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VAN DE VOORZITTER

Als vereniging hebben we een stevige 
basis en van daaruit bouwen we verder op 
weg naar ons 100-jarig bestaan in 2026. 
Dit jaar worden alle spelers in nieuwe 
kleding gestoken. Naast de sportkleding 
krijgt iedereen ook een presentatiepak en 
een sporttas. Wat zal dat een mooi gezicht 
geven op de velden waar we spelen! 

Aan de verbetering van de velden en 
accommodaties wordt ook hard gewerkt. 
We verwachten in 2023 meer kunstgras tot 
onze beschikking te hebben en zullen dan 
ook de Jaap Stamtribune onder handen 
hebben genomen. In 2024 volgt de vervan-
ging van de kunstgrasmat van het hoofd-
veld. Het zijn de eerste aanpassingen naar 
een veel groter plan waarin een groot deel 
van sportpark de Maten/de Venen op de 
schop gaat. We houden jullie daar graag 
van op de hoogte. Het ziet ernaar uit dat 
we de komende jaren mooie dingen gaan 
meemaken!

Het afgelopen seizoen hebben we als 
vereniging een goed seizoen gehad, veel 
teams hebben prima prestaties neergezet 
en het eerste elftal speelde zich na een 
moeizame start keurig veilig. Dit seizoen is 
de samenstelling van de 1e klasse waarin 
we spelen flink anders. Dat hangt samen 
met het ineenschuiven van de voetbalpira-
mide door de KNVB. Dit jaar verwelkomen 
we daardoor nieuwe verenigingen, zien 

we oude bekenden terug en maken de 
stadsderby’s gelukkig opnieuw deel uit van 
ons programma. We heten alle clubs van 
harte welkom op ons sportpark en verheu-
gen ons op de ontmoetingen.

De eerste selectie bestaat dit jaar uit veel 
jonge spelers die zijn doorgestroomd van-
uit de jeugd en er zijn nieuwe spelers die 
ervaring van elders inbrengen. Zo is een 
mooie mix ontstaan. Het laat zien dat het 
opleiden van eigen spelers goed staat en 
dat spelers graag spelen bij onze vereni-
ging. In dat licht is het leuk om te vertel-
len dat de trainersstaf en de technische 
commissie dit jaar niet alleen goed gevuld 
is maar ook veel nieuwe gezichten kent. 
Een centrale rol daarin is er voor de beide 
hoofdjeugdopleiders Chris van Eekeren en 
Chris Wijnhoud. 

Binnen DOS Kampen wordt met veel ple-
zier gevoetbald en dat is waar het om 
draait! Om een gezonde vereniging te 
zijn en te blijven moeten niet alleen de 
financiën op orde zijn, maar moet de ver-
eniging kunnen rekenen op actieve leden 
en ouders. Daarvan zijn er veel maar nooit 
genoeg. Als bestuur zien we DOS Kampen 
graag als een echte ‘ledenvereniging’ met 
actieve leden en actieve, betrokken ouders. 
Een vereniging die bijdraagt aan de sociale 
cohesie en waar je met plezier een deel van 
je vrije tijd aan besteedt. Een vereniging 

ook met redelijke contributiebedragen 
omdat er veel vrijwillig wordt gedaan. 

En we hebben succes. Het ledenaantal van 
onze vereniging is door de introductie van 
het meidenvoetbal en de groei van Kam-
pen op weg naar 1100 leden. Het aantal 
sponsoren en betrokken bedrijven neemt 
ook toe. Inmiddels zijn er acht hoofdspon-
sors en groeit het aantal deelnemende 
bedrijven nog steeds. Het maakt voor DOS 
Kampen een heel verschil om met deze 
bedrijven gelieerd te zijn. Ze leveren veel 
meer dan alleen extra inkomsten. Ze zijn 
het dragend netwerk dat een succesvolle 
voetbalvereniging als DOS Kampen nodig 
heeft. 

Zo maken we samen volgende stappen 
en belooft het weer een geweldig jaar 
te worden. Voor voetballers, vrijwilligers, 
trainers en iedereen die anders betrokken 
is bij DOS Kampen. Een jaar waarin veel 
werk zal worden verzet. Maar als we dat 
werk onder elkaar verdelen, wordt het ook 
dit jaar vast een gezellig en goed jaar met 
prima voetbalprestaties.  

Ik hoop je in het komend seizoen te mogen 
verwelkomen op sportpark de Maten en 
wens iedereen vooral veel voetbalplezier. 

Arend Runia
Voorzitter DOS Kampen

Voetbal brengt 
ons samen!
Een nieuw seizoen gaat beginnen! En iedereen bij DOS Kampen heeft 
er weer zin in. Voetbal brengt ons samen en dat is waar het in onze  
vereniging om draait. Of je nu speler bent, langs de lijn staat of als vrijwil-
liger bijdraagt, iedereen ziet uit naar het nieuwe seizoen waar op aller-
lei niveaus prestaties zullen worden bereikt. Plezier en prestaties die we 
samen zullen vieren. DOS Kampen #samenbeter. 

WWW.BRUGMEDIA.NL

Communiceer jij wel goed?

Wij helpen je 
te scoren!

Jouw lokale marketi ng- en mediapartner

U I TG E V E R I J
M A R K E T I N G  & 

C O M M U N I C AT I E B U R E AU O N T W E R P S T U D I O

PLANTAGE 1, KAMPEN

INFO@HEERENMEESTERKAMPEN.NL

038 – 33 37 158

Industrieweg 3-U
8263 AA  KAMPEN

Telefoon 038 - 3317967
Mobiel    0653 305361
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VEEL NIEUWE GEZICHTEN IN DE EERSTE SELECTIE DIT SEIZOEN. OP DEZE PAGINA STELLEN WE ZE ALLE VEEL NIEUWE GEZICHTEN IN DE EERSTE SELECTIE DIT SEIZOEN. OP DEZE PAGINA STELLEN WE ZE ALLE 
ELF AAN U VOOR. SOMMIGEN ZIJN HELEMAAL NIEUW BINNEN DOS, MAAR DE MEESTEN HADDEN AL ELF AAN U VOOR. SOMMIGEN ZIJN HELEMAAL NIEUW BINNEN DOS, MAAR DE MEESTEN HADDEN AL 
EEN SPECIALE BAND MET DE CLUB. EEN SPECIALE BAND MET DE CLUB. 

