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VAN DE VOORZITTER

18 september a.s. gaan we van start met 
een START-dag waarin iedereen elkaar 
weer kan spreken. Om op te warmen voor 
het nieuwe seizoen hebben we een aan-
tal leden gevraagd wat hen aanspreekt in 
DOS. Misschien heb je het filmpje al gezien 
op de sociale media waarin ze elkaar de 
bal toespelen en met elkaar vertellen 
waar DOS Kampen voor staat: een ver-
eniging waar je goed kunt voetballen en 
met elkaar een fijne tijd hebt. Die verhalen 
laten zien dat de vereniging bloeit en kan 
rekenen op betrokken vrijwilligers, sponso-
ren en leden.

Het afgelopen seizoen hebben we als ver-
eniging niet stilgezeten. De kleedkamers 
zijn gerenoveerd, het internet is vernieuwd 
en er is flink wat onderhoud gepleegd. In 
de kranten hebben jullie kunnen lezen 
over de plannen die we hebben gemaakt 
over de herinrichting van ons sportpark. In 
deze presentatiegids kun je er meer over 
lezen.

In het afgelopen jaar is ook het nieuwe 
beleidsplan geschreven dat de basis legt 
onder de ontwikkelingen van de komende 
vijf jaren. Als die voorbij zijn bestaan we als 
vereniging niet alleen honderd jaar maar 

hebben we ook een bredere basis. Er zijn 
dan meer voetbalactiviteiten voor nieuwe 
doelgroepen. De extra aandacht voor het 
vrouwenvoetbal, dat inmiddels is gestart, is 
daarvan het begin. Als je het beleidsplan 
alsnog wilt lezen dan kun je het vinden op 
de website van de vereniging.

In dat beleidsplan staat ook dat we meer 
opleidingsplekken willen realiseren voor 
het voetbaltalent dat DOS Kampen heeft. 
Om die reden is er een samenwerking 
gestart met onze buurman vv Kampen. 
Hun eerste elftal bestaat voor een deel uit 
spelers die hun opleiding hebben genoten 
bij DOS Kampen. Samen met de technische 
staf hebben zij voor hun eigen ontwikke-
ling bewust gekozen voor een stagejaar bij 
vv Kampen. Ook daarover lees je meer in 
deze presentatiegids.

Dat DOS Kampen een aansprekende ver-
eniging is merk je aan de belangstelling 
van buiten. Zo is de eerste selectie versterkt 
met een aantal spelers die terugkeerden 
op het oude nest of graag bij de Poelänten 
willen spelen. De presentatie van de eerste 
selectie en hun ambities voor het komend 
seizoen vind je in het hartkatern van deze 
gids.

Ook Taakie is nieuw. Met deze digitale tool 
gaan we vraag en aanbod in het vrijwilli-
gerswerk beter bemiddelen. Binnenkort 
start de vervolgcampagne om meer men-
sen te betrekken. Maak daarom een profiel 
aan en neem zelf de regie over wat je wilt 
bijdragen aan onze vereniging. 170 leden 
gingen je voor en wie er al mee werkt is 
enthousiast!

Zo vernieuwt DOS Kampen en dat is goed 
omdat de wensen en verwachtingen van 
spelers en ouders veranderen. Dat vraagt 
veel van vrijwilligers en van de organisa-
tie die we met elkaar vormen. Daarin is 
het gezamenlijk optrekken en waardering 
voor elkaar de basis. Tja, zelfs als er geen 
onkruid meer staat op het sportpark is er 
iemand geweest die het heeft aangepakt. 
Als je het zo bekijkt dan zul je het met 
me eens zijn dat we met elkaar veel werk 
verzetten. DOS Kampen is dan ook echt: 
Samen beter!

Arend Runia
Voorzitter DOS Kampen

We gaan weer van start!

Jouw lokale marketi ng- en mediapartner

Communiceer 
je wel goed?

UITGEVER MARKETING & 
COMMUNICATIEBUREAU ONTWERPSTUDIO

.NL
PLANTAGE 1, KAMPEN

INFO@HEERENMEESTERKAMPEN.NL

038 – 33 37 158

Voor je ligt de nieuwe DOS-gids want het seizoen 21/22 is 
inmiddels begonnen! Na een lange periode waarin door 
corona allerlei beperkingen golden, kunnen we komend 
jaar eindelijk weer volop voetballen zoals het nu lijkt. Het 
belooft dan ook een mooi seizoen te worden en uit alle 
reacties die ik mocht ontvangen maak ik op dat we daar als 
Dossers allemaal aan toe zijn! 
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bewandelde ongeveer dezelfde 

weg als Hooisma en Visscher. Ook 

Notrot groeide op bij DOS, maar 

maakte in de senioren de over-

stap naar KHC. Bij onze buren 

was de centrale verdediger tien 

seizoenen lang een rots in de 

branding. Hij miste bijna geen 

enkel duel en was de laatste jaren 

aanvoerder van de blauw-witten. 

Duelkracht en het organiseren 

van de defensie zijn de sterke 

punten van Notrot, die de kost 

verdient als ZZP’er in de bouw. Bij 

KHC leerde hij de fijne kneepjes 

van het altijd willen winnen en 

die bagage wil hij graag uitdelen 

aan zijn jonge teamgenoten. De 

rechtspoot richt zich dit seizoen 

op de positie links in het hart van 

de verdediging. Zijn doel is om in 

de top-5 te eindigen en dat zou, 

gelet op het spelersmateriaal, 

zeker moeten kunnen.  

NICK NOTROT (31) NICK NOTROT (31) 

is de volgende belofte uit de 

eigen jeugd. Na een jaar rijpen 

in het 2de hoopt de rappe aan-

valler, die op beide vleugels uit 

de voeten kan, dit seizoen een 

vaste plek in de eerste selectie te 

bemachtigen. Ook De Blok volgt 

de opleiding Sport en Bewegen 

en kan die inspanningen goed 

gebruiken, want het valt hem 

op dat er zeker qua conditie 

veel meer gevraagd wordt op dit 

niveau. Hij hoopt dit jaar veel te 

leren en wil zich op alle vlakken 

verbeteren. Zowel het positie 

kiezen, als het lopen of het spel 

doorzien; de aanvaller heeft zich 

veel doelen gesteld voor dit jaar. 

Door vanaf de rechtervleugel 

veel naar binnen te komen en in 

scoringspositie te komen wil hij 

graag zijn steentje bijdragen aan 

een succesvol seizoen.

MATTHIJS DE BLOK (19) MATTHIJS DE BLOK (19) 

is een talentvolle keeper die vorig 

seizoen de nodige vlieguren 

heeft gemaakt in het tweede. 

Vanuit dat niveau wordt hij rustig 

klaargestoomd voor de volgende 

stap. Met Dijkstra en Bruins heeft 

hij twee goede leermeesters. 

Momenteel combineert Van Dijk 

het keepen met een baan als vak-

kenvuller bij LIDL, maar hij hoopt 

na een tussenjaar te gaan starten 

met een economische opleiding. 

Van Dijk is een meevoetballende 

keeper die een verdediging kan 

aansturen. Hoge ballen en voor-

zetten onschadelijk maken kun-

nen beter en daar gaat hij dit 

seizoen aan werken. Tegelijk ziet 

hij hoeveel sneller het spel gaat 

op 1e-klasseniveau en dat kan hij 

dit jaar zich mooi eigen maken.

PATRICK VAN DIJK (20)  PATRICK VAN DIJK (20)  

is de volgende oude bekende. 

Hij komt over van vv Hattem en 

speelde daarvoor drie seizoenen 

voor KHC. Zijn opleiding genoot 

hij echter op ons eigen sportpark 

De Maten. Hooisma omschrijft 

zichzelf als een klassieke rechts-

buiten, het type dat de combi-

natie opzoekt om zo richting de 

achterlijn gestuurd te worden en 

de bal voor het doel af te leveren. 

