjaar rondging onder de leden, bleek 
dat er veel werk aan de winkel is om dat 
mogelijk te maken. Hoewel DOS gemid-
deld een 7,4 scoort, kan het beter op vier 
vlakken:

1. De accommodatie
2. Voorzieningen voor alle teams
3. Ondersteuning van vrijwilligers 
4. Transparantie van bestuur

 Transparantie van bestuur 
Om met dat laatste te beginnen: een 
ledenraadpleging zoals de laatstgehouden 
enquête is een belangrijke stap om hieraan 
te werken. Bovendien staan onze bestuurs-
leden letterlijk en figuurlijk midden in de 
vereniging. Ook werken ze graag mee aan 
evenementen en gaan op die momenten 

met plezier in gesprek met ieder die dat 
wil. Het doel: in 2026 – en in de jaren daar-
naartoe – werken we met ons allen keihard 
aan een gezonde, fijne voetbalverenging. 
Dat betekent: allemaal de mouwen opstro-
pen. 

 Ondersteuning van vrijwilligers 
Professionaliteit is misschien niet het eer-
ste waar je aan denkt bij een amateurclub, 
maar DOS wil die standaarden wel door-
voeren. Op alle onderdelen. Zeker waar 
het de ondersteuning van de vrijwilligers 
betreft. Dan is niet alleen begeleiding 
nodig, ook saamhorigheid en een sterk 
familiegevoel mogen niet ontbreken. 

 Voorzieningen voor alle teams 
Ook dit scharen we onder het kopje pro-
fessionaliteit. Van de ballen, tot de trainers, 
tot goede informatievoorziening, op elk 
onderdeel kunnen we nog een verbeter-
slag maken. Dit is een belangrijk speerpunt, 
beter: het fundament onder de vereniging. 
Zonder voorzieningen geen voetbal!

 De accommodatie 
Het visitekaartje van DOS, De Maten. Een 
sportpark waar we sinds de jaren ’70 ver-
toeven. Een plek met veel historie, waar 
heroïsche duels zijn uitgevochten en waar 
onvergetelijke doelpunten zijn gemaakt. 
Het huidige clubhuis, inclusief een aanzien-
lijk deel van de kleed- en andere ruimten, 
gaat al bijna veertig jaar mee. Het is hard 
aan een opknapbeurt toe. Maar hoe gaan 
we dat realiseren? Hoe financieren we ver-
bouw, renovatie of nieuwbouw? Ook nu 
geldt: alleen als iedereen meewerkt, kun-
nen we het voor elkaar krijgen. 

Hoe zit het dan met het voetbal? Op welk 
niveau moet ons eerste elftal in 2026 spe-
len? En onze jeugdteams? Interessante 
vragen, maar in het licht van bovenstaande 
minder belangrijk. We hebben aan clubs 
om ons heen gezien waar een te sterke 
focus op bijvoorbeeld het eerste elftal toe 
kan leiden. Dat willen we niet bij DOS. 
Want dat past niet bij ons doel dat we één 
familie zijn waar iedereen met plezier voet-
balt en supportert. We pakken de omge-
keerde werkwijze: we leggen een dijk van 
een ondergrond en bouwen de komende 
jaren van 95 naar 100 toe. Op naar een 
schitterend eeuwfeest! 

Op 21 december 2020 viert DOS zijn 94e verjaardag. We gaan op weg naar 
95 en vervolgens naar het eeuwfeest. Een gouden mijlpaal. Hoe staat onze 
vereniging er in 2026 voor?
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Om te winnen moet je je onderscheiden van anderen. 
Dat geldt voor voetbal en voor sport in het algemeen. 

Hoe wij ons onderscheiden? Met een andere kijk op geld! 

Wil jij weten wat dit voor jou kan betekenen? 
Neem contact op met Tiem Landsman of Rein Teune
via info@landsmanenteune.nl of bel (038) 333 52 62.

www.landsmanenteune.nl

Niet alle clubs 
zijn hetzelfde.

Alle financieel adviseurs 
ook niet.

ZAALVOETBAL

Acht DOS Futsalteams 
strijden om de prijzen 
Het nieuwe Kamper zaalvoetbalseizoen ging 18 
augustus al van start. Die avond stond de eerste 
ronde op het programma van hopelijk een complete 
competitie. De eer van DOS wordt evenals vorig jaar 
hooggehouden door acht teams. 

In het seizoen 2020-2021 is de woensdag als wedstrijddag 
ingeruild voor de dinsdagavond. We spelen dan in sporthal 
De Reeve van 21:00 – 22:00 uur. Daarnaast spelen we op 
de vertrouwde donderdagavonden in zowel de KHC-hal als 
sporthal Cellesbroek. 

Nieuwe indeling
Er kwam zoals bekend een abrupt einde aan de afgelopen 
competitie, maar er staat een nieuwe uitdaging klaar voor 
de DOS zaalvoetbalteams. Zij zijn als volgt ingedeeld: 

 Hoofdklasse 
In de hoofdklasse komen de volgende teams uit: DOS 2 en 
DOS 7. Zij strijden indirect om de titel ‘Beste zaalvoetbalteam 
van Kampen’. 

 Eerste klasse  
Maar liefst vier DOS-teams ontmoeten elkaar in de eerste 
klasse. Dat zijn DOS 4, 5, 6 en 8. Lukt het een van hen om de 
stap omhoog te maken? 

 Tweede klasse 
Futsal DOS 1 en 3 werken dit jaar hun duels af in de tweede 
klasse. Een mooie competitie met veel tegenstand uit de 
hoek van KZVV. 

Wil jij ook eens proeven aan het zaalvoetbal?
Graag zien we jullie in één van de sporthallen om ons aan te 
moedigen. Mocht je ook willen zaalvoetballen, dan is dit dé 
manier om contact te leggen met spelers en de verschillende 
teams. Op  fzkkampen.nl  vind je alle informatie over de 
wedstrijden, het programma en de uitslagen.

EUROFOODGROUP LEVERT FOODCONCEPTEN 
MET EEN GOED VERHAAL.