Ooit begonnen bij DOS 

en na omzwervingen bij 

PEC Zwolle en Go-Ahead 

Kampen terug op het 

oude nest. Deze linksback 

hoopt als een van de meer 

ervaren spelers zijn jonge 

ploeggenoten op weg 

te kunnen helpen in de 

wereld van de 1ste klasse. 

In het dagelijkse leven is 

hij woonbegeleider voor 

jongeren die begeleid zelf-

standig wonen. Dat doet 

hij in Zwolle, waar hij ook 

woont. De meeste van zijn 

vrienden voetballen in 

DOS2 en 3, die hij langs de 

lijn en in de kantine weer 

hoopt te zien. Een belang-

rijke reden om weer ‘thuis’ 

te komen.

NICK HENDRIKS NICK HENDRIKS 
(26 JAAR)(26 JAAR)

Centrale middenvelder 

die is overgekomen van 

DVS ’33. Opgeleid bij DOS 

en na vijf seizoenen in de 

jeugd van Go Ahead Eagles 

overgestapt naar DVS. Daar 

speelde hij voornamelijk in 

het O21-team. Wil graag 

weer in een 1e elftal spelen 

en waar is dat nu mooier 

dan bij de eigen vereniging. 

Doordeweeks werkt hij bij 

3-Pack in IJsselmuiden. Hoe-

wel hij de intensiteit van 

het niveau wel gewend is, 

moet hij nu vooral nog toe-

werken om dat 90 minuten 

vol te houden. 

MISCHA VAN DER MISCHA VAN DER 
STOEL (19 JAAR)STOEL (19 JAAR)

Deze centrale verdediger 

is overgekomen van ‘Mid-

denwetering’. Zijn doel 

is om zoveel mogelijk 

minuten te maken en als 

team een leuk seizoen te 

beleven. Hij is werkzaam 

bij Vidalco. Voor hem is 

het vooral nog wennen 

na een leven lang in het 

geel-rood. Koppen en het 

1-tegen-1 verdedigen zijn 

zijn sterke punten. 

RICK DIENDER  RICK DIENDER  
(20 JAAR)(20 JAAR)

Middenvelder uit de eigen 

jeugd. Met de plek in de 

eerste selectie komt een 

soort jongensdroom uit. 

Want tot voor kort steunde 

hij zijn huidige ploeggeno-

ten als lid van de ULTRAS. 

De voorbeeldrol die hij nu 

heeft voor toekomstige 

eerste-elftalspelers pakt 

hij graag op. Hij werkt op 

het DHL-distributiecen-

trum van Wärtsilä in de 

Zuiderzeehaven. Met zijn 

acties probeert hij voor de 

nodige dreiging te zorgen. 

Uiteindelijk moet dat resul-

teren in doelpunten, op 

die manier wordt voetbal 

echt een teamprestatie.

RICARDO OOSTRA RICARDO OOSTRA 
(19 JAAR)(19 JAAR)

DE NIEUWE SPELERS STELLEN ZICH VOORDE NIEUWE SPELERS STELLEN ZICH VOOR

Traint sinds de winterstop 

al mee en maakte deze 

zomer de definitieve over-

stap van Hoonhorst, waar 

hij woont, naar DOS Kam-

pen. Een moderne (want 

linksbenige) rechtsbuiten 

die graag een actie maakt. 

Speelde ook voor PEC, in 

Engeland en bij FC Cincin-

nati (USA). Hij volgt een 

ICT-opleiding bij Lands-

tede en loopt dit school-

jaar stage bij een bedrijf in 

Kampen. Bij DOS hoopt hij 

de productie van zijn vader 

(3 goals) te overtreffen. 

THOMAS STAM THOMAS STAM 
(18 JAAR)(18 JAAR)

Product van onze 

beroemde Voetbalschool. 

Linker centrale verdediger 

die eigenlijk nog twee jaar 

in de A’s (O19) zou mogen 

spelen. Op dat niveau 

speelde hij het afgelopen 

seizoen al wel. Hij merkt 

dat het verdedigen op 

eersteklasseniveau er heel 

anders aan toegaat dan 

wat hij gewend is. Minder 

man-op-man, maar meer 

in de zone. Door de nodige 

vlieguren te maken naast 

collega Martijn Barnveld 

hoopt hij snel stappen te 

maken. Buiten het voet-

ballen is hij veel op Win-

desheim te vinden waar hij 

de CALO volgt. 

JOB TER BURG  JOB TER BURG  
(17 JAAR)(17 JAAR)

Eén minuut ouder dan 

zijn broer met wie hij na 

dezelfde tussenhaltes nu 

eindelijk in de voetspo-

ren van zijn vader treedt. 

Speelt bij voorkeur als 

rechtsback, maar kan 

ook centraal achterin uit 

de voeten. Dit jaar staat  

– naast het voetbal – in 

het teken van het laatste 

jaar van de HAVO. Snel-

heid, een strakke crosspass 

en het uitschakelen van 

zijn tegenstander zijn zijn 

wapens. Het lezen van de 

wedstrijd is een element 

dat hij nog wil verbeteren. 

JAKE STAM  JAKE STAM  
(18 JAAR)(18 JAAR)

Maakt de overstap van Zuidvogels, waar hij in de wedstrijden tegen buurman v.v. Huizen al meemaakte wat 

een echte derby inhoudt. Woont in Dronten en studeert aan de Saxion Hogeschool toegepaste psychologie. 

Opkomende back die techniek combineert met hard werken. Als oudere speler ziet hij het als zijn taak om de 

‘jonkies’ te begeleiden en wegwijs te maken in de eerste klasse. 

LUCKY AKOT (24 JAAR)LUCKY AKOT (24 JAAR)

Middenvelder die vorig 

seizoen deel uitmaakte 

van het samenwerkings-

project met v.v. Kampen. 

De ervaring die hij daar 

opdeed wil hij dit seizoen 

tot bloei laten komen bij 

DOS. Zijn eerste stappen 

op voetbalschoenen zette 

hij bij ASVD, maar sinds 

zijn 10e speelt hij bij onze 

vereniging. Student aan de 

TU Delft, maar omdat hij 

niet dagelijks die kant op 

hoeft, is dat goed te com-

bineren met voetballen bij 

DOS. 