In het dagelijks leven is hij logis-

tiek medewerker bij Wielink in 

IJsselmuiden. Hij is blij weer terug 

te zijn bij DOS en wil dit seizoen 

balvaster en doelgerichter wor-

den. Hij trof gelukkig veel oude 

bekenden in de selectie aan, 

maar ziet tot zijn genoegen dat 

de eigen jeugd steeds meer kan-

sen krijgt. Ondanks de vele jonge 

teamgenoten ziet hij volop per-

spectief om er een succesvol jaar 

van te maken.

MITCHELL HOOISMA (22) MITCHELL HOOISMA (22) 

komt over van buurman KHC. 

Met Kevin Dijkstra strijdt hij dit 

seizoen om de plek onder de 

lat. De lange doelman speelde 

in de jeugd bij Go-Ahead, maar 

ging voor zijn kans bij Alcides in 

Meppel. Een zware knieblessure 

gooide roet in het eten en KHC 

bood hem een revalidatieplek 

dicht bij huis aan. In de vijf seizoe-

nen die hij op De Venen keepte 

bleef nieuw blessureleed hem 

niet bespaard, maar Bruins kwam 

toch tot een respectabel aantal 

wedstrijden voor de blauw-wit-

ten. Het verwerken van hoge 

ballen en de reflexen ziet hij als 

zijn sterke punten. Ten opzichte 

van zijn vorige club ligt het 

niveau bij DOS wat hoger, merkt 

de doelman. Ook was hij toe aan 

een nieuwe uitdaging, redenen 

waarom Bruins de stap naar onze 

vereniging heeft gemaakt. In zijn 

nieuwe omgeving hoopt hij zich 

verder te ontwikkelen.

JUSTIN BRUINS (24)JUSTIN BRUINS (24) 

is de benjamin in de hoofdmacht. 

Hoewel hij nog O19-speler is, 

mag hij dit seizoen al ruiken aan 

het ‘echte’ werk. De centrale 

verdediger is een van de vele 

talenten die de kweekvijver van 

onze vereniging inmiddels heeft 

voortgebracht. De sprong vanuit 

de jeugd is groot, maar Dijkstra 

geniet van de heel andere uitda-

ging. Vooral tactisch gaat het er 

heel anders aan toe. Er is geen 

tijd voor mooie oplossingen, de 

bal moet soms gewoon weg. 

Zekerheid is belangrijk, zo onder-

vond hij al in de eerste weken. 

Met een vader en oom die ook al 

hun leven lang bij DOS voetbal-

den en een fanatieke opa op de 

tribune kunnen we stellen dat de 

lijn mooi doorgaat in de familie. 

Naast het voetbal zijn de weken 

gevuld met de opleiding Sport en 

Bewegen op het Deltion college. 

QUENTIN DIJKSTRA (17)QUENTIN DIJKSTRA (17)

speelde zijn hele leven voor KHC, 

maar maakte vorig seizoen ver-

rassend de overstap naar Zalk. 

Bij onze club hoopt hij zijn oude 

niveau te hervinden, maar zich-

zelf ook als mens te ontwikkelen. 

Voor hem is het seizoen geslaagd 

als DOS in de top-5 meedraait. 

Daarbij denkt hij stiekem aan 

een periodetitel, iets wat volgens 

hem met de selectie van DOS 

best mogelijk is. Alp is een echte 

controleur op het middenveld en 

voegt dan ook de broodnodige 

ervaring toe aan het jonge elftal 

van De Velde en Post. Zijn doel is 

om als verlengstuk van de trai-

ners in het veld zijn medespelers 

te coachen en beter te maken. 

Hij wil zijn ploegmaten zo snel 

mogelijk leren kennen om die 

rol optimaal te kunnen invullen. 

In het dagelijks leven is hij finan-

cieel consultant bij Deloitte.

BURAK ALP (29) BURAK ALP (29) 

DE NIEUWE SPELERS STELLEN ZICH VOORDE NIEUWE SPELERS STELLEN ZICH VOOR

maakt eveneens de overstap van 

KHC naar DOS. In zijn geval gaat het 

om een terugkeer op het oude nest, 

want de linksback speelde zijn hele 

jeugd in het geel-zwart. Na een sei-

zoen in de hoofdmacht – hij maakte 

onder Jan Okke Koers zijn debuut in 

DOS 1 – ging hij de uitdaging bij KHC 

aan waar hij een vaste plek in de 

eerste selectie kon krijgen. Bij onze 

buren maakte de docent bewegings-

onderwijs een sterke ontwikkeling 

door, aangezien hij onafgebroken 

in de eerste klasse speelde en maar 

weinig wedstrijden heeft gemist. De 

back, die graag ook aanvallend zijn 

bijdrage levert, hoopt in het linker 

rijtje te eindigen. Dan is zijn seizoen 

geslaagd. De winnaarsmentaliteit 

die daarvoor nodig is hoopt hij aan 

zijn vele jonge ploegmakkers door 

te kunnen geven. Want het hoeft 

wat Visscher betreft niet altijd mooi, 

soms moet je gewoon opruimen.

JOËL VISSCHER (27) JOËL VISSCHER (27)  
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LIKE, RETWEET OF GEWOON LEUK
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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 

Ervaer 
Campenaer

T (038) 3313869  E webshop@campenaerkoffie.nl  W www.campenaerkoffie.nl

Nu ook thuis!

Bestel 
in onze 

webshop

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
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Aan ‘De Toafel’ gaat het 
over DOS en het leven

Lou Hooisma, Lammert Bastiaan, Gerrit de Groot, Ger-
rit Buijert, Henk Albers, Frans Töller sr., Gerrit Jan Bre-
dewold, Koos Westendorp, Herman Westendorp, Christo 
Kanis, Geerling Petersen, Jan de Munnik, Leon Dijkstra, 
Marc Visscher en Wilfred Horst vormen het bonte gezel-
schap achter (of ‘an’) de Toafel. De vijftien mannen, in 

leeftijd variërend van begin 40 tot bijna 80, komen uit 
alle lagen van de bevolking, maar hebben DOS als hun 
gezamenlijke liefde. Dat blijft niet beperkt tot gezellig-
heid, want wie de uren bij elkaar op zou tellen die het 
vijftiental in de vereniging heeft gestoken en steekt, zou 
zijn ogen vermoedelijk niet geloven. 

DOS-FAMILIE

Zoals voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven is, zo is DOS de belangrijkste bijzaak aan ‘De 

Toafel’. De leden zochten elkaar zelfs in coronatijd op en hielden zich op de been met de vele vrolijke 

uren die ze samen doorbrachten op een geheime locatie. Maar het blijft niet alleen bij lol maken, de 

vereniging kan altijd rekenen op de heren.  

Tekst: Theo Heldoorn
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Klankbordgroep
Zo maken twee bestuursleden deel uit van de bezet-
ting, maar ook jeugdtrainers, klusjesmannen, leden 
van de sponsorcommissie, oud-bestuursleden, het 
hoofd voetbaltechnische zaken van de vereniging, 
kantinemedewerkers, leider beloftenteam, enzo-
voorts. Een oeuvreprijs voor zoiets bestaat waarschijn-
lijk niet, maar misschien wel de beste waardering die 
de groep kon krijgen is de erkenning van het bestuur. 
Dat nodigde ‘De Toafel’ uit als Klankbordgroep voor 
een aantal ingewikkelde kwesties. Daar bleef het niet 
bij, want onder de inmiddels beroemde naam deden 
de mannen ook succesvol mee aan de DOS Pubquiz.

Eremetaal
Natuurlijk waren de heren vereerd met deze status, 
maar net als de meeste zaken die an ‘De Toafel’ ter 
sprake komen ging ook dit met de nodige humor 
gepaard. Een vriendengroep die samen door dik en 
dun hun favoriete voetbalclub steunt is vanzelfspre-
kend niet uniek, maar de vele vaste programmaonder-
delen die door het jaar heen voorbijkomen maken ‘De 
Toafel’ zeker speciaal. Zo zijn er de geregelde week-
endjes weg, de bezoeken aan evenementen als de TT, 
maar ook een jaarlijkse publieksprijs waarbij de leden 
kans maken op de Gouden Eikel of de Azijnzeikersprijs. 
Bij die laatste onderscheiding zijn – in lijn met de Olym-

pische gedachte – drie prijzen mogelijk. Goudkleurig 
voor de pure azijnzeiker, de lichtgeel gekleurd voor 
wie op plek twee eindigt en witte azijn als equivalent 
voor het brons. 