Eckertstraat 25B | 8263 CB Kampen | 038 - 332 94 46 | info@eurofoodgroup.com

WWW.EUROFOODGROUP.COM

 Wij scoren graag met het beste product bij jou 
op tafel. Das logisch! Benieuwd naar onze producten?

Kijk op de website en kom eens op de koffie. 
Zorgen wij voor een koekje.

18082_EFG_advertentie_185x130_190219.indd   1 14-03-19   13:56
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BESTUUR STELT ZICH VOOR

 Arend Runia: 

“Je kan ook goed spelen  

 zonder een bal te raken 

 Marjolein van der Vinne:“ 

 Zonder de bal kun je  

 niet winnen“

 John van Marle: 

 Simpel spelen 

 is het mooist 

 Gerrit Woning:“

 Ik heb nog nooit een  

 zak geld een goal  

 zien maken 

 Wilfred Horst: “ 

 Als je `n goal meer maakt  

 dan de ander, dan win je 

 Koos Westendorp:  

 Tactiek is niet je man  

 uitschakelen maar weten  

 waar je mee bezig bent 

Bestuur op 1½ meter…
Van voetbal heeft iedereen verstand. Het bestuur gevraagd naar een favoriet citaat 
over voetbal leverde dit beeld…..
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DERBYSFEER

De derby
“Dit was een overwinning van en voor de hele vereniging!” 
Treffender kon Bas Adema het niet uitdrukken na de zinderende 
wedstrijd tegen Go-Ahead. Uitzinnige vreugde en diep verdriet op 
één veld… en weken daarna nog op verjaardagen, op kantoor, 
op straat. Dat maakt een derby zoveel meer dan een potje voetbal. 

 19 september: DOS Kampen – Go-Ahead Kampen 

 7 november:  KHC – DOS Kampen 

28 november: Go-Ahead Kampen – KHC 

 27 februari: DOS Kampen – KHC 

6 maart: KHC – Go-Ahead Kampen

 20 maart: Go-Ahead Kampen – DOS Kampen 

Ook dit seizoen staan er zes Kamper derby’s op het 
programma: 

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



#20 www.doskampen.nl Presentatiegids 2020/2021 #21

TOTO KNVB Bekercompetitie

slopen en bouwen

038 3332010   |   weever.nl

 

 

 

Probin Telder Kampen 
Carlsonstraat 1  
038 – 331 44 30  
verkoop@probintelder.nl 
 

 Gereedschappen 
 Bevestigingsmiddelen 
 Sierbeslag 
 Sluitsystemen 
 Pneumatiek 
 Lastechniek 
 Hijstechniek 
 Aandrijftechniek 
 Technische gassen 
 Keuring en reparatie 

www.probintelder.nl          

A
TEXTIELREINIGERS

Wij reinigen alle stoffen of waar stof aan vast 
zit! 

Wat vuil is moet weer schoon! Dat kan bij ons! 
Of  het nu gaat om de reguliere wasjes van de 
camping, het stomen van een kostuum of het 
reinigen van de kussens van de caravan. Bij ons 
bent u aan het goede adres.

Oudestraat 234, 8261CB Kampen
0383332995
wassenenstomen.nl

12

Het avontuur van de 
TOTO KNVB Beker

Bovenstaand citaat uit 2016 verwoordt exact de magie van het 
‘grote’ bekertoernooi, waar DOS zich na 24 jaar weer voor heeft 
gekwalificeerd. Op 1 juni 1996 ging het in de eerste kwalificatie-
ronde mis tegen Bennekom: 3-1. Op moment van schrijven is al 
bekend dat onze hoofdmacht die horde dit keer beter genomen 
heeft. EVV uit Echt werd na strafschoppen verslagen, waardoor 
de geelzwarten in een rechtstreeks duel met OFC, uit Oostzaan, 
mogen uitmaken wie zich plaatst voor het hoofdtoernooi. 

Om dat kunstje te flikken, moet DOS weer een topprestatie leve-
ren. Maar de beloning kan er des te mooier om wezen, bijvoor-
beeld door een prachtig duel met een profclub te loten. Of gaan 
we voor een makkelijke route naar de Kuip?

“VVSB gaat alsnog naar de KNVB bekerfinale in De Kuip.  
De amateurvereniging uit Noordwijkerhout leverde dit jaar een 
unieke prestatie door de halve finale van de KNVB beker te  
bereiken, waar uiteindelijk FC Utrecht te sterk bleek. Vanwege 
deze prestatie nodigt de KNVB het hele team uit om de bekerfinale 
tussen FC Utrecht en Feyenoord te bezoeken. Als kroon op het werk 
brengt de spelersbus van het Nederlands elftal het team op de  
finaledag naar De Kuip en terug naar huis.”
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TC/Jeudgopleiding

Van Duckies tot DOS 1: 

de jeugdopleiding is  
volop in beweging
De Technische Commissie, met het Hoofd Opleidingen en de technische 
coördinatoren in de gelederen, staat te trappelen om zich weer met het 
voetbal te kunnen bezighouden. Ondanks de coronamaatregelen, waar-
door het voetbal stil kwam te liggen, kon er – dankzij de basis die de afge-
lopen jaren is gelegd – toch een kwalitatieve teamindeling voor het nieuwe 
seizoen worden gemaakt. 

Die basis ligt er mede dankzij DOTCOM. 
Met ingang van dit seizoen gaan we ons 
spelersvolgsysteem ten volle inzetten. 
Afgelopen jaar is Henry Kale toegetreden 
tot de TC met de taak DOTCOM volledig in 
te richten. Hiermee is de technische com-
missie nog beter in staat om spelers op hun 
eigen niveau te volgen, te laten presteren 
en te ontwikkelen. Dat doet ieder op zijn 
of haar eigen niveau. DOTCOM wordt 
gevuld met data die onder anderen de trai-
ners, coördinatoren en scouts verzamelen. 
Verder is het Videoanalysesysteem volledig 
geïmplementeerd. Door middel van beel-
den is DOS Kampen in staat om spelers te 
laten trainen op punten die zij willen ver-
beteren én kunnen trainers hun manier van 
spelen beter uitleggen.