MARC TER STEEG MARC TER STEEG 
(20 JAAR)(20 JAAR)

Nog een Duckie die de 

weg naar huis weer heeft 

gevonden. De student 

fysiotherapie aan de 

Saxion Hogeschool is blij 

weer bij DOS te zijn na 

een voetbalreis langs sc 

Genemuiden en Go-Ahead 

Kampen. Als rechts- of 

linksbuiten zoekt hij graag 

de 1-op-1 duels op, wat 

hij bij voorkeur omzet in 

een assist of doelpunt. Hij 

hoopt dit seizoen veel te 

spelen en met het team 

een mooie prestatie neer 

te zetten. 

SAM ZWANEPOL SAM ZWANEPOL 
(20 JAAR)(20 JAAR)

Nieuwe centrumspits die 

is overgekomen van Flevo 

Boys. Hij houdt niet van 

half werk en legt de lat 

hoog: een top-6 klassering 

met achttien goals van zijn 

voet, hoofd, noem maar 

op. Vanaf de E-pupillen 

speelde hij bij de Emme-

loorder vereniging en dan 

is de stap naar DOS er één 

buiten de comfortzone. 

Een warm welkom zorgde 

voor een prettige start en 

nu wil de student Small 

Business and Entrepeneur-

ship de club zo snel moge-

lijk leren kennen. 

AYOUB LAKHLOUFI AYOUB LAKHLOUFI 
(22 JAAR)(22 JAAR)
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LIKE, RETWEET OF GEWOON LEUK

#8 doskampen.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
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DOS-familie Woning 
kan een heel elftal  
opstellen
Een spits, een keeper, een paar verdedigers, diverse multifunctionele 
spelers en dan is er ook nog publiek (deels vanuit de korfbaltak).  
De familie Woning is letterlijk en figuurlijk een echt team, dat naam 
heeft gemaakt binnen de vereniging. Bovendien hebben de  
teamleden zich ook op andere terreinen verdienstelijk gemaakt. 

De spits 
De basis ligt uiteraard in Brunnepe, waar de wieg van 
Henk en Gerrit staat. ‘Dan is er maar één vereniging 
en dat is DOS.’ Voordat er gevoetbald kan worden, 
meldt Henk zich eerst aan bij de gymnastiekafdeling. 
Pas op 12-jarige leeftijd maakt hij de overstap naar 
de Singel, waar hij de fijne kneepjes van het voetbal-
vak onder de knie krijgt. Toch kan hij daar niet al zijn 
energie in kwijt en hij trekt daarom ook geregeld de 
bokshandschoenen aan. Maar het voetbal wint en 
Henk doorloopt alle standaardelftallen in de jeugd. 
De stap naar de senioren valt niet direct mee. Na 
een korte kennismaking met het eerste elftal krijgt 
hij een brief van het bestuur. Hij is ingedeeld in het 
4de. Hoewel Henk er niets van begrijpt, gaat de spits 
vol goede moed het seizoen in. ‘Dat was een ontzet-
tend gezellig team en ik maakte dat jaar 37 goals. Bé 
Koetsier heeft zich er vervolgens sterk voor gemaakt 
dat ik in het 2de kwam. Van daaruit heb ik me toch 
nog opgewerkt tot het eerste.’ Henk komt tot der-
tien officiële wedstrijden in de hoofdmacht en vindt 
daarin eenmaal het net (bron: het gele boek van Dik 
van der Kolk).

De multifunctionele speler en de trainer 
Henk en zijn vrouw Anneke krijgen drie kinderen: 
zoon Daniël en de tweeling Jacqueline en Miranda. 
Die laatste twee zien geen heil in de voetbalsport en 
kiezen voor DOS korfbal. Henk: ‘In ons gezin is altijd, 
alle generaties, maar één vereniging geweest en dat 
is DOS. De meiden gingen naar de korfbal en Daniël 
ging voetballen.’ Zoonlief begint als hij 6 jaar is en 
krijgt zijn opleiding deels van zijn vader. Daniël blijkt 
op zo ongeveer elke positie in het veld uit de voeten 
te kunnen en bereikt na alle standaardelftallen te 
hebben doorlopen, net als zijn vader het eerste. Hij 
doet dat als A-speler, maar op het moment dat hij 
de overstap naar de senioren echt kan maken, gaat 
hij voor de studie de stad uit. Hij traint in Enschede 
en speelt ’s zaterdags in Kampen, maar een ernstige 
knieblessure maakt daar al snel een eind aan. Later 
probeert hij het nog bij het 35+-voetbal, maar dat is 
helaas geen lang leven beschoren.

De verdedigers 
Tygo, zoon van Daniël, trekt al op 3-jarige leeftijd de 
voetbalschoenen aan. Deze bikkelharde verdediger 
voetbalt tot de A’s bij DOS, maar richt zich daarna op 
zijn werk. Een bijzonder hoogtepunt: een buikschui-
ver met het hele team over de volledige lengte van 
de kleedkamer in ’s-Heerenbroek. Een minder pret-
tige herinnering is de verliesbeurt tegen een mei-
denteam. Bijzonder is dat Tygo een aantal seizoenen 
samenspeelt met zijn nicht Angelique, een net zo 
meedogenloze verdediger. Zoals zoveel poelänten is 
ze begonnen bij de Voetbalschool en wilde liever in 
een jongensteam spelen dan bij de meiden. De doch-
ter van Jacqueline schuwt het harde werken niet, 
maar doet dat tegenwoordig niet meer op het voet-
balveld. Ook Henri, zoon van Miranda, verdedigt de 
clubkleuren. Hij speelt tien seizoenen bij DOS. Net 
als zijn neven en nicht krijgt ook hij een aantal jaar 
training van zijn opa. 

De keeper 
Finn, de jongste zoon van Daniël, meldt zich uiter-
aard op jonge leeftijd bij DOS. Al snel ontdekt hij dat 
hij het liefst onder de lat staat, maar na een paar jaar 
komt hij in een team waarin diverse doelmannen in 
spe zitten. Vanwege de grote concurrentie kiest hij 
op 12-jarige leeftijd voor het korfbal en vangt daar 
tot op de dag van vandaag de nodige ballen. Dat 
geldt ook voor Nick, broer van Angelique. Hij verde-
digt het geel-zwart nog altijd onder de korfbalpaal. 