Verbondenheid 
Ondanks de hechte band is ‘De Toafel’ helaas maar 
weinig compleet. Deels heeft dat te maken met de 
corona pandemie. Lou Hooisma, de oudste van het 
stel, durft zich sinds de lockdown nog niet tussen zijn 
makkers te begeven. Toch vonden zijn Toafelgenoten 
hier wel wat op, want met een flesje lekkers dat op 
de stoep werd gezet, kon Hooisma het programma 
toch deels meemaken. Ook voor Gerrit Buijert is dat 
een stuk lastiger geworden sinds zijn verhuizing naar 
Oranjewoud. Maar op gezette tijden maakt hij de reis 
naar ‘huis’. Het tekent de onderlinge verbondenheid, 
die bijvoorbeeld ook tot uiting komt in de lief-en-leed-
pot waaruit al heel wat mooie en verdrietige beleve-
nissen zijn bekostigd.  

Overal een vaste plek
Hoewel de officiële erkenning nog niet zo lang gele-
den bekrachtigd werd, ligt de oorsprong van ‘De Toa-
fel’ al in het omnivereniging-tijdperk. In die tijd had 
bijvoorbeeld ook de korfbaltak nog onderdak in de 
voetbalkantine. Na het vertrek van de korfbal afdeling 
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Marcel’s Kaaskraam

Maandag: Meeuwenbrug 
Zaterdag: Plantage

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 1 puntje roombrie GRATIS!

11  ppeerr  kkllaanntt  eenn  ggeellddiigg  ttoott  3311  mmeeii  22002200

Vers, vriendelijk & voordelig!

Ster(k) in maatwerk

blokhutten
terrasoverkappingen
garages / carports

schuttingen
glasschuifwanden

schroeffunderingen

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!

1 per klant en geldig tot 31 mei 2022

Volg ons nu ook op  
instagram

     @doskampen_official!
Al bijna 600 volgers...

en op     Twitter @VVDOSK
meer dan 2.700 volgers

DOSKAMPEN.NL

werd de locatie van de korfballers door ‘De Toafel’ gean-
nexeerd. Door de jaren heen kwamen er leden bij, vie-
len er deelnemers af en veranderde ook de locatie deels. 
Want als de voetbalkantine op zaterdagavond de deuren 
sluit, zoeken de Toafelgasten geregeld hun korfbalroots 
op bij die andere kantine op ons sportpark. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van ‘De Toafel’ is tot op zekere hoogte 
vrijblijvend, maar gelet op alle kantinebijdragen en 
andere evenementen niet goedkoop, zo waarschuwen 
de mannen lachend. Daarvoor krijg je wel heel veel. 
Naast de Derde Helft nog een Vierde en een Vijfde, 
mooie avonturen en bakkenvol gevraagd en onge-
vraagd advies. Want behalve van voetbal – “niemand 
heeft er meer verstand van dan wij” – hebben de leden 
een mening over alles wat er in het dagelijks leven kan 
opdoemen. Eén voorwaarde is er overigens wel: het 
aspirant-lid mag geen enkele link hebben naar een niet 
nader te noemen vereniging uit Middenwetering. 

Kerk 
Net als elk genootschap heeft ook ‘De Toafel’ z’n gehei-
men. Details mogen daarom niet op papier komen. 
Wel willen de mannen kwijt dat ze tijdelijk een ‘kerk-
genootschap’ vormden. Door die constructie voelden ze 
zich gelegaliseerd om in crisistijd met meer leden tege-

lijk bij elkaar te komen. Die plek was weliswaar niet op 
De Maten, maar met een beetje improvisatie wisten de 
heren er toch wel wat van te maken. Inmiddels zijn de 
samenkomsten weer verplaatst naar de vertrouwde loca-
ties, waarbij de vaste plek in de kantine een vervolg krijgt 
langs de lijn. Als het eerste thuis speelt, zijn de heren 
steevast schuin achter het doel aan de kantinezijde te 
vinden. Daar ontstaan als vanzelf allerlei adviezen aan 
de spelers en de technische staf. Uitgangspunt daarbij is: 
hoe minder het lid zelf heeft gevoetbald, hoe meer ver-
stand hij van het spelletje heeft. 

Hart van... geelzwart
Voetbal Inside, DOS Inside, adviesraad, hoe je ‘De Toa-
fel’ ook omschrijft, duidelijk is dat deze supportersgroep 
een geel-zwart hart heeft. Maar ook een gouden hart. 
In tijden van nood kan DOS altijd een beroep op de 
mannen doen. Overigens geldt dat net zo goed voor de 
gemeente Kampen. Ook voor de overheid liggen tal van 
adviezen op de plank. Eén daarvan betreft het fietspad 
naar De Maten. Dat zou een stuk breder moeten, al heb-
ben de mannen daar om de een of andere reden meer 
behoefte aan als ze het terrein weer verlaten. Zo zijn de 
heren voortdurend één, behalve als Amsterdam en Rot-
terdam tegen elkaar spelen. Op die momenten is DOS de 
reddende factor. Je zou het als wederdienst kunnen zien!

DOS-FAMILIE
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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.

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

DOS KWEEKVIJVER

Talenten lijken van de  
lopende band te rollen
Met drie oud-jeugdspelers bij PEC 
en een eerste selectie die groten-
deels uit zelf opgeleide spelers be-
staat, kun je rustig stellen dat de 
jeugdopleiding floreert. Wat is het 
geheim achter dit succes?

Gelukkig vliegt niet al het talent uit. Twan 
Knul, Martijn Barneveld, Burak Öztürk 
hebben al heel wat wedstrijden in de 
hoofdmacht in de benen, terwijl het vol-
gende talent Quentin Dijkstra zich alweer 
aandient. De overeenkomst tussen de vier 
is dat ze allemaal eigen ‘kweek’ zijn. En 
dan hebben we het nog niet eens over al 
die anderen die in het geel-zwart groot 
zijn geworden. 

Uiteraard scheelt het wanneer je een grote 
jeugdafdeling hebt, geeft Twan Knul aan. 
Hoe meer jeugd, hoe groter de kans op 
talent. Maar ook het beleid om spelers 
die erbovenuit steken vervroegd een stap 
hogerop te laten maken, is een pijler onder 
het succes. Dat kan Simon Mansvelder, 
hoofd jeugdopleiding van de bovenbouw, 
alleen maar beamen. “Sinds een aantal jaar 
staat niet het team, maar de individuele 
ontwikkeling centraal. Die aanpak werpt 
zijn vruchten af. Minstens zo belangrijk zijn 
de mensen achter de jeugdopleiding. We 

stellen goede trainers aan die niet de rang-
lijst als uitgangspunt hebben, maar de per-
soonlijke ontwikkeling van de spelers. Ook 
de rol van de coördinatoren is essentieel. 
Zij zien wie de betere spelers zijn én – veel 
belangrijker nog – wat zij nodig hebben 
om door te groeien. Op die manier maken 
we voor elke speler een op maat gemaakt 
plan van aanpak, zou je kunnen zeggen.”

Een andere bouwsteen van de jeugdoplei-
ding is de kans die de jeugd krijgt. Is een 
speler binnen de eigen leeftijdscategorie 
uitgegroeid, dan schromen de beleidsbe-
palers er niet voor om zo’n jongen voor de 
leeuwen te gooien op een niveau hoger. 
Knul: “Dat is het mooie van DOS. De jeugd 
krijgt hier echt een kans en daarom gaan 
maar weinig jongens weg. Bovendien ver-
snelt die aanpak de ontwikkeling.”