Het mooie aan onze opleidingsfilosofie is 
dat we geen teams, maar spelers opleiden. 
Ook voor komend jaar zijn er weer spelers 
doorgeschoven om extra weerstand te krij-
gen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling, 
Uiteraard verliezen we hierbij het soci-
aal-emotionele aspect niet uit het oog.

 Duckies en Voetbalschool 
De jongste Dossers beginnen bij de Duc-
kies, waarbij ze ook nog van harte welkom 
zijn bij de Voetbalschool. Dat dit concept 
een succes is, blijkt wel uit het verhaal van 
Henrico Drost, elders in dit magazine. De 
TC is erg tevreden met de opzet van de 
Duckies, die al binnen twee jaar een solide 
basis hebben gelegd die veel meerwaarde 

heeft. Op de bekende AH Voetbalschool 
worden de puntjes op de i gezet, waarna 
deze jongens en meiden klaar zijn voor de 
start in de reguliere competitie. 

 Op weg naar DOS 1 
De ambitie van onze vereniging is om 
met zoveel mogelijk jongens (of meisjes, 
de pilot loopt bij vv Foarut) uit de eigen 
opleiding in het eerste elftal te spelen. De 
bovengenoemde middelen werken hier 
verder aan bij.

Het is leuk om  
bij de DOS-meiden  
te voetballen!

Dit seizoen zijn er drie dames- /meiden-
teams namens DOS ingeschreven voor 
de competitie. MO13-1, MO15-1 en het 
7x7-team dat op vrijdagavond in actie 
komt. “Dat willen we graag uitbreiden”, 
aldus Van der Vinne. “Nu is bijvoorbeeld 
het gat tussen MO15 en het 7x7-team te 
groot, waardoor de doorstroom uitblijft. 
Onze droom is dat we over vijf jaar in elke 
leeftijdsklasse een meidenteam hebben. 
Dan kunnen we toewerken naar een echte 
jeugdopleiding”. 

Om die droom te realiseren, heeft een 
klein comité een actieplan opgesteld dat 

allereerst voorziet in de samenstelling van 
een gemotiveerde (technische) commissie 
voor het meisjes- en damesvoetbal. “Dit 
team krijgt de taak om goede randvoor-
waarden te scheppen, maar moet vooral 
wervend aan de slag. Hoe meer meiden bij 
DOS komen voetballen, hoe beter we de 
opleiding kunnen vormgeven. We kunnen 
dan op termijn weer een Dames 1 inschrij-
ven voor de competitie, zoals we vroeger 
ook hadden. Dat zou fantastisch zijn”, 
geeft Van der Vinne aan. 

Momenteel volgt DOS de landelijke lijn 
dat meiden tot elf jaar gemengde teams 

Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Het afgelopen decennium steeg het aan-
tal voetballende meisjes en vrouwen met zo’n 5% per jaar. De goede pres-
taties van de Leeuwinnen dragen daar zeker aan bij. Ondanks al die mooie 
ontwikkelingen is het aandeel vrouwen- en meisjesvoetbal bij DOS nog 
bescheiden. Maar daar gaat verandering in komen, als het aan bestuurslid 
Marjolein van der Vinne ligt. 

 Extra handen aan de ploeg  
Mocht je interesse hebben in een voetbal-
technische functie bij DOS, dan komen wij 
graag met je in contact!

Namens de Technische Commissie

Sarris Westerkamp
Voorzitter 

vormen met de jongens. Vanaf MO11 tot 
MO19 spelen ze in de meidencompetitie 
om, net als de jongens, klaargestoomd 
te worden voor het ‘grote’ werk. Zo ver 
is het nu nog niet bij DOS. “We zien dat 
meiden daardoor voor andere clubs in de 
buurt kiezen en dat is zonde. Gelukkig 
werven de meiden zelf ook veel vriendin-
nen, waardoor het meidenvoetbal groeit. 
Daar ben ik blij mee, want het is hartstikke 
leuk om als meid bij DOS te voetballen”, 
zo besluit een enthousiaste Van der Vinne. 

 Kom bij DOS voetballen, meiden! 
Meiden en dames die graag in het geel-
zwart willen voetballen, zijn van harte wel-
kom bij DOS Kampen. Daarnaast zoeken 
we mensen die de spreekwoordelijke kar 
van het opzetten van de jeugdopleiding 
willen trekken. Heb je hier belangstelling 
voor? Meld je dan bij een van de bestuurs-
leden. 
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VAN WINSUM B.V.

Loriestraat 4, 8265 WX  Kampen
T 038-3316161, F 038-3324239, E info@fi atvanwinsum.nl

www.fiatvanwinsum.nl

‘Specialist in Fiat Alfa Lancia’

Burgwal 29  -  Kampen  -  038 - 331 67 67  -  www.veltman.nl

BUSINESSCLUB

Het zijn bijzondere tijden. Hierover 
zijn we het snel eens en is al veel 
gezegd en geschreven. Wij hopen 
uiteraard allereerst dat iedereen 
gezond is en blijft. Zowel privé als 
zakelijk.

Hoe we het komende seizoen een invul-
ling geven aan de activiteiten van de 
businessclub is nog altijd niet duidelijk. 
We volgen de adviezen en richtlijnen van 
de RIVM, de KNVB en de lokale overheid. 
Wel proberen wij om binnen die richtlij-
nen creatieve oplossingen te bedenken. 
Vanuit een positieve mind-set, denken 
in kansen. Het belangrijkste doel van de 
businessclub is namelijk het vergroten 
en versterken van ons zakelijk netwerk. 
Het gaat hierbij niet simpelweg om geld, 
maar vooral ook om de continuïteit. Juist 

dat stelt ons in staat om nog steviger op 
de Kamper grond te staan en een grotere 
rol te vertolken in het maatschappelijk 
landschap. Concreet betekent dit het 
stimuleren van aankopen bij ons netwerk, 
het verbinden van de partners in dat 
netwerk. Juist een podium bieden waar 
partners zichzelf presenteren en hiermee 
kunnen werken aan economisch herstel.
 