De penningmeester 
Oom Gerrit, broer van Henk, schopt het wat min-
der ver maar komt toch tot een respectabel aantal 
seizoenen in DOS5. Onze penningmeester richt zich 
vervolgens op het wielrennen en verliest de club een 
tijdje uit het oog. Toch staat hij meteen paraat wan-
neer DOS een beroep op hem doet voor de finan-
ciën. ‘Ons gezin is wel sportief, maar er zitten geen 
voetballers tussen. Desondanks is de band met DOS 
altijd gebleven. Ik ben blij dat ik me nu weer kan 
inzetten voor de club’. 
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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 2023

DOS-FAMILIE

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 

De supporters 
‘Het maakt ons niet uit op welk niveau het eerste 
speelt, wij zijn er altijd om het team aan te moedi-
gen’. Een uitspraak die de familie het beste typeert. 
Inmiddels is het Rad van fortuin een familietraditie 
geworden en naar verluidt heeft de familie nog 
nooit een slijterij van binnen gezien. Bovenal genie-
ten de ‘Wonings’ van de gezelligheid en sfeer die er 
binnen de club te vinden is. ‘We slaan geen feest over 
en er gaat geen zaterdag voorbij of een deel van de 
familie is op De Maten te vinden.’ Ook de moeders 
en dochters zijn vaak van de partij. 

Wat is er nu zo mooi aan DOS? Daniël: ‘De club leeft 
echt en er is altijd wat te beleven. DOS ademt voet-
bal, maar er is ook tijd voor andere dingen. Neem nu 
het Eats & Beats-festival. Dat is toch geweldig?!’ Als 
de familie dan toch één minpunt moet noemen: ooit 
was de Beerenburg een keer op… 

Opa Henk kreeg nog niet zo lang geleden de ver-
sierselen opgespeld van het 60-jarig lidmaatschap 
van de vereniging. Iets waar hij trots op is. ‘Wat je 
bij DOS vindt, vind je bij geen enkele andere club in 
Kampen. De laatste wedstrijd van vorig seizoen is 
daar een mooi voorbeeld van. We moesten winnen 
van SVI en als je dan kijkt hoeveel Dossers er meege-
reisd waren naar Zwolle… dat is toch onbetaalbaar. 
We overvielen die Zwolsen letterlijk en figuurlijk. Ze 
hadden totaal niet gerekend op zoveel publiek. Op 
die momenten ben ik echt trots op DOS.’

Achterste rij vlnr: Yvonne*, Mila*, Anneke en Henk
Middelste rij vlnr: Angelique, Lianne*, Jacqueline, Miranda en Henri
Voorste rij vlnr: Gerrit, Tygo, Nick, Daniël en Finn
* Niet in dit artikel genoemd, wel echte fans
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VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

De kurk, het patatje  
en de pionnen

Met meer dan duizend leden is DOS de 
grootste vereniging van Kampen. Doorde-
weeks worden bijna honderd trainingen 
afgewerkt, terwijl De Maten op zaterdag 

wel een mierenhoop lijkt als we enkele 
tientallen gastverenigingen over de vloer 
hebben en het eerste thuis speelt. Hoe leid 
je dat allemaal in goede banen?

Hoe is het om een gezin van 1.100 mensen draaiende te houden? In het 
geval van de DOS-familie moet iedereen op tijd eten, schone kleren, trainen 
en ook op zaterdag een plekje op de velden. Dat is het leven van de vrijwil-
ligers van onze club in een notendop. Een ramp? ‘Integendeel, het is juist 
hartstikke leuk’, vertelt vrijwilligerscoördinator Monique Otten enthousiast. 
‘En als iedereen een beetje meehelpt, is het helemaal niet zoveel werk!’

 De kurk 
Monique coördineert die mierenhoop, zou 
je kunnen zeggen. Ze is zo’n kurk waar de 
vereniging op drijft. Misschien een wat 
uitgesleten beeld, maar dat heb je met 
clichés. DOS kan niet zonder zijn vrijwilli-
gers en Monique helpt ze met alle plezier 
op weg. Want, zo benadrukt ze: ‘Het is 
een prachtige kans om de vereniging van 
binnenuit te leren kennen. Via mijn zoon 
kwam ik hier voor het eerst, de club was 
compleet nieuw voor mij. Inmiddels heb 
ik een aardig beeld van wat er allemaal 
bij komt kijken om een voetbalvereniging 
draaiende te houden én heb ik heel veel 
leuke mensen ontmoet.’ 

 Het patatje 
Niets zo vervelend als een dichte keu-
ken op zaterdagmiddag. Een patatje na 
de wedstrijd maakt de “mooiste dag van 
de week” immers pas compleet. Toch is 
misgrijpen een reëel scenario gezien het 
aantal vacatures in de kantineploeg. Des-
ondanks wil Monique daar niet te veel de 
nadruk op leggen. ‘Over het vrijwilligers-
werk bestaan nog wel wat misverstanden. 
Bijvoorbeeld het idee dat je elke week een 
paar uur druk bent. Wat ik hoop is dat 
zoveel mensen zich aanmelden dat je maar 
eens in de maand aan de beurt bent.’

 De pionnen 
Samen met Jelle de Mik, die vanuit het 
bestuur verantwoordelijk is voor de vrijwil-
ligers, is Otten druk bezig om de organi-
satie naar een hoger niveau te tillen. ‘We 
proberen het op alle mogelijke manieren 
leuker te maken. Zo verzorgt Heineken 
binnenkort een tapcursus voor de kanti-
neploeg. Dat zijn heel gezellige avonden. 
Het doel is dat we onze mensen goed 
opleiden. Dat geldt voor de trainers, de 
mensen die achter de bar staan, maar ook 
de beginnende scheidsrechters. Op alle 
vlakken kijken we waar we kunnen profes-
sionaliseren. Zo willen we onze vrijwilligers 
waarderen, maar ook kansen bieden om 
zich verder te ontwikkelen. Veel mensen 
ontdekken gaandeweg hoe leuk en veelzij-
dig veel klussen zijn. Als coördinator is het 
mijn taak om klussen en mensen bij elkaar 
te brengen.’ De pionnen op de goede plek 
zetten, zou je kunnen zeggen.