Burak Öztürk herinnert zich hoe vanaf 
de E-pupillen (O9) het niveau langzaam 
omhoogging. “Eerst stond vooral ple-
zier centraal, dat ging hand in hand met 
presteren. Er werd steeds meer van je ver-
wacht. We hadden altijd goede trainers 
van wie ik veel geleerd heb.” Ook Martijn 
Barneveld loopt als sinds de Voetbalschool 
bij DOS rond. “De Voetbalschool is echt de 
basis van de jeugdopleiding. De nadruk lag 
niet altijd op voetbal hoor, het was vooral 
belangrijk dat je strijd leverde. Doortas-
tendheid is een belangrijk element in het 
DOS-spel. Dat leerde je wel!”
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BESTUUR STELT ZICH VOOR

Wilfred Horst
commerciële zaken

Mijn wens:  
Een duurzame en v ruchtbare 
samenwerking, samen beter!

Arend Runia
voorzitter

Christiaan Schrijver
secretaris

Mijn wens:  
Iedereen voelt zich thuis en 
plezier staat voorop.

Mijn wens: 
Een vereniging op volle 
sterkte, samen beter!

Marjolein van der Vinne
voetbalorganisatorische zaken

Mijn wens:  
Dat we oog hebben voor alle 
spelers en v rijwilligers! Gerrit Woning

penningmeester

Mijn wens:  
Sportieve en f inanciele groei.

Koos Westendorp
voetbaltechnische zaken

Mijn wens:  
Volgende stap maken in 
prestatieontwikkeling.

Check pagina 38 van deze gids of doskampen.nl/contactlijst voor  
de contactgegevens van de bestuursleden.
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DERBYSFEER

Strijden om de eer  
van de stad
De afgelopen seizoenen speelden we maar een paar derby’s, 
maar wat waren ze mooi! De laatste twee leverden volop spek-
takel op én een fijne uitslag: 2-4 op Middenwetering, terwijl 
we – zoals De Stentor het omschreef – diezelfde stadgenoten 
vorig jaar september thuis met 4-0 “afdroogden”. 

De geschiedenis van Kamper derby’s is al zo oud als de diverse 
clubs bestaan. In de beginjaren van het Kamper voetbal waren 
er meer dan tien voetbalverenigingen die bijna uitsluitend 
tegen elkaar speelden. Dindua, Quick Kampen, Velocitas Kam-
pen of Kampensche FC Celeritas zijn namen die anno 2021 

weinig bellen meer doen rinkelen. Laatstgenoemde speelde 
op 21 januari 1894 als eerste Kamper club een officiële wed-
strijd. Locatie was het militaire oefenterrein De Zandberg in 
IJsselmuiden en tegenstander was P.W. uit Enschede (bron: 
WiKipedia). 

Van de nog bestaande clubs is KHC met 107 jaar verreweg de 
oudste. De blauwwitten zullen vele tientallen derby’s gespeeld 
hebben, maar de historie van onderlinge duels met DOS en 
Go-Ahead is relatief kort. Dat heeft er natuurlijk alles mee te 
maken dat de KVC (Kamper Voetbal Club) Hercules Combina-

tie tot 2004 nog op zondag speelde. DOS en Kowet strij-
den echter al sinds 1926 tegen elkaar wie de beste van 
zaterdagclubs is in Kampen. 

Helemaal uniek is het niet, maar gaaf natuurlijk wel: 
drie Kamper clubs in een competitie. Volop spanning, 
zes krakers met daaromheen voorpret en hopelijk veel 
gezelligheid én napret! 

Welke data moet je vrijhouden in de agenda:

 25 september: Go-Ahead Kampen – DOS Kampen 
 20 november: DOS Kampen – KHC 
 29 januari 2022: Go-Ahead Kampen – KHC 
 26 maart: KHC – DOS Kampen 
 9 april: KHC – Go-Ahead Kampen 
 30 april: DOS Kampen – Go-Ahead Kampen 
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SAMENWERKING V.V. KAMPEN

#20 doskampen.nl

www.patkel.nl
STEIGERBOUW

Samenwerking moet  
beide clubs verder helpen
Al tientallen jaren liggen v.v. Kampen en DOS gebroederlijk naast elkaar op 
sportpark De Maten. Waar onze vereniging gestaag doorgroeide, kenden 
onze buren moeilijke jaren. De teruggang in leden leidde er zelfs toe dat de 
rooms-katholieken vorig seizoen geen prestatie-elftal meer konden inschrij-
ven voor de competitie. Omdat samenwerking voor beide clubs de nodige 
voordelen heeft, reikte DOS v.v. Kampen de helpende hand. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat v.v. Kam-
pen weer met een representatief elftal 
de strijd aan kan gaan in de vierde klasse. 
Hiervoor levert DOS een aantal spelers uit, 
die waardevolle ervaring in het senioren-
voetbal kunnen gaan opdoen. Zo wordt 
Kampen 1 een extra opleidingselftal voor 
DOS. Doel is dat de blauwwit/geelzwarte 
combinatie op termijn in de derde klasse 
uitkomt, om meer toe te groeien naar het 
niveau waarop DOS 1 speelt. Zo snijdt het 
mes aan de welbekende twee kanten. 

 Op alle fronten zichtbaar 
Om het ‘duet’ goed voor het voetlicht te 
brengen, is er een heuse nieuwe huisstijl 
ontwikkeld. Meest in het oog springende 
beeld daarvan is het nieuwe tenue waarin 

v.v. Kampen gaat spelen. Maar ook op 
technisch vlak wordt duidelijk dat DOS en 
v.v. Kampen samen optrekken. Zo kijken de 
technische mensen van DOS mee met de 
aanstelling van de trainer en houden zij de 
ontwikkeling van de uitgeleende spelers in 
de gaten. 

 Uitwerking 2021/22 
Voor deze vorm van samenwerking is bij de 
KNVB geen juridische vorm. Spelers blijven 
lid van DOS Kampen, maar schrijven zich 
voor een jaar in als spelend lid bij v.v. Kam-
pen. Tussentijdse overschrijving is gehou-
den aan bestaande regels van de KNVB. 
Voor de spelers van DOS Kampen die dit 
jaar actief zijn voor de blauw-witten geldt 
de overstap als een soort stagejaar.

Vanuit DOS is Cor Bottenberg aangesteld 
als assistent-trainer van het hernieuwde 
v.v. Kampen. “Kampen kan eindelijk weer 
voetballen en daar zijn ze blij mee. De spe-
lers die van DOS overkomen, vier voetbal-
lers en een keepers, zijn met open armen 
ontvangen. Zo is de beoogde win-win-
situatie al tot stand gekomen, kun je zeg-
gen. DOS biedt de helpende hand en v.v. 
Kampen maakt op deze manier een mooie 
doorstart. We hebben een gemengd team 
met diverse oud-spelers van Kampen die 
zijn teruggekomen, enkele nieuwelingen 
en de “uitgeleende” Dossers. We zijn nu 
vooral bezig om hiervan een team te sme-
den, maar dat gaat wel lukken. Het is een 
spannende en leuke uitdaging, maar de 
sfeer is goed en er zit zeker voetbal in deze 
groep. Ik ben ervan overtuigd dat het een 
mooi jaar wordt!
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DOS-TOPPERS

DOS-toppers Thomas van den Belt, Maxwell van Dijk en Dean Huiberts schoppen het van...

...de voetbalschool tot 
(bijna) de Eredivisie

Hoewel ze alle drie dusdanig veel talent 
bezitten dat ze maar kort bij DOS rondlie-
pen, zijn Huiberts, Van Dijk en Van den Belt 
niet vergeten waar hun roots liggen. De 
twee laatstgenoemden zijn ook nog weke-
lijks op De Maten te vinden, waar zij als 
jeugdtrainer hun vaardigheden proberen 
door te geven aan de volgende lichting. 
Maar ook Dean bewaart goede herinnerin-
gen aan zijn DOS-tijd. Hij en Thomas maak-
ten deel uit van het extreem talentvolle 
E1-team uit 2011. Van de negen spelers 
stapten er na dat seizoen zes over naar een 
BVO. Van den Belt (20) ging naar Zwolle, 
waar hij de hele jeugdopleiding doorliep 
en dat bekroonde met zijn debuut in de 
Eredivisie. Huiberts’ (21) route liep via FC 
Twente, dat hem van De Maten oppikte. 
Daar speelde hij tot de A-jeugd, waarna hij 

alsnog bij PEC terechtkwam. Hij heeft een 
vaste plek op het middenveld bij de Blauw-
vingers.