Andersom is ons netwerk essentieel in 
het realiseren van onze doelen. Vanuit de 
financiële ondersteuning die noodzakelijk 
is om dit überhaupt te kunnen realiseren. 
Maar ook vanuit de expertise binnen het 
netwerk. Achter de schermen bereidt het 
bestuur een beleidsplan voor om koers te 
geven aan de realisatie van de doelen en 
activiteiten voor de periode 2021 – 2026. 
De presentatie hiervan is gepland tijdens 
de ALV eind 2020. Belangrijke onderde-

Verbinden,  
verbreden en door!

len van dit plan zijn onder andere het 
renoveren en uitbreiden van de kleed-
kamers, een tweede kunstgrasveld, het 
versterken van de vrouwenafdeling, een 
digitaal scorebord op het hoofdveld, het 
renoveren van de kantine. Belangrijke 
doelen die we alleen kunnen realiseren 
indien er voldoende financiële slagkracht 
is. Vanzelfsprekend willen we de realisa-
tie ook graag invullen met de partners 
binnen ons netwerk. Samen beter!
 
Tenslotte bedanken wij nog eens ieder-
een die een bijdrage levert of heeft 
geleverd aan de plannen van onze mooie 
club.
 
Graag tot ziens op sportpark De Maten 
en/of bij een netwerkbijeenkomst!
 
Businessclub v.v. DOS Kampen

Bakkerij en catering voor íedereen

 “HET LEKKERSTE 
VERSE BROOD 
EN BANKET !”  “Rijk belegde 

broodje s!”
“Verrassende
ontbijtjes!”

Bakkerij HAPPEN

Jan van Arkelstraat 77a

(naast ‘De slagerij van Campen’)

038 785 83 50

info@bakkerijhappen.nl

Ons brood en banket

komt elke dag vers 

van Bakkerij Jonker uit

Oldebroek

 Nieuwjaarsreceptie 2020 
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Café Eigenwijs · Plantage 7 Kampen

Natúúrlijk voor de 
derde helft! 

INDUSTRIEWEG 4  8263 AC KA 3311565    info@kagas.nl 

www.kagas.nl

Betrouwbaar 
Goede service
Besparende maatregelen
Duurzame oplossingen

B O U W  B R A N C H E

U I T Z E N D E N

D E T A C H E R I N G

B E M I D D E L I N G  Z Z P ’ E R S

Gildestraat 18c  |  8263 AH Kampen  |  038 - 33 33 488 

info@ijsselpersoneel.nl  |  www.ijsselpersoneel.nl

BUSINESSCLUB

Sponsornetwerk DOS Kampen:

een florerend samenspel
De businessclub van DOS Kampen is een uitstekend platform om uw zake-
lijke netwerk te vergroten. Bedrijven die hierbij willen aansluiten, hebben 
diverse mogelijkheden om DOS Kampen te steunen. Samen Beter! Hieron-
der staan ze uitgewerkt. 

1. Hoofdsponsorgroep ‘8x8’
25 juni 1988 is op sportief gebied hét hoog-
tepunt van de vereniging: DOS Kampen 
wordt algeheel amateurkampioen van 
Nederland! Omdat DOS Kampen trots is 
op haar rijke verleden, is de naam van de 
hoofdsponsorgroep daaraan gelieerd. Het 
streven is om acht sponsors te krijgen die 
samen achter het motto van DOS Kam-
pen staan: een rijk verleden, plezier in het 
heden en ambitie voor de toekomst! Acht 
topbedrijven die met elkaar een ambiti-
euze kopgroep vormen om samen met al 
die anderen te streven naar grote succes-
sen. De contractperiode is drie jaar.

2. PrestOp
Dit is een apart fonds binnen de vereni-
ging dat beheerd wordt door het bestuur 
en de Businessclub. De middelen worden 
ingezet voor Prestatie en Opleidingsdoel-
einden voor met name toptalenten binnen 
de eerste selectie, het beloftenteam en 
jeugdprestatieteams. Doel is de prestaties 
van deze teams te optimaliseren. De con-
tractperiode is drie jaar.

3. Goud/Zilver/Brons
DOS Kampen heeft drie pakketten ontwik-
keld met daarin voor elk bedrijf wat wils. 
Elk pakket kent een passend tarief en zo 
kunt u eenvoudig bepalen wat het beste 
bij u past. Het gouden pakket is de meest 
uitgebreide variant, brons is het basispak-
ket voor contractsponsoring.

4. Teamsponsoring
Natuurlijk kunt u ook één of meerdere 
teams sponsoren. Hiervoor zijn diverse 
mogelijkheden. Vraag de Businessclub 
naar meer informatie.

5. Reclamebord
Langs het hoofdveld kunt u zich mooi pre-
senteren met een reclamebord. U bent op
deze manier zichtbaar voor alle bezoekers
van het hoofdveld. De afname gaat per 3
meter bord en de kosten bedragen € 250,-
per jaar, excl. eenmalige aanmaakkosten
voor het bord: € 125,-. Ook hierover infor-
meert de Businessclub u graag.

6. Infoscherm
In de kantine hangt een aantal infoscher-
men waarop u uw advertentie kunt laten
meedraaien. Deze vorm van sponsoring is
alleen mogelijk in combinatie met mini-
maal reclamebordsponsoring. De kosten
bedragen € 25,- per maand (excl. btw).

7. Wedstrijdbal
Elke thuiswedstrijd in de reguliere com-
petitie van ons eerste elftal is er de moge-
lijkheid om balsponsor te zijn. Bij de start
van het seizoen worden deze meestal voor
(een groot deel van) het seizoen al ingete-
kend. Vraag ernaar bij de Businessclub. De
kosten bedragen € 100,- (excl. btw).

8. Adverteren
Bij de start van de competitie presenteert
DOS Kampen zich met de gids die u nu in
handen hebt. Een mooie kans om bij een
brede doelgroep onder de aandacht te
komen. Naast de DOS-gids komt er twee
keer per jaar een full color magazine uit,
de Nieuwsgier. In dit clubblad staan alle
wetenswaardigheden van de vereniging.
Ook in deze uitgave kunt u adverteren.
Wilt u meer informatie hebben dan kunt
u altijd contact opnemen met de Business-
club via  sponsorcommissie@doskampen.nl 

DOS Kampen, 1e klasse D 
www.doskampen.nl

SPONSORPAS v.v. DOS KAMPEN SEIZOEN 2020/2021

DOS Kampen, samen beter
www.doskampen.nl

HOOFDSPONSORGROEP 8X8 DOS KAMPEN

DIRKZWAGER GROEP
FISCALE DIENSTVERLENING
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SUPPORTERSVERENIGING

We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen 1e klasse D.  
Gezien de ‘rookie’ resultaten van het afgelopen seizoen hebben wij het 
volste vertrouwen in een goed resultaat. Handhaving en gezelligheid 
rondom de velden staat hierin voorop. 