Vrijwilligersbeleid als hoeksteen van de club
Wie zijn de vrijwilligerscoördinatoren?

Na een carrière van tien jaar die begon met wat incidentele klussen, vervolgens 
langs het wedstrijdsecretariaat voerde en een hele hoop bardiensten, heeft 
Monique zich opgewerkt tot coördinator van al het vrijwilligerswerk binnen 
DOS. ‘Als je eenmaal binnen bent, blijf je vaak wel hangen. Het is altijd gezellig 
bij DOS en het motto ‘Samen Beter’ is echt van toepassing. 

Sinds kort is Jessica Ram aan de slag gegaan als tweede coördinator. Ook zij 
loopt al een poos rond binnen de vereniging. De van oorsprong Bleiswijkse is 
dankzij twee voetballende zoons en een partner die assistent-trainer bij DOS is, 
vaak bij DOS te vinden en springt geregeld bij tijdens allerhande drukbezochte 
evenementen. De komende tijd gaat ze graag aan de slag om het vele werk 
binnen de vereniging in goede banen te leiden. 

Jessica RamMonique Otten

WE WANT YOU!

Ben je nieuwsgierig geworden na het lezen van dit artikel en wil je vrijblijvend 
meer informatie? Stuur dan een e-mail naar  vrijwilligers@doskampen.nl . 
Dan nemen wij z.s.m. contact met je op!
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Arend Runia
voorzitter

Vaak moet er iets gebeuren, 
voordat er iets gebeurt.

Marjolein van der Vinne
voetbalorganisatorische zaken

Je kan ook goed spelen  
zonder een bal te raken.

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

BESTUUR STELT ZICH VOOR

Wilfred Horst
commerciële zaken

Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder!

Gerrit Woning
penningmeester

Geld is belangrijk voor onze  
vereniging, maar de mooie  
voetbalmomenten zijn de kern.

Koos Westendorp
voetbaltechnische zaken

Voetbal is simpel, maar  
het moeilijkste wat er is,  
is simpel voetballen.

Jelle de Mik
horeca en vrijwilligerszaken

Als het niet gaat zoals het 
moet, dan moet het maar 
zoals het gaat. 
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DERBYSFEER

Derby’s 2022-2023
Rookwolken boven de stad bij de strijd in de strijd

Zes Kamper derby’s, het was tot 2012 een unicum in de 
geschiedenis van Kampen. Nou ja, behalve als we naar de 
oertijd van het Kamper voetbal kijken toen de plaatselijke 
‘trotsen’ nog voornamelijk tegen elkaar speelden. 

Tien jaar geleden deed zich ineens een daverende verras-
sing voor. KHC promoveerde voor het derde seizoen op 
rij en sloot zich aan bij de geelrode en geelzwarte buren.  
De Strijd om de stad kon toen pas echt losbarsten. Sindsdien 
hebben we geweldige spektakelstukken meegemaakt.  
Een garantie voor meer? 

De zes Kamper derby’s staan dit jaar - ijs, weder en corona 
dienende - gepland voor: 

 Zaterdag 5 november: KHC – DOS Kampen 
Zaterdag 21 januari: KHC – Go-Ahead Kampen
 Zaterdag 28 januari: Go-Ahead Kampen – DOS Kampen 
 Zaterdag 25 maart: DOS Kampen – KHC 
 Zaterdag 20 mei: DOS Kampen – Go-Ahead Kampen 
Zaterdag 27 mei: Go-Ahead Kampen - KHC

Het toeval wil dat we twee keer een dubbel hebben. Welke 
club pakt als alle rookwolken zijn opgetrokken de spreek-
woordelijke Zilveren Bal?
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www.patkel.nl
STEIGERBOUW

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 

INSTALLATIETECHNIEK 

SCHILDERWERK

AFBOUW

PROJECTINRICHTING

DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG 

U kunt bij de VDK Groep terecht voor al uw energievraagstukken, 
installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, 

beveiligingstechniek, schilderwerk en projectinrichting.

VDKGROEP.COM

Doelgerichte acti es 
voor aan- of verkoop 

van je woning
meulemanmakelaardij.nl

Manenbergring 2
8271 RX IJsselmuiden 
Tel. (038) 337 00 99

Volg ons op social:
/postumaagf
@postuma_agf

Kwaliteit staat
bij ons op één!
Postuma AGF is een familiebedrijf met meer dan 110 jaar
ervaring in de groente en fruit. Waaronder aardappelen,
bananen en appels. Wij delen onze ervaring met specialisten
binnen de AGF sector en foodservice. Dat doen wij door het 
bieden van een breed en diep assortiment verse producten.
Wij gaan vérder door het leveren van diensten waarmee
onze klanten zich onderscheiden in de markt. 

Wij werken klantgericht en dat resulteert in 
ondersteuning op maat voor diverse branches:

(boerderij)Winkels

  Markt/Ambulant

  Foodservice
  AGF Speciaalzaken

Lijkt jou ‘onze’ club
ook wel wat?
Kijk dan op onze 
site bij vacatures
of scan de code!
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TECHNISCHE COMMISSIE

Technische Commissie 
(TC) staat na renovatie 
weer als een huis 

‘Met die drie mannen, en de invulling van 
het managementteam (verantwoordelijk 
voor het eerste, tweede en de O21-selectie, 
red.) met Edwin Kwakkel en Christian van 
der Worp, hebben we alle vitale posities 
weer goed bezet. Het zijn echte voetballers 
en bovendien DOS-mensen. Dat is belang-
rijk, want we willen het dna van onze club 
zoveel mogelijk behouden.’ Ook prettig: 
het is gelukt om voor bijna alle leeftijdsca-
tegorieën weer een coördinator te vinden. 

Daarmee is de zomerse renovatie zo goed 
als afgerond.