Maxwell (17) is de jongste van het stel en 
ook hij kwam al snel op de radar van de 
Zwolse scouts. Inmiddels is hij aan zijn elfde 
seizoen in het blauwwit begonnen en 
heeft hij het tot de O18 en O21 geschopt. 
Hoewel hij bij DOS doorgaans in de spits 
geposteerd werd, hebben de Zwolse trai-
ners een echte linksback van hem gemaakt. 
Op deze positie kan hij zijn snelheid goed 
benutten en hij trekt dan ook graag mee 
naar voren op de momenten dat dat kan. 
Voor een verdediger scoort hij geregeld, 
iets wat te danken is aan de fabelachtige 
traptechniek in zijn linkerbeen. Heel wat 
keepers hebben al eens een vrije trap van 
Van Dijk in de kruising boven hen zien vlie-
gen. 

 Europese ervaring 
Veel herinneren de drie spelers zich niet 
meer van hun tijd bij DOS, maar wel dat 
het er altijd fanatiek aan toe ging op de 

trainingen. Een echt kenmerk van de 
DOS-opleiding, zoals ook jongens uit DOS 
1 aangeven (zie artikel op pagina …). Die 
basis heeft de drie heel wat gebracht. Zo is 
Maxwell vaste klant bij de nationale selec-
ties van zijn leeftijd – onlangs kwam hij nog 
in actie met het Nederlands elftal O19 – en 
hebben Thomas en Dean hun eerste Euro-
pese ervaringen in clubverband opgedaan. 
Het was slechts een oefenwedstrijd, maar 
toch… spelen tegen het grote Fenerbahce 
in het Olympisch stadion van Istanbul was 
een onvergetelijke belevenis. De PEC-selec-
tie werd als een stel wereldsterren behan-
deld en kon voortdurend rekenen op poli-
tie-escorte. De uitslag mocht er eveneens 
wezen: met 2-2 tegen de Turkse topclub 
kun je thuiskomen. 

Het ritme van een voetballer die Europees 
voetbal speelt met zijn club is zwaar. De 
trip naar Turkije was voor veel spelers een 
compleet nieuwe ervaring: direct na de 
wedstrijd naar het vliegveld en met een 
nachtelijke vlucht terug naar Nederland 
om pas tegen 5.00 uur in de ochtend het 
bed in hotel Lumen te kunnen opzoeken. 
Uiteraard stond er diezelfde dag nog een 
training op het programma. 

 Jongensdroom 
En dan nu ‘gewoon’ weer naar De Kuip, de 
ArenA en het Philips stadion. Het is voor de 
heren een droom die is uitgekomen. Dro-
men doen ze af en toe ook op het veld nog 
bijna. Ineens sta je tegenover de spelers die 
je alleen van de tv kende. Dat het er rauw 
aan toe kan gaan, ondervond Huiberts in 
De Kuip. De middenvelder moest tijdens 
zijn eerste bezoek aan de Rotterdamse 
voetbaltempel al vroeg warmlopen en wist 
niet wat hem overkwam toen hij vlak voor 
de Feyenoordaanhang zijn meters maakte. 
Het was nou niet direct liefkozende aan-
moedigingen.

 Concurrentie 
Toch is het vooral genieten in het veld. 
Én leerzaam. Want de drie zijn het erover 
eens: hoeveel je ook traint, juist door dit 
soort wedstrijden te spelen ontwikkel je 
je het beste. Maxwell hoopt dit seizoen 
de nodige minuten te maken in het O21-
team, maar is zich bewust van de hevige 
concurrentie. Hij wil dan ook vooral beter 

worden in het één-tegen-één verdedigen 
en fysiek sterker worden. Ook Dean is druk 
met krachttraining, maar werkt tegelijk 
aan zijn kijkgedrag en het op volle snel-
heid bepalen van het vervolg van het spel. 
Vooraf weten waar de bal heen moet is 
essentieel in de top. Thomas hoopt vooral 
een plek in de basis te bemachtigen, maar 
zal daarvoor de strijd moeten aangaan met 
de Duitser Rico Strieder. 

 Richting Zuid-Europa 
Hoe zien de heren hun toekomst voor 
zich? De voetballerij is zoals bekend een 
onzekere wereld. De lokroep van het geld 
is er altijd, maar ze geven aan het voor-
lopig prima naar hun zin te hebben bij 
PEC. Tegelijkertijd kan een club met een 
goed verhaal altijd rekenen op de nodige 
belangstelling. Waar die club vandaan 
moet komen? De grote voorkeur heeft 
Italië, als het aan Van Dijk (zoon van onze 
hoofd jeugdopleidingen Gert van Dijk) en 
Van den Belt (zoon van die andere Dosser 
Gerald van den Belt) ligt. Of anders Enge-
land, aldus Van Dijk. Ze zouden Huiberts 
dan kunnen tegenkomen in Spanje, waar 
de middenvelder ooit nog eens naartoe 
hoopt te verkassen. 

 Weer bij DOS 
En een terugkeer bij DOS? Voorlopig heb-
ben de drie heel andere plannen. Maar 
stuk voor stuk lijkt het ze toch leuk om op 
een dag onze clubkleuren weer te verdedi-
gen. Dat moet dan maar de droom van de 
rest van de vereniging blijven!

Ergens in mei van dit jaar speelde PEC Zwolle tijdens de interlandbreak een 
oefenwedstrijd tegen Heracles. De opstelling van de Zwollenaren leverde 
een primeur op, want er stonden maar liefst drie oud-Dossers op het veld: 
Dean Huiberts op het middenveld en Thomas van den Belt en Maxwell van 
Dijk in de achterste linie. Je zou het de kers op de taart van de DOS-oplei-
ding kunnen noemen.

Pasfoto’s: Raymond Smit Dean Huiberts en Maxwell van Dijk

Thomas van den Belt
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BUSINESSCLUB

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

SIERBESTRATING - AANNEMINGSBEDRIJF

Woning

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 

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

Een 
thuis 
voor
iedereen

bpd.nl

We staan te trappelen van enthousiasme 
en kijken uit naar weer een ‘normaal’ sei-
zoen. Met opnieuw interessante wedstrij-
den in het speelschema, leuke events met 
en voor de partners van de businessclub, 
en vooral ook een normaal jaar voor de 
samenleving. Hoe dat precies gaat uitpak-
ken weet nu nog niemand, maar laten 
we vooral positief blijven en vooruitkij-
ken. Zoals ondernemers denken en doen! 
Kansen benutten, creatief zijn, elkaar 
opzoeken en samenwerken om je doel te 
bereiken. Of zoals we dat bij DOS steeds 
benoemen: Samen beter!
 
Wij realiseren ons dat het afgelopen sei-
zoen in meerdere aspecten een abrupte 
wending heeft gekregen door alle conse-
quenties die Covid-19 met zich meebracht 
en -brengt. Privé en zakelijk hebben wij 
een andere invulling van de dagelijkse 
activiteiten gekend. Op het moment van 
dit schrijven is er vooral veel hoop dat we 
die periode achter ons laten en elkaar weer 
regelmatig kunnen ontmoeten. Tijdens de 
wedstrijden langs de lijn, voor- en achteraf 
in het sponsorhome, of tijdens een event 
of activiteit. Momenten die wij samen zo 
koesteren omdat we juist dan kunnen ver-
binden en verbreden en samenwerken aan 
het realiseren van de doelen.