Supportersvereniging 
DOS blikt terug 
op seizoen 2019/2020 dat helaas niet werd afgemaakt…

Het vroegtijdig afbreken van de competitie 
betekende dat wij helaas geen stadsderby’s 
tegen KHC en Go-Ahead Kampen hebben 
gespeeld op De Maten. De sfeeracties 
waren al in voorbereiding en het moest 
een nog groter spektakel worden dan 
alle voorgaande edities. Wat ook groter 
en professioneler moest worden, was de 
tweede editie van het Eats & Beats Festival. 
Artiesten en Foodtrucks waren geregeld en 
het beloofde op voorhand al een succes te 
worden. Het was wachten op mooi weer. 
Echter, niet het weer gooide roet in het 
eten, maar een virus genaamd corona … 
de rest is geschiedenis.

 Steunactie 
Het wegvallen van twee thuisderby’s en 
Eats & Beats Festival heeft natuurlijk gevol-
gen voor onze club en de Supportersver-
eniging zal de komende tijd kijken of wij 
mogelijk een steunactie kunnen doen om 
onze club een hart onder de riem te steken.

 Busreis 
Een volle supportersbus reed afgelopen 
seizoen naar de uitwedstrijd tegen DFS 
Opheusden. Ook komend seizoen, als de 
omstandigheden het toelaten, willen wij 
weer een supportersbus laten rijden naar 
een verre uitwedstrijd.

 Octoberfest 
19 oktober jl. was het tijd voor een gezellig 
supportersfeest met als thema “Das D.O.S. 
Octoberfest”. Deze avond werd muzikaal 

opgeluisterd door DJ Sporieverdorie. Het 
werd een gezellige avond met veel sch-
naps, bier & bratwurst en goede schlager-
muziek.

21 december stond in het teken van de tra-
ditionele kerstbazaar en de kinderbingo. 
Deze waren wederom een groot succes. Dit 
is ook een belangrijke bron van inkomsten 
om nieuwe evenementen van te organise-
ren. Dank voor jullie grote opkomst en bij-
drage. Alle sponsoren nogmaals dank voor 
uw beschikbaar gestelde prijzen!

 Huldiging 
5 januari 2020 stond de jaarlijkse DOS 
nieuwjaarsreceptie op het programma. 
Voor de tweede keer werden de jubila-
rissen van de voetbalvereniging en sup-
portersvereniging tegelijk gehuldigd. De 
voorzitter reikte de Gerrit Schinkel Pries uit 
aan Ep Dokter voor zijn vele jaren vrijwilli-
gerswerk, onder andere als leider van het 
2e, grensrechter, etc. Aansluitend was er 
buiten in de tent een gezellige Après Ski 
Party, die gezamenlijk werd georganiseerd 
door de voetbalvereniging, de supporters-
vereniging en oud-spelers van het 3e elftal.

 Fifa-toernooi 
Zaterdag 18 januari organiseerden wij 
voor de vijfde keer op rij het FIFA PlaySta-
tiontoernooi, het eerste lustrumtoernooi! 
Vele DOS-jeugdleden streden om de felbe-
geerde eerste plaats en deze werd gewon-
nen door Martin Fasse. E-sporter van PEC 

Zwolle Stefan Vellinga was onze speciale 
gast en iedereen mocht hem uitdagen. Wie 
hem versloeg kreeg een mooie prijs.

 Pub quiz 
De tweede editie Pub Quiz, inclusief bier-
proeverij, werd op 8 februari georgani-
seerd. In een overvol sponsorhome met 
59 deelnemers hebben we een geweldige, 
gezellige avond beleefd. Er werd volop 
gezongen, gelachen en feestgevierd. Het 
was een gezellig kelderklassefeestje… 
Voor de tweede keer op rij waren de Pub 
Quiz winnaars het team Wandelclub van 
Wilfred Rill, Bert van der Sluis, Gerald van 
den Belt en Hans van Dijkhuizen.

De bierproeverij en de quiz werden gepre-
senteerd door Johan Baars van Bier Baas. 
Hij vertelde vol passie het verhaal achter 
de speciaalbieren. Onze DOS huis-DJ ver-
zorgde de muzikale omlijsting.

 Hoe mooi had het kunnen zijn…? 
16 mei 2020 … het was een mooie, zonnige 
dag die alle ingrediënten in zich had om 
het succes van de eerste editie te overtref-
fen. De ingrediënten waren simpel: drie 
toppers van bands, Danny Heden, Mum-
fords Calling (de Nederlandse Mumford & 
Sons Tribute) en afsluiter Plus Support Act 
(top 40 band) en vele foodtrucks met heer-
lijk eten. Zouden we deze editie komend 
voorjaar kunnen inhalen? 
Voorlopig ligt de organisatie voor dit festi-
val stil. Mocht het weer verantwoord zijn, 

dan gaan we kijken of dit coronaproof 
kunnen organiseren. 

 Successen DOS 1 
Het eerste elftal kan met opgeheven hoofd 
starten aan hun tweede jaar 1e klasse D. 
Hoogtepunt van het afgelopen seizoen 
was toch wel de wedstrijd tegen onze 
buren op Middenwetering. In de rust met 
2-0 achterstaan en na rust dit weten om te 
buigen naar een 2-4 zege. Puur op karak-
ter en inzet, daar wordt nu nog steeds over 
gesproken. Tijdens de opkomst was er een 
mooie sfeeractie van de Ultras die op social 
mediakanalen snel de ronde deed. Uitein-
delijk zorgde de overwinning voor een 
gezellig feestje in de Kowet kantine.