 Opleiden als kwaliteit 
De jeugdopleiding functioneert zoals 
bekend prima. Jaarlijks ontdekken scouts 
van de verschillende BVO’s uit de wijde 
omtrek pareltjes tussen de poelänten. 
Westendorp: ‘Natuurlijk is het jammer dat 
we talenten soms al heel jong kwijtraken, 
maar we stimuleren het altijd wel om een 

Daarmee gaan we onze plannen verder 
fijnslijpen. Want hoewel de lat hoog ligt, 
is er nog voldoende ruimte om te verbete-
ren. Doel is dat elk kind bij ons kan sporten 
en zich lichamelijk en sociaal ontwikkelt. 
Daarbij kijken we naar het individu en pro-
beren we elke speler zo snel mogelijk op 
het juiste niveau te laten spelen. Ook blij-
ven we ons richten op een versnelde door-
stroming van talenten. Daardoor wennen 
ze sneller aan meer en sterkere weerstand. 

 Talenten gaan en komen 
Wat Westendorp stoort is dat niet alleen 
betaald voetbalorganisaties aan onze 
talenten trekken, maar dat is inmiddels 
ook gebeurt door amateurclubs uit de 
regio. ‘Ik vind dat geen gezonde situatie. 
Tegelijkertijd is dit de realiteit van van-
daag. Indirect is het ook een compliment, 
we doen het blijkbaar niet slecht. Uiteraard 
proberen we ook met hen contact houden 
en de deur staat altijd voor hen open. Dit 
jaar zijn bijvoorbeeld Mischa van der Stoel 
en Sam Zwanepol weer in het geel-zwart 
te zien. Zij zijn al jong naar andere clubs 
vertrokken, maar keren nu met een hoop 
bagage weer terug op het oude nest. Daar 
ben ik blij mee!’

 Samenwerking met vv Kampen 
Een andere speler die komend seizoen deel 
uitmaakt van de selectie is Marc ter Steeg. 
Hij komt terug van v.v. Kampen. ‘De samen-
werking met onze buren verloopt van 
beide kanten positief. Extra mooi is dat zij 
dit seizoen hun eigen broek weer kunnen 
ophouden. Wij krijgen een speler terug 
die heel wat vlieguren heeft gemaakt. We 
hopen dat we deze lijn kunnen voortzet-
ten.’

 Voor Dossers en door Dossers 
Voor Westendorp blijft het een speerpunt 
om zoveel mogelijk met eigen mensen te 
werken. ‘Kwaliteit staat hoog in het vaan-
del, maar als het even kan vullen we de 
posities in met eigen mensen. Of het nu 
om trainers, coördinatoren of scouts gaat. 
Spil in dit gebeuren zijn de twee hoofden 
jeugdopleiding. Zij hebben een signale-
rende en bijsturende functie. Als dat goed 
functioneert, ben ik ervan overtuigd dat 
de DOS-opleiding ook in de toekomst nog 
veel talent gaat afleveren!’

Met het vertrek van de twee hoofden jeugdopleiding én de voorzitter van 
de TC was het een hectische zomer voor Koos Westendorp. Als technische 
man binnen het bestuur had hij de zware taak om bekwame opvolgers 
te vinden. Met de aanstelling van Dennis Last, de nieuwe voorzitter, Chris 
Wijnhoud (HJO bovenbouw) en Chris van Eekeren (HJO onderbouw) is 
Westendorp meer dan tevreden. 

niveau hoger te proberen. Daar worden 
deze spelers alleen maar beter van. Uiter-
aard hopen we dat we hen op een dag 
weer terugzien op De Maten, zodat we 
zoveel mogelijk eigen jongens in DOS1 
hebben. Overigens is dit helemaal de ver-
dienste van de vertrokken mensen. Op 
deze plaats bedank ik Sarris Westerkamp, 
Simon Mansvelder en Gert van Dijk voor 
hun werk.’

 Verder bouwen op hetzelfde 
 fundament 
Ondanks de grootscheepse verbouwing 
van het technisch kader wil Westendorp 
zoveel mogelijk vasthouden aan de inge-
zette lijn. ‘We zien dat dit goed werkt. 
Tegelijk brengen Dennis, Chris en Chris de 
nodige nieuwe inzichten met zich mee. 
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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

Een 
thuis 
voor
iedereen

bpd.nl

Yes! Net gekocht!
Maar; wat moeten 
we regelen?

Businessclub 
v.v. DOS Kampen
We staan aan de start van een nieuw seizoen. Hopelijk heeft u de batterij 
weer positief kunnen opladen en genoten van een mooie vakantie. Veel 
tijd met familie en vrienden doorgemaakt. Leuke dingen gedaan en mooie 
herinneringen gemaakt. En mogelijk ook gedacht over nieuwe plannen en 
mogelijkheden. De zomervakantie is veelal ook een periode waarin beslui-
ten worden genomen voor o.a. nog niet gerealiseerde plannen. Onder-
tussen eventueel ook de zorgen over de economie, de energiecrisis, de 
stikstofproblematiek en het tekort aan personeel voor veel ondernemingen 
en sectoren. Dit vraagt om een flinke dosis creativiteit en doorzettingsver-
mogen. En af en toe een beetje geluk.
 

Achter de schermen is ook binnen onze 
vereniging weer veel werk verzet. Er zijn 
diverse voorbereidingen getroffen voor 
een nieuw seizoen. Alle sponsoruitingen 
zijn weer up-to-date gemaakt, er is een 
agenda ingevuld voor diverse activiteiten 
en een nieuwe DOS-gids gerealiseerd met 
opnieuw veel nieuws en uiteraard de pre-

sentatie van de 1e selectie en staf. Verder 
zijn alle teamindelingen gemaakt inclusief 
de begeleiding van een trainer en / of lei-
der. Zo is er ondanks een tijd van rust en 
relaxen toch ook vaak al weer veel in bewe-
ging. Echt stilzitten is er niet bij, maar van 
leuke dingen doen krijg je energie.
 

Vanaf dit seizoen is ook het kledingpakket 
voor alle voetballende leden uitgebreid. 
Naast een wedstrijdoutfit, ook een mooi 
presentatiepak en een voetbaltas in bruik-
leen. Dank voor de sponsoren die hier een 
bijdrage aan leveren. En complimenten 
aan de kledingcommissie en onze partners 
Sport-inn en Deventrade die enorm veel 
werk hebben verzet om alles op tijd en vol-
gens afspraak geleverd te krijgen.
 