Tijdens het bijzondere coronajaar heeft 
het bestuur zijn beleidsplan gepresenteerd 
om koers te geven aan de realisatie van 

de doelen en activiteiten voor de periode 
2021 – 2026. Belangrijke onderdelen van dit 
plan zijn onder andere het verbeteren van 
de accommodatie (gebouwen en velden), 
het versterken en uitbreiden van de vrou-
wenafdeling, een digitaal scorebord op het 
hoofdveld, het renoveren van de kantine. 
Belangrijke doelen die we alleen kunnen 
realiseren als er voldoende financiële slag-
kracht is. Vanzelfsprekend willen wij de rea-
lisatie ook graag invullen met de partners 
binnen ons netwerk. Samen beter!
 
Juist tijdens het uitdagende jaar hebben wij 
gemerkt dat de steun aan de vereniging, 
maar ook de onderlinge relatie en verbin-
ding met en tussen de partners van de busi-
nessclub, hecht is. Elkaar helpen in een uit-
dagende tijd klinkt normaal en dat hebben 
wij aan de hand van meerdere initiatieven 
ook zo ervaren. Koop lokaal, koop bij onze 

Samen beter! sponsoren! Groot of klein, dat maakt niets 
uit. Partners die elkaar de bal hebben toe-
gespeeld. Prachtige en waardevolle initi-
atieven. Wij bedanken iedereen hiervoor, 
zeker ook voor de bijdrage aan de plannen 
van onze mooie club.
 
Tenslotte een extra woord van dank aan 
Renes Makelaardij en Veltman Financieel 
Adviseurs voor de lange steun als kledings-
ponsor van alle teams van onze jeugdaf-
deling tot en met 12 jaar. Wij zijn trots en 
blij te vermelden dat ook deze partners 
continueren en in een andere vorm vanuit 
onze sponsorpakketten verbonden blijven. 
Campenaer Koffie en Floorever nemen het 
stokje voor de jeugdteams overigens over, 
ook hulde aan hen!
 
Graag tot ziens op sportpark De Maten en/
of bij een netwerkbijeenkomst.
 
DOS Kampen. Samen beter!

Businessclub v.v. DOS Kampen
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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

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

 

 

 

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          

BUSINESSCLUB

Sponsornetwerk DOS Kampen: 
een florerend samenspel

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 vereniging 
dat beheerd wordt door het bestuur en de 
sponsorcommissie. 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 sponsorcommis-
sie 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: € 135,-. Ook hierover infor-
meert de sponsorcommissie 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 compe-
titie van ons eerste elftal is er de mogelijk-
heid om balsponsor te zijn. Bij de start van 
het seizoen worden deze meestal voor (een 
groot deel van) het seizoen al ingetekend. 
Vraag ernaar bij de sponsorcommissie. De 
kosten bedragen € 125,- (uitgezonderd der-
by’s en 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 magazine 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 een van 
de leden van de sponsorcommissie via  
 sponsorcommissie@doskampen.nl 

De businessclub van DOS Kampen is een uitstekend platform om uw  
zakelijke netwerk te vergroten. Bedrijven die hierbij willen aansluiten,  
hebben diverse mogelijk om DOS Kampen te steunen. Hieronder staan ze 
uitgewerkt. 

DOS Kampen, 1e klasse D 
www.doskampen.nlSPONSORPAS v.v. DOS KAMPEN  SEIZOEN 2021/2022

DOS Kampen, samen beter  
www.doskampen.nl

HOOFDSPONSORGROEP 8X8 DOS KAMPEN

FISCALE DIENSTVERLENING

www.patkel.nl

STEIGERBOUW
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SUPPORTERSVERENIGING

We staan aan de vooravond van het derde 
seizoen 1e klasse D. De resultaten die wer-
den geboekt, al waren het vorig jaar maar 
vier wedstrijden, mochten er zeker zijn. De 
kers op de taart was uiteraard de ruime 4-0 
overwinning op onze stadsgenoot met de 
roodgele kleuren. Wat ervoor zorgde dat 
wij ‘Geel en Zwart, is de baas in deze stad!’ 
weer konden scanderen. De sfeeractie tij-
dens de laatste derby tegen Kowet was dan 
ook een groot spektakel en nog groter dan 
alle voorgaande edities. Top gedaan man-
nen van de Ultra’s!
 
 Supportersbus 
Er reed afgelopen seizoen geen supporters-
bus. Als de regels het komend seizoen het 
weer toelaten, organiseren wij zeker weer 
zo’n gezellige rit naar een verre uitwed-
strijd.
  
 Kerst bij DOS 
Zaterdag 18 december 2021 staat hopelijk 
weer in het teken van de traditionele kerst-
bazaar en de kinderbingo. Deze waren 
voorgaande jaren altijd een zeer groot suc-
ces. Dit is een belangrijke bron van inkom-
sten om nieuwe evenementen te organi-
seren. Alle sponsoren die ons altijd in het 
verleden trouw hebben geholpen en prij-
zen beschikbaar hebben gesteld, nogmaals 
onze dank hiervoor en we maken graag 
weer gebruik van jullie aanbod!

 Zilverwerk 
Afgelopen januari heeft Supportersver-
eniging DOS Kampen de jubilarissen aan 
huis en op gepaste afstand gehuldigd. Dit 

jaar hadden wij vier jubilarissen, te weten 
Wout van de Wetering (40 jaar lid) en Har-
man Breman, Jan Hengeveld en Korné van 
Dijk (allen 25 jaar lid). Het was goed te zien 
dat de jubilarissen trots zijn om deel uit te 
maken van de supportersvereniging van 
onze vereniging.

Het abrupte einde van het seizoen bete-
kende dat we in 2021 helaas geen Gerrit 
Schinkel Pries 2021 hebben uitgereikt. 
Zaterdag 8 januari 2022 gaan wij vóór de 
nieuwjaarsreceptie samen met voetbalver-
eniging onze jubilarissen huldigen.

 Activiteiten in het nieuwe seizoen 
Medio januari 2022, in de winterstop, 

hopen wij weer voor de jeugd een FIFA Play 
Station toernooi te organiseren in onze 
kantine.
 
Een derde editie Pub Quiz met een proeverij 
staat ook zeker op de planning en zodra het 
verantwoord kan, gaan wij zeker een datum 
prikken voor dit gezellige evenement. 
Een tweede editie van Eats & Beats Festival 
staat ook zeker op ons verlanglijstje, zeker 
na het geweldige succes van de eerste edi-
tie in 2019. Mocht het in de kantine weer 
kunnen van Mark en Hugo (dat wordt nog 
even afwachten) dan willen wij zeker weer 
een gezellige muzikale thema-avond orga-
niseren. 
  Vooruitblik 

Het eerste elftal kan met opgeheven hoofd 
starten aan hun derde jaar 1e klasse D. 
Hopelijk zorgen de Ultra’s opnieuw voor 
een mooie verrassende sfeeractie als aftrap 
van het seizoen 2021/2022.
 
Dit seizoen gaan wij de nieuwe SV-leden-
kaarten uitreiken aan al onze leden met 
daarbij een kleine attentie! Met deze 
kleine attentie hopen wij onze voetbalver-
eniging te ondersteunen en u als lid weer 
gezellig te mogen verwelkomen op sport-
park De Maten.
 
 Word lid 
Bent u nog geen lid van de supportersver-
eniging maar hebt u wel belangstelling? 
Voor maar € 12,00 per jaar bent al lid en 
steunt u de supportersvereniging waar-
door wij weer mooie activiteiten kunnen 
blijven organiseren. Stuur voor opgave een 

e-mail naar 
 supportersvereniging@doskampen.nl 

Bent u verhuisd, hebt u nieuwe contact-
gegevens of bankgegevens? Geef het aan 
ons door zodat wij onze ledenadministra-
tie actueel kunnen houden. Ook dit kan via 
het eerdergenoemde e-mailadres.  

Als Bestuur van SV DOS Kampen wensen 
wij u een ouderwets en gezellig seizoen!
 