De kers op de taart was wel op 4 maart, 
met de winst op Berkum in de districtsbe-
ker. Op basis van onder andere dit resul-

taat kreeg DOS Kampen 1 een ticket tot 
het landelijke TOTO KNVB bekertoernooi 
2020/2021. Zaterdag 29 augustus wist DOS 
zelfs via zondag 3e divisieclub EVV Echt 
tot de tweede voorronde door te dringen 
door winst in de strafschoppenserie.

Het gaat ondanks alle dagelijkse romp-
slomp toch erg goed met de supportersver-
eniging, op dit moment hebben we bijna 
350 leden. Daar zijn wij als bestuur maar 
wat trots op! Bent u nog geen lid van de 
supportersvereniging, maar u heeft wel 
belangstelling? Voor € 12 per jaar bent al 
lid en steunt u de supportersvereniging 
waardoor wij weer mooie activiteiten kun-
nen organiseren. Stuur voor opgave gerust 
een e-mail naar supportersvereniging@
doskampen.nl

Graag tot ziens tijdens onze stadsderby 

tegen Kowet! Deze wedstrijd wordt 
gespeeld op 19 september, met gepaste 
afstand!

Het bestuur SV DOS Kampen

  
Henry Kruithof (voorzitter), Adrie Stoel 
(secretaris), Frans Habekotté (penning-
meester), Jan Kattenberg, Nick Zoetebier, 
Leon ter Burg en Henk Mulder (commissie 
bestuursleden)
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aan de thee gaan, staan Drost en co met 
1-2 voor. Weinig aan de hand, zou je zeg-
gen, maar in de kleedkamer krijgt de club-
arts van de Rooms Katholieke Combinatie 
een hartaanval. Na vijftien hectische minu-
ten stappen de Waalwijkers ‘gewoon’ het 
veld weer op, maar de concentratie is van-
zelfsprekend compleet verdwenen. “We 
begonnen beroerd aan de tweede helft en 
stonden al snel met 3-2 achter. Toen kwam 
die knotsgekke slotfase, waarin we eerst 
op 3-3 kwamen, in de 89ste minuut de 4-3 
om de oren kregen en uiteindelijk na acht 
minuten blessuretijd met 4-5 winnen. Echt 
een bizarre toestand, die gelukkig voor 
iedereen goed afliep”.

 Derby? 
Tegenwoordig woont de familie Drost in 
Breda, de stad waar Henrico, zijn vrouw 
en twee dochters vijf jaar geleden neer-
strijken als de verdediger bij NAC tekent. 
Het leven is er goed en het gezin heeft nog 
geen plannen om weer richting Kampen 
te gaan. “We zijn best vaak verhuisd van-
wege het voetbal. Voor ons gezin is stabili-
teit nu even het belangrijkste. We zijn hier 
helemaal gesetteld en hebben veel vrien-
den in de buurt wonen. Bovendien is Breda 
een erg leuke stad. Af en toe zijn we in 
Kampen, maar ik ben al veel te lang niet bij 
DOS geweest. Misschien kan ik dit jaar een 
derby meepikken, alleen spelen we met 
ASWH waarschijnlijk ook op dat moment”. 

 Afscheid in stilte 
Deze zomer zette Drost noodgedwongen 
een punt achter zijn loopbaan als prof-
voetballer. Zijn contract bij RKC liep af en 
de Waalwijkse clubleiding durfde het van-
wege de ernstige knieklachten van vorig 
seizoen niet aan om de verbintenis te 
verlengen. Zodoende zwaait hij met stille 
trom af. “Natuurlijk is dat jammer, maar 
RKC is heel open en eerlijk geweest. Hoe-
wel het nu goed gaat met die knie, was 
het risico voor hen te groot. Ze kunnen het 
geld natuurlijk maar een keer uitgeven en 
ik ben blij dat ze het netjes hebben afge-
handeld. Daarom kan ik er ook vrede mee 

De broers Drost spelen een aantal jaar 
bij de ‘Eagles’ als beiden opnieuw een 
stap omhoog kunnen zetten. Probleem is 
alleen: het gaat om verschillende clubs en 
dat zien hun ouders om organisatorische 
redenen niet zitten. Uiteindelijk meldt  
sc Heerenveen zich voor zowel Jeroen als 
Henrico en die overgang ziet het tweetal 
wel zitten. Na een start in het O19-team 
mag linkspoot Jeroen als eerste zijn debuut 
in de hoofdmacht maken. De rechtsbenige 
Henrico is trots op zijn broer en werkt 
intussen verder aan zijn ontwikkeling in 
het beloftenelftal. Bij het begin van het 
seizoen 2005-2006 speelt de tweeling ein-

delijk samen op het hoogste niveau. Voor 
Henrico een reuzesprong, want de Friezen 
hebben zich gekwalificeerd voor de Cham-
pions League. Zo kan het gebeuren dat 
Henrico tegen Olympique Marseille voor 
het eerst in de basis start. 

 Heerenveen in Europa 
“Die Europese wedstrijden met Heeren-
veen vormen een van de hoogtepunten 
van mijn carrière, echt onvergetelijk! We 
speelden op zeker moment uit tegen Hel-
singborgs IF en wilden na de wedstrijd wat 
gaan drinken in de stad. Maar de harde 
kern van die Zweedse supporters herkende 

Afonso Alves, die bij Malmö (de aartsrivaal, 
red.) had gespeeld. Het dreigde compleet 
uit de hand te lopen, maar het liep met 
een sisser af”. Ook de wedstrijden tegen 
Marseille zal Drost niet snel vergeten. “Bij 
die Fransen deed een zekere Franck Ribéry 
mee. Die heeft later nog wel een aardige 
carrière opgebouwd, haha”. 