Nieuwe / verlengde contracten:
Tijdens het afgelopen seizoen heeft de 
Businessclub opnieuw enkele nieuwe part-
ners weten te binden en / of zijn de con-
tracten van bestaande Businessclub part-
ners verlengd. O.a. Cumlaude.AI (nieuw 
8x8 groep), Dirkzwager Groep (verlengd 
8x8 groep), ARC Legal (goud + uitbreiding 
kledingsponsor onderbouw jeugd), Smash 
AV (nieuw goud), Meuleman Makelaardij 
(nieuwe goud, dames teams), VDK Groep 



#26 doskampen.nl Presentatiegids 2022/2023 #27

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          

VERVOLG BUSINESSCLUB

(nieuw goud, dames teams), IJsselperso-
neel (verlengd goud), Van der Wetering 
Hekwerken (verlengd brons), Hofstra 
Dakwerken (nieuw brons), Dooijewaard 
Vastgoed (nieuw brons), Adrie van Gelder 
Afbouw (nieuw brons), Terpstra assuran-
tiën en hypotheken (nieuw brons). Verder 
hebben diverse reclamebordsponsoren een 
update gerealiseerd van het bestaande 
reclamebord zodat de uitstraling weer vol-
doet aan de laatste wensen.
 
 Led scorebord 
De Businessclub is altijd op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden die aansluiten bij 
de strategische koers vanuit het beleids-
plan 2021 – 2026.

Eén van de doelen is het realiseren van een 
nieuw led scorebord voor het hoofdveld. 
Het huidige scorebord op veld 1 is sterk 
gedateerd en dringend toe aan vervanging 
voor een modern, toekomstgerichte oplos-
sing. Naast het bijhouden van de stand is 
het led scorebord ook een goed commu-
nicatiekanaal voor diverse boodschappen 
over de vereniging en biedt het tevens 
de mogelijkheid een nieuw platform aan 

te bieden voor onze sponsoren of andere 
belanghebbenden in de vereniging. Inte-
ressant voor uw bedrijf? Laat het ons 
weten, we komen graag in contact!

 Activiteiten komend seizoen: 
•  Zaterdag 25 maart 2023 de derby DOS 

Kampen – KHC
•  Zaterdag 20 mei 2023 de derby DOS 

Kampen – Go-Ahead Kampen
•  Zaterdag 3 juni 2023 Eats & Beats festi-

val i.s.m. de Supportersvereniging DOS 
Kampen

Nog te plannen activiteiten: 

•   bedrijfsborrel / bedrijfsbezoek op 
 locatie
•  bezoek voetbalwedstrijd profclub
•  Zaterdag 24 juni 2023 DOS (familie)dag
 
Wilt u met uw bedrijfsactiviteit(en) ook 
onderdeel zijn van de Businessclub? Laat 
het ons weten, we komen graag in contact!
Wij wensen iedereen een sportief en suc-
cesvol seizoen. DOS Kampen, samen beter!
 
Businessclub DOS Kampen
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SUPPORTERSVERENIGING

Supportersvereniging D.O.S. Kampen kijkt uit naar een nieuw seizoen

Voetbalseizoen 2022/2023 
staat bol van de activiteiten
De kop van voetbalseizoen 2022 /2023 is eraf! Helaas waren de resultaten 
in de voorbereiding nog niet wat we graag willen zien, maar we hebben 
het volste vertrouwen in trainer Pitstra en zijn mannen. Het kan alleen maar 
beter worden.

 Hoe staat de supportersvereniging 
 ervoor? 

Het gaat zeker goed met de supporters-
vereniging en op dit moment hebben we 
ongeveer 350 SV leden. Financieel hebben 
wij ondanks de coronaperiode toch veel 
geïnvesteerd in onze supportersvereniging. 
We hebben diverse activiteiten georgani-
seerd, waarvan de baromzet ten goede 
komt aan onze voetbalvereniging. Samen 
Beter!

 Lid worden? 
Om al deze activiteiten in de toekomst te 
blijven ontwikkelen en organiseren hebben 
wij ook jou als lid nodig. Ben je nog geen 

lid van de supportersvereniging, maar heb 
je wel belangstelling? Voor 12 euro per jaar 
ben je al lid en steun je de supportersver-
eniging. Zo kunnen wij ook in de toekomst 
een mooi programma bieden. 

Wil jij lid worden van de gezelligste suppor-
tersvereniging, neem dan contact met ons 
op via een e-mail naar 
 supportersvereniging@doskampen.nl 

Tot slot wensen wij ons vlaggenschip DOS 
Kampen1 heel veel succes in het komende 
seizoen! Gezamenlijk strijden we ook dit 
seizoen voor de eer en glorie van de stad 
én de club DOS Kampen.

 Bestuur SV DOS Kampen  

Henry Kruithof – Voorzitter, Adrie Stoel – 
Secretaris, Gerrit Verstege – Penningmees-
ter en de commissieleden Jan Kattenberg, 
Henk Mulder, Nick Zoetebier, Leon ter Burg 

 Kom jij ons team versterken? 
Twee plekken in ons bestuur (commissiele-
den) zijn vacant. We kijken uit naar jouw 
reactie! Schiet ons aan bij DOS of mail ons 
op nevenstaande e-mailadres. 

In de voorbereiding op het seizoen is het 
“SV-bestuur” bij elkaar gekomen om te 
brainstormen over het programma dat wij 
de supporters kunnen bieden. Het is, zoals 
je van ons gewend bent, weer een volle 
agenda geworden met bekende, maar ook 
nieuwe items. 

 2022 
Donderdag 13 oktober 2022 houden wij 
onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 
in de DOS-kantine. Alle leden zijn uiteraard 
van harte welkom.

Een nieuwe activiteit van de supporters-
vereniging is livemuziek na afloop van een 
thuiswedstrijd. Zaterdag 15 oktober 2022 
(thuis WHC) en 4 maart 2023 (thuis SVI) 
treedt na afloop van de match een nader in 
te vullen artiest op in onze kantine.

Zaterdag 19 november 2022 is het tijd 
voor een gezellig supportersfeest met als 
thema “Heerlijk Hollands Live”. Zodra het 
avondvullend programma bekend is, star-
ten we met de voorverkoop van de tickets. 
Het belooft een avond vol gezelligheid en 
goede livemuziek te worden!

Zaterdagmiddag 17 december staat in het 
teken van onze traditionele kerstbazaar en 
kinderbingo. In het verleden was dit altijd 
een groot succes. Het blijft een belangrijke 
bron van inkomsten voor onze Supporters-
vereniging, waarvan we vervolgens weer 
nieuwe evenementen kunnen organiseren. 