Henry Kruithof - Voorzitter 
Adrie Stoel - Secretaris 
Frans Habekotté - Penningmeester
Jan Kattenberg, Nick Zoetebier, Leon ter 
Burg, Henk Mulder en Gerrit Verstege - 
commissie bestuursleden

Supportersvereniging 
DOS Kampen blikt terug
op het seizoen 2020/2021 dat wederom niet werd afgemaakt… 
maar we kijken vooral positief vooruit!
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Voetbal is van iedereen, zeker ook van meiden. Met dat motto in het ach-
terhoofd is het Tijdelijk Werkbaar Team (TWT) een jaar geleden van start 
gegaan om het meiden- en vrouwenvoetbal een flinke boost te geven. 
Twee teams (afgelopen seizoen) en een aantal meiden in de jongenselftal-
len moeten in 2026, als DOS het eeuwfeest viert, zijn uitgegroeid tot een 
complete en volwaardige opleiding. 

Voorzitter van de vrouwentak is Patrick 
Post. Samen met de andere commissiele-
den is hij enthousiast aan de slag gegaan 
met de ontwikkeling van het damesvoet-
bal. “Dit seizoen hebben we al vier teams 
ingeschreven voor de competitie. Oftewel, 
een verdubbeling ten opzichte van vorig 
jaar. Wij zijn tot dusver hartstikke tevre-

 …naar Leeuwinnen 

Dit jaar verdedigen de voetbalsters van O9, 
O11, O13 en O15 de DOS-kleuren. Post is 
daar trots op. “We hebben de wind van de 
successen van de Leeuwinnen natuurlijk 
deels in de rug en nu moeten we daarvan 
profiteren. Een groei in ledenaantal bete-
kent ook dat we met de voorzieningen en 
faciliteiten moeten meegroeien. Daarvoor 
is een prominentere plek op de agenda 
van het bestuur nodig, zodat er binnen de 
vereniging steeds meer draagvlak komt 
voor het meidenvoetbal. We hebben nu 
een bloedlijn, die gaan we uitbreiden en 
dan willen we binnen een aantal jaar toe-
groeien naar een Dames 1.”

 Clinics  

Eén van de middelen die de commissie 
daarvoor inzet zijn voetbalclinics speciaal 
voor meiden. Speelsters kunnen dan vrien-
dinnen meenemen en er zijn, naast het 
voetbal, ook andere activiteiten. Om dit 
nog meer body te geven, zou Post graag 
ook eens alle meiden meenemen naar een 
wedstrijd van de PEC Dames. Maar daar-
voor zijn een hoop extra handen én spon-
soring nodig. Post: “Natuurlijk is dat een 
enorme uitdaging, maar op deze manier 
maken we het meidenvoetbal echt zicht-
baar. Zowel binnen als buiten de club. 
We zijn al op de goede weg. Ieder team 
beschikt momenteel over één of twee trai-

ners, de keepers krijgen keeperstraining en 
wij hebben een coördinator voor alle mei-
denteams. Allemaal hard nodig om verder 
te kunnen groeien. Daarbij werken we aan 
de onderlinge saamhorigheid en gaan we 
de werving verder opvoeren. 

Mensen die hierbij de handen uit 
de mouwen willen steken, zijn 
van harte welkom!

 Goed gekleed 
Dat het meiden- en vrouwenvoetbal de 
laatste jaren een enorme vlucht heeft 
genomen, kan niemand ontgaan zijn. Nu 
het meidenvoetbal vorm krijgt, krijgen de 
meiden ook hun eigen kledinglijn binnen 
de vereniging, uiteraard in de mooie geel/
zwarte banen. Post is daar blij mee. “Onze 
teams komen dit jaar perfect gekleed 
het veld op. Het begint dus echt te leven 
binnen de vereniging en daar ben ik blij 
mee. De komende jaren willen we op alle 
fronten een kwaliteitsslag maken. Of het 
nu gaat om de trainers, de materialen, de 
begeleiding en de speelsters zelf, we wer-
ken aan een op-en-top voetbalopleiding 
die wellicht op termijn de levensader van 
Dames 1 wordt. Geheel in lijn met hoe we 
het bij de jongens gewend zijn.”

den met deze ontwikkeling. Het bord 
langs de Europa-allee heeft prima z’n werk 
gedaan.” 

 Van Duckies… 
Behalve bij de reguliere teams loopt ook 
tussen de Duckies een aantal meiden rond. 
Post: ”Dat is een fantastische basis voor 
het MO9-team. Via het netwerk van de 
meiden proberen we dat verder uit te brei-
den. Er heeft zich tijdens de voorbereiding 
opnieuw een aantal meiden aangemeld 
om op proef mee te trainen en wij hopen 
dat zij uiteindelijk lid worden. Hoe meer 
hoe beter. We kunnen dan gaan doorse-
lecteren, zodat alle meiden lekker op hun 
eigen niveau kunnen voetballen.”

De meiden van DOS  
gaan ervoor!
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MEIDEN VOETBAL

Van  
beleidsplan 
tot het spel
De commissie die het kloppende hart ach-
ter het meidenvoetbal vormt, heeft een 
dijk van een beleidsplan als fundament 
neergelegd. Het motto ‘DOS Kampen, 
voetbal is van iedereen’ wordt daarin uit-
gewerkt aan de hand van vier kernwaar-
den:

1. Betrokkenheid
2. Ontwikkeling
3. Respect
4. Veiligheid 

Het doel is dat elk meisje en elke vrouw 
zich thuis voelt bij DOS Kampen, ongeacht 
het (voetbal)niveau. Dat sluit naadloos aan 
op de cultuur die we kennen bij DOS, waar 
plezier en prestatie hand in hand gaan. 

Betrokkenheid 
We waarderen iedere speelster en betrek-
ken haar bij de club. Zo kleurt het voetbal-
hart geel/zwart!

Ontwikkeling 
Elke speelster kan op haar eigen niveau 
voetballen. Door de best mogelijke bege-

we de komende jaren wel voor. Dat bete-
kent dat alles in orde moet zijn. Materialen, 
het trainingsaanbod, maar ook voldoende 
scheidsrechters, een plek op de begro-
ting, tot het op termijn aanstellen van een 
hoofd jeugdopleiding voor de dames.”

 Gemengd 
Sinds een aantal jaar heeft de KNVB de 
zogenaamde gemengde teams voor alle 
leeftijden en categorieën opengesteld. 
Tot aan de A-categorie (senioren) mogen 
dames meevoetballen met de mannen. De 
vraag is natuurlijk hoe zich dat de komende 
jaren gaat ontwikkelen. Zien we in 2026 de 
eerste dames in DOS 1? 

leiding blijft talent zich ontwikkelen. Hier-
voor krijgt elk team (een) gekwalificeerde 
trainer(s).  

Respect 
Iedereen gaat respectvol met elkaar om. 
Ook dat draagt bij aan betrokkenheid en 
saamhorigheid.

Veiligheid 
Veiligheid is een verlengstuk van respect. 
Het geeft zelfvertrouwen en stimuleert 
een goede sfeer. 

 Technisch beleid 
Het toont aan hoe plezier en prestatie 
uitstekend samen kunnen gaan. Door, 
zoals in het hoofdartikel aangegeven, in 
de komende jaren op elk vlak stappen te 
maken, werkt DOS aan een volwaardige 

damesopleiding. Overigens kunnen meis-
jes die dat willen en ervoor in aanmerking 
komen, nog steeds de stap naar het jon-
gensvoetbal maken. Post: “Dat is wel dege-
lijk een flink verschil. Het spel is fysieker en 
sneller, waardoor niet elke meid daar ple-
zier aan zal beleven. Maar de meiden kun-
nen ook daarbij rekenen op de deskundige 
hulp van de voetbaltechnische mensen bin-
nen DOS.”