 Onwerkelijk scenario tegen de Eagles 
Minstens zo gedenkwaardig is de finale 
van de nacompetitie ’18-‘19 waarin RKC, 
de club waar Drost zijn voetballoopbaan 
afsluit, en Go Ahead Eagles strijden om pro-
motie naar de Eredivisie. Als beide ploegen 

Nog maar heel jong was Henrico 
Drost toen hij samen met zijn twee-
lingbroer Jeroen de jeugdopleiding 
van DOS verruilde voor die van Go 
Ahead Eagles. Twintig jaar later sluit 
hij een prachtige loopbaan in het 
profvoetbal af. Toch kan Drost (33) 
het voetballen niet helemaal losla-
ten en komend seizoen verdedigt hij 
de kleuren van Tweede Divisionist 
ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht. 
Tegelijk start een nieuw hoofdstuk 
in zijn leven. Als spelersmakelaar 
hoopt hij voetballers de levensles-
sen bij te brengen die hij zelf als jon-
ge prof gemist heeft. “Ik heb gezien 
hoe het niet moet”.  

Van de DOS Voetbalschool 
tot veertien seizoenen 
profvoetbal

DOS-TOPPER: HENRICO DROST 

hebben, al is het balen dat ik afsluit met 
een rotseizoen. Ik heb door die knieklach-
ten maar weinig gespeeld en toen kwam 
corona. Maar ik heb een mooie tijd gehad 
en volop genoten van wat het voetballen 
mij heeft gebracht. Het is goed zo”. 

 De lessen van/voor een jonge 
 voetballer 
Tijd om zich te gaan richten op een maat-
schappelijke carrière. Over de invulling 
daarvan hoefde de verdediger niet lang na 
te denken. “Ik heb de opleiding sportma-
nagement afgerond en tijdens mijn prof-
carrière al stagegelopen bij een zaakwaar-
nemer. Dat beviel erg goed. Nu heb ik me 
aangesloten bij een bureau dat veel zaken-
doet in het Midden-Oosten, maar ik wil 
eerst mijn netwerk in Europa opbouwen. 
Mijn voordeel is dat ik al veel jongens in 
de voetballerij ken, waardoor deuren snel-
ler opengaan”. Drost is van plan zijn eigen 
ervaringen in het voordeel van zijn klanten 
te gebruiken. “Het is nu een keer een won-
derlijke wereld, waarin veel geld omgaat 
en waar veel gelukszoekers rondlopen. Ik 
heb genoeg voorbeelden gezien waarbij 
dat misgaat. Gaat het goed met een spe-
ler, dan heeft zo’n zaakwaarnemer alle 
aandacht voor zo’n jongen. Maar als het 
even wat minder gaat, wordt het soms een 
heel ander verhaal. Daarnaast is het apart 
om als jonge jongen ineens over veel geld 

te beschikken. Daar moet je mee om kun-
nen gaan. Ikzelf bijvoorbeeld, had beter 
naar Gertjan Verbeek moeten luisteren en 
minder het uitgaansleven moeten opzoe-
ken. Op dat moment had ik een strakkere 
begeleiding moeten hebben. Ik denk dat 
ik dan verder had kunnen komen. Daarom 
wil ik meewerken aan een soort financieel 
begeleidingstraject voor voetballers. Het 
doel is dat we voorkomen dat spelers door 
allerlei randzaken onnodig buiten de boot 
vallen”. 

 Drost bij DOS? 
Inmiddels heeft de oud-speler van DOS 
Kampen, Go Ahead Eagles, Heerenveen, 
Excelsior, De Graafschap, VVV Venlo, NAC 
en RKC zijn eerste klussen als makelaar 
erop zitten. Een baan die goed te combi-
neren is met het voetballen in de Tweede 
Divisie. De goedlachse Drost heeft zin in 
het nieuwe seizoen. “Het zal zwaar wor-
den, want toen het vorige seizoen werd 
stilgelegd stond ASWH laatste. Er is nu 
doorgeselecteerd en we hebben een leuke 
groep. We gaan ons best doen om nu beter 
voor de dag te komen. Of ik ooit nog bij 
DOS kom voetballen? Daar kan ik nu niets 
over zeggen, maar als we gaan verhuizen 
kom ik naar Kampen. Ik wens DOS en alle 
supporters een mooi seizoen en veel succes 
toe!” 

Foto: RKC Waalwijk/Alexander de Peffer
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“Ik heb een mooie tijd  
gehad en volop genoten van 
wat het voetballen mij heeft  
gebracht. Het is goed zo”
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www.htselectrotechniek.nl

1Installatieweg 5

8263 BS  Kampen

Telefoon (038) 333 65 49

M

info@htselectrotechniek.nl

obiel    (06) 5359 6500e kle eict nr ho cte

1Installatieweg 5
8263 BS  Kampen

Telefoon (038) 333 65 49

Mobiel    (06) 5359 6500

E-mail: info@htselectrotechniek.nl

www.htselectrotechniek.nl 

GRAVEREN

RECLAMEBORDEN

BELETTEREN

BEWEGWIJZERING

SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN

WAT WIJ DOEN

WWW.AWEKAKAMPEN.NL  

038 3322686  

INDUSTRIEWEG 3-Y, 8263 AA  KAMPEN

FACEBOOK.COM/AWEKA.KAMPEN

TWITTER.COM/AWEKA_KAMPEN

CONTACT

VOOR MEER  
INFO

Industrieweg 3-U
8263 AA  Kampen
www.schildersbedrijfwestendorp.nl

Woning Aannemingsbedrijf  

Eckertstraat 4

8263 CB  Kampen (OV)

Telefoon: 038 - 333 29 98

info@woningbestrating.nl

www.woningbestrating.nl

Woning Sierbestrating

Eckertstraat 4

8263 CB  Kampen (OV)

Telefoon: 038 - 333 30 11

richard@woningbestrating.nl

www.woningbestrating.nl

Woning
SIERBESTRATING - AANNEMINGSBEDRIJF

WELKOM BIJ WONING

SIERBESTRATING - AANNEMINGSBEDRIJF

Woning

Volg ons  
nu ook op  
Instagram

 @doskampen_official! 
Al meer dan 300 volgers...

en op  Twitter@VVDOSK  
meer dan 2.700 volgers

www.doskampen.nl
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Onafhankelijk advies 
voor al uw hypotheken 

en verzekeringen!