 Professionalisering 
De mensen achter het meidenvoetbal zijn 
druk met de opbouw van de organisatie. 
Daar horen niet alleen ballen, trainers en 
tenues bij. Ook een eigen deel binnen de 
kleedruimten bijvoorbeeld. Post: “Dames-
voetbal is binnen DOS nooit écht van de 
grond gekomen in die zin dat er een com-
plete organisatie is ontwikkeld. Daar gaan 
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De Maten; 
het visitekaartje van DOS 

ACCOMMODATIE

In 1982 legde toenmalig voorzitter E.C. van Dijk de eerste steen voor het nieuwe clubgebouw van onze vereni-
ging. Sinds dat moment beschikt DOS over een ruim opgezette kantine met inpandige kleedkamers en andere 
faciliteiten. Inmiddels is de accommodatie bijna 40 jaar oud en met het eeuwfeest in zicht werken we aan een 
grootschalige renovatie van het gebouw. Maar er zijn meer plannen. De komende jaren wordt De Maten weer het 
visitekaartje van de vereniging!

Over corona is genoeg geschreven en 
gezegd. Voetballen was maandenlang 
onmogelijk, maar de lockdown bood ook 
kansen. Er was ineens alle tijd om rustig 
aan de kleedkamers te werken. Die kregen 
een flinke opknapbeurt zodat we onze 
gasten en de eigen spelers weer op een 
gepaste manier onderdak kunnen bieden. 
Toch is dat niet voldoende. De indeling 
van het gehele sportterrein tussen de wijk 
De Maten en de Europa-allee is toe aan 
een grootschalige verbouwing. KHC, vv 

Kampen en onze vereniging hebben hier-
voor een ambitieus plan ingediend bij de 
gemeente. 

De sportparken De Venen (KHC) en De 
Maten omvatten zo’n 43.000 vierkante 
meter en boden, behalve aan de drie voet-
balverenigingen en de korfbaltak van DOS, 
ook plek aan de in 2017 opgeheven honk-
balvereniging Shock. Doordat DOS uit z’n 
jasje groeide en KHC en vv Kampen minder 
velden nodig hadden, is de inrichting van 

het perceel verre van doeltreffend. Naast 
de vele ongebruikte meters zouden de ver-
enigingen graag ook de beschikking krij-
gen over extra kunstgrasvelden. Bovendien 
zijn de parkeersituatie en de ontsluiting 
van het terrein verre van ideaal. Kortom, 
werk aan de winkel maar het is een plan 
met een flink prijskaartje. 

Ondernemend en creatief als de besturen 
zijn, rolde er een slim plan van de tekenta-
fel dat nu bij de gemeente ligt. Samenge-

vat komt het erop neer dat een deel van de 
sportvelden beschikbaar komt voor nieuw-
bouwwoningen. Het aantal velden dat dit 
plan kost, wordt gecompenseerd door de 
aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden, 
die veel intensiever gebruikt kunnen wor-
den. Het plan gaat ervan uit dat die niet 
meer van een vereniging zijn, maar geza-
menlijk ingedeeld en bespeeld worden. Op 
die manier wordt het totale perceel veel 
efficiënter ingedeeld en ontstaat er ook 
ruimte voor een nieuwe, afgescheiden par-
keerplek zodat de rest van het sportpark 

autovrij wordt. 

Voorzitter Arend Runia hoopt op een 
positieve reactie uit het gemeentehuis. 
“We slaan met dit plan een hele zwerm 
vliegen in één klap. Ten eerste krijgen we 
betere velden. Dat is hard nodig, want de 
meeste verkeren door de zware belasting 
in slechte staat. Daarbij kunnen alle clubs 
hun onderkomen een flinke opknapbeurt 
geven, ontstaat er ruimte om te groeien 
én krijgt de gemeente er een schitterende 
nieuwbouwlocatie bij met ruimte voor 

zo’n tachtig tot honderd huizen. De ver-
koop van de nieuwbouwwoningen moet 
een flink deel van de kosten dekken en zo 
hebben we alleen maar winnaars.”

Mochten de plannen doorgaan, dan wordt 
De Maten de komende jaren een flinke 
bouwput. Maar dan mag het resultaat er 
ook zijn. We beschikken dan hopelijk in 
2026, als we het eeuwfeest vieren, over 
een dijk van een sportpark waarmee we 
met een gerust hart aan de nieuwe eeuw 
kunnen beginnen!



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
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POLITIEK: BURGEMEESTER BORT KOELEWIJN

Denken aan DOS doet altijd goed. Het roept warmte bij 
mij op en gevoelens van sympathie. En daarin sta ik niet 
alleen. Voetbal is ook gewoon een leuk spel, zeker bij 
DOS Kampen. Het is al prachtig vanaf de tribune maar 
ook na de wedstrijd kun je in de kantine een fijne tijd 
beleven, samen met supporters en andere leden van de 
vereniging. Ik spreek uit ervaring!

De stadsderby’s die we komend jaar hopelijk weer kunnen spelen, 
hebben en houden hun eigen dynamiek. Ik heb ze op diverse vel-
den mee mogen maken en bewaar daar goede herinneringen aan. 
Naast strijd en rivaliteit ervaar je dan ook veel onderlinge verbon-
denheid. Iets om te koesteren! 

Medesupporters hebben er wel voor gezorgd dat ik zelf lid ben 
geworden van de supportersvereniging. De kenmerkende zwart-
gele handdoek die ik daar destijds bij kreeg, gebruikte ik regelma-
tig als ik in de sportschool van Jetze van Dijk mijn eigen ledematen 
in conditie probeer te houden. Het duurde niet lang of ik werd ook 
voorzien van een handdoek in rood-geel.

Corona heeft ons geleerd dat het een voorrecht is om ‘gewoon’ te 
kunnen voetballen. Ik heb er bewondering voor hoe alles draai-
ende is gehouden en zelfs de accommodatie een flinke opknap-
beurt heeft gehad. Ik hoop dan ook dat velen, jong en oud, in het 
nieuwe seizoen van dat gezonde voorrecht gebruik zullen maken. 
Ik wens DOS Kampen weer heel veel succes in het komende sei-
zoen!

Bort Koelewijn 
Burgemeester gemeente Kampen

Foto van Marjan van Houwelingen

“Naast strijd en rivaliteit ervaar je dan 

ook veel onderlinge verbondenheid. 

Iets om te koesteren!” 

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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ORGANISATIESTRUCTUUR
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De uitgebreide versie van de organisatiestructuur kunt u vinden op  doskampen.nl  (clubinfo/contactlijst).

 Bestuur 
Arend Runia voorzitter voorzitter@doskampen.nl 06 3715 5186
Christiaan Schrijver secretaris secretaris@doskampen.nl 06 1336 9795
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

 Managementteam 
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 

 Vrijwilligerscommissie 
Monique Otten  coördinator vrijwilligers@doskampen.nl 06 3031 8076
Angelique Reynders coördinator vrijwilligers@doskampen.nl  

 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

 Scheidsrechters 
Marco Hofstede coördinator scheidsrechters@doskampen.nl 06 2954 1005

 Dames-/meidenvoetbal 
Patrick Post voorzitter postpatrick@hotmail.com 06 5210 4021

 Futsal DOS 
Theo van Dijk coördinator tbvdijk@live.nl 06 5054 5158

 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 
Gert van Dalen teammanager eerste elftal dos1@doskampen.nl 06 5179 9141
Piet Hanekamp verzorging / fysiotherapie p.hanekamp@planet.nl 06 5182 9182
Marianne Landsman ledenadministratie ledenadministratie@doskampen.nl 06 3388 8322
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
Rutger Töller ICT zaken ict.commissie@doskampen.nl 06 2940 2272 
Adrie Stoel secretaris Supportersvereniging supportersvereniging@doskampen.nl 06 2948 6905
Coen van Dijk secretaris Club van 100 clubvan100@doskampen.nl 06 2900 3911



AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN

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

Floorever: niet te verslaan 
als het gaat om vloeren 

en raamdecoratie

www.floorever.nlmaandag & koopavonden op afspraak
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00

Vlakbij McDonald’s • (038) 333 37 70 • kampen@floorever.nl Volg ons op