038 376 83 80 info@heutinkenheij.nl Pr. Julianastraat 3, Genemuiden

Hypotheken Verzekeringen Bedrijven Financiële Planning

www.heutinkenheij.nl

50 jaar in ontwikkeling

Postbus 30200 
8003 CE  Zwolle 
 
T  038 331 58 99 
E  zwolle@bemog.nl 
 
www.bemog.nl 

Kampen, De IJsselterp Kampen, De IJsselterp

Citadel, Assen

Beijerinkstraat, Kampen

De Stadhouder,  
Apeldoorn

Pharos,  
Den Haag

POLITIEK: BURGEMEESTER BORT KOELEWIJN

“Dit jaar kunnen we weer genieten 

van de Derby tegen KHC en de 

Kamper klassieker”

We leven in bijzondere tijden. De uitbraak van het 
coronavirus zorgde voor een vreemd einde van het 
seizoen. Maar ook al lag het voetbal stil, binnen 
de vereniging gebeurde er genoeg. Veel vrijwilli-
gers hebben zich ingespannen om alles in goede ba-
nen te leiden en de vereniging voor te bereiden op 
de toekomst. Intussen kan er met de nodige aan-
passingen weer worden gesport. Het is ongewis 
hoe dit nieuwe voetbalseizoen wat dat betreft zal  
verlopen.

Het is de bedoeling dat DOS Kampen dit jaar uitkomt in het lande-
lijke TOTO KNVB-bekertoernooi. De hoofdmacht zal in de eerste 
klasse D weer veel oude bekenden tegenkomen. Intussen is de eer-
ste bekerwedstrijd gespeeld. Spectaculair! En prachtig met winst 
bekroond. Wat een emotie! Begrijpelijk! Tegelijk laat het ook 
zien hoe ingewikkeld al die coronamaatregelen zijn om afstand 
te bewaren. Hoe zorgvuldig iedereen daar ook mee om wil gaan. 
Ik hoop dat er veel van zulke wedstrijden met mooie resultaten 
mogen volgen!

Samen met de leden werkt DOS Kampen aan het verenigingsplan 
voor de komende zes jaar. Zes jaar die eindigen in het eeuwfeest 
van de dan honderdjarige voetbalclub. Een club als DOS Kampen 
kan niet zonder vrijwilligers. Met z’n allen zetten jullie je schouders 
er weer onder, ook in deze bijzondere tijd. We zullen zien wat het 
seizoen brengt. Ik wens DOS Kampen hoe dan ook veel sportple-
zier en sportief succes toe!

Bort Koelewijn,
Burgemeester van Kampen

Foto door Foto Tennekes
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ORGANISATIESTRUCTUUR

De uitgebreide versie van de organisatiestructuur kunt u vinden op  www.doskampen.nl  (clubinfo/contactlijst).
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 Bestuur 
Arend Runia voorzitter voorzitter@doskampen.nl 06 3715 5186
Gerrit Woning penningmeester penningmeester@doskampen.nl 06 1462 5226
Koos Westendorp voetbaltechnische zaken info@schildersbedrijfwestendorp.nl 06 5330 5361
Marjolein van der Vinne voetbalorganisatorische zaken voetbalcom@doskampen.nl 06 5119 2624
Wilfred Horst commerciële zaken wilfredhorst75@kpnmail.nl 06 1504 1140
John van Marle gastvrijheid en gezelligheid jvanmarle0@gmail.com 06 5548 8299

 MANAGEMENT TEAM (t.b.v. 1e, 2e en elftal <21 jaar) 
Jan de Vries voorzitter jvries@hetnet.nl 06-1929 9970

 VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
Sarris Westerkamp voorzitter tc@doskampen.nl 06-1323 1946

 VOETBALORGANISATORISCHE ZAKEN 
Marjolein van der Vinne bestuurslid voetbalcom@doskampen.nl 06 5119 2624

 BUSINESSCLUB 
Tiem Landsman voorzitter sponsorcommissie@doskampen.nl 06 2129 7642 

 VERTROUWENSPERSONEN 
Wiep Koppert  wiepkoppert@hotmail.com 06 4142 5247
Jan Weijenberg  jan@werkstaal.nl 06 5156 2728

 ACCOMMODATIECOMMISSIE 
Bert van der Weerd voorzitter b.weerd@ziggo.nl 06 5286 5970

 SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Henri Krijn  scheidsrechters@doskampen.nl 06-2243 4484

 FUTSAL DOS 
Theo van Dijk coördinator tbvdijk@live.nl 

 COMMUNICATIECOMMISSIE 
André Koers voorzitter communicatie@doskampen.nl 06 1400 4040

 KLEDINGCOMMISSIE 
Jessica Wolff wedstrijdkleding materiaalbeheer@doskampen.nl   
Sandra Kalter wedstrijdkleding materiaalbeheer@doskampen.nl 
Sandra Pannekoek  wedstrijdkleding materiaalbeheer@doskampen.nl
John Meijer trainersmaterialen materiaalbeheer@doskampen.nl 06 2751 0588

 OVERIG 
Henry Kale ledenadministratie ledenadministratie@doskampen.nl 06 2520 9549
Erwin Jager nieuwe leden senioren senioren@doskampen.nl 06 2832 5756
Peter Smit veld- en kleedkamerindeling kleedkamerindeling@doskampen.nl 06 4748 0268
Marianne Noordman coördinator kantine kantine@doskampen.nl 06 1378 7775
Henk Albers coördinator voetbalschool h.albers45@home.nl 038 3321 074
Albert Buitenhuis coördinator Duckies abuitenhuis2@home.nl 06 5247 0031  
Adrie Stoel secretaris Supportersvereniging supportersvereniging@doskampen.nl 
Coen van Dijk secretaris Club van 100 clubvan100@doskampen.nl 06 2900 3911
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AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN
Vlakbij McDonald’s - T (038) 333 37 70 - FLOOREVER.NL
ma. op afspraak - di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur - zat. 09.30 - 17.00 uur - vrijdags KOOPAVOND

Volg ons:

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!

PVC VLOEREN
inclusief egaliseren,  
lijmen en leggen

TAPIJT 
EN VINYL
inclusief leggen

LAMINAAT
inclusief ondervloer, 
leggen en plakplinten

RAAMDECORATIE
inclusief opmeten, maken 
en ophangen

Enthousiast 
supporter én sponsor 
van DOS Kampen

Wen er maar aan, 
2021 wéér bovenaan!