 2023 
7 januari 2023 is het tijd voor de jaarlijkse 
DOS-nieuwjaarsreceptie met huldiging van 
de jubilarissen. Onze voorzitter reikt dan 

ook de ‘Gerrit Schinkel Pries’ uit aan een 
DOS-vrijwilliger die zich afgelopen jaren 
zich positief heeft ingezet als vrijwilliger. 

Medio januari 2023 staat er een activiteit 
voor de jeugd van 8 tot 14 jaar op het pro-
gramma: het 6e FIFA23 PlayStationtoer-
nooi. Hier kunnen vele DOS jeugdleden 
strijden om de felbegeerde 1e plaats. 

In maart 2022 organiseerde de suppor-
tersvereniging een succesvolle pubquiz 
met een bierproeverij. In een volle kantine 
beleefden we een mooie avond vol gezel-
ligheid, lekkere biertjes, hapjes, muziek 
en meer. We hebben ondanks het succes 
van afgelopen maart toch een nieuwe 
invulling weten te bedenken voor deze 
avond, namelijk de Kelderklasse bingo en 
meer… met opnieuw een proeverij. Reser-
veer zaterdag 11 februari 2023 alvast in 
je agenda om deze gezellige topavond te 
beleven.

Zaterdag 3 juni 2023 sluiten wij het seizoen 
af met het 2e DOS Eats & Beats Festival. 

 Helpende handen 
Heb je het altijd al leuk gevonden om mee 
te werken aan zo’n groot evenement als 
het Eats&Beats Festival, meld je dan gerust 
aan bij één van de SV bestuursleden. 

Ook zijn wij op zoek naar sponsoren. Vraag 
ons gerust eens naar de mogelijkheden, 
elk(e) bedrag of vorm van dienstverlening 
is welkom zodat we weer een mooi open-
luchtprogramma kunnen bieden. Het is 
een uniek evenement dat we met de hulp 
van veel mensen gratis toegankelijk kun-
nen aanbieden aan iedereen die DOS een 
warm hart toedraagt.
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Meiden- en 
vrouwenvoetbal
Seizoen 2022/2023 gaat de geschiedenisboeken in met vijf meidenteams die onze 
clubkleuren verdedigen: MO9, MO11, MO13, MO15 en MO17. Met gepaste trots 
kijken de leden van de damesvoetbalcommissie naar de ontwikkeling die deze mei-
dentak de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Wij zijn blij met deze enthousiaste 
groep meiden, maar ook met de vrijwilligers die tweemaal in de week op het trai-
ningsveld staan om deze meiden de kneepjes van het voetbal te leren.

‘Het meiden- en  

vrouwenvoetbal heeft  

steeds meer draagvlak  

gekregen binnen  

de vereniging.’

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

Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft 
steeds meer draagvlak gekregen binnen 
de vereniging. Iedere zaterdagochtend 
zijn onze meiden actief en het ledenaantal 
blijft maar groeien. Het afgelopen seizoen 
hebben wij eveneens opgemerkt dat niet 
alleen het voetbal verbindend werkt, maar 
dat door activiteiten, naast het voetbal, 
de leden steeds meer betrokken raken bij 
onze mooie club. Het verenigingsgevoel 
blijft alleen maar groeien. 

Het is natuurlijk niet alleen maar hosanna, 
wij merken ook bij onze oudste leeftijds-
categorie dat het ledenaantal terugloopt. 
Deze groep is moeilijker bij elkaar te hou-
den, door andere interesses. Dit is niet 
alleen een issue voor onze vereniging, daar 

kampen (helaas) meerdere verenigingen 
mee. Maar dit moet ook gezegd worden: 
deze meidengroep is de grondlegger van 
de huidige damesafdeling binnen onze 
vereniging.

Voor komend seizoen gaat de damesvoet-
balcommissie verder vorm krijgen. Hier-
bij zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
samen met de andere leden van de com-
missie het beleidsplan tot verdere uitvoe-
ring willen gaan brengen. De commissie 
komt eenmaal per maand samen. Dus als 
er vrijwilligers zijn die samen met ons het 
meiden- en vrouwenvoetbal verder willen 
ontwikkelen binnen onze vereniging, laat 
het ons weten: 
 vrouwenvoetbal@doskampen.nl 
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Van den Bos (of Benny van den Dos, zoals 
hij als voorzitter ook wel werd genoemd) 
kreeg de liefde voor de club met de pap-
lepel ingegoten van zijn fanatieke vader. 
Die was eveneens jeugdtrainer en later 
bestuurslid, waarmee het goede voorbeeld 
gegeven was. Danny doorliep alle stan-
daardelftallen in de jeugd en maakte al op 
17-jarige leeftijd kennis met de wetten van 
het topamateurvoetbal. We schrijven het 
seizoen ’91-’92 en DOS1 zit in zwaar weer. 
Rimmert Zelle is hoofdtrainer, maar zijn 
houdbaarheid lijkt verstreken. ‘Zo’n beetje 
het eerste wat ik meemaakte toen ik bij 
het eerste kwam, was de stemming in de 
selectie of Zelle mocht blijven. Ik had geen 
idee natuurlijk, dus ik stemde maar met de 
meerderheid mee. Heel onwerkelijk’.

 Pieken en dalen 
Niet alleen de randzaken, ook het voet-
ballende gedeelte zorgt ervoor dat Van 
den Bos zijn ogen uitkijkt in zijn eerste 
seizoen in DOS1. “Hoewel ik in de jeugd 
altijd rechtsbuiten was geweest, kwam ik 
nu op de linkshalfpositie te staan. Maar ik 
had wel een aardige back achter me: ene 
Jaap Stam.’ Ondanks de aanwezigheid 
van Stam, en nog een heel stel klinkende 
namen in de selectie, waaronder Jan en 

Danny van den Bos 
heeft een groot 
geel-zwart hart
Als je kunt zeggen dat je je hele 
leven voor DOS hebt gevoetbald, 
voorzitter van de club bent geweest, 
de jeugd hebt getraind en nu in de 
voorbereidingscommissie voor het 
eeuwfeest zit, kun je rustig spreken 
van een DOS-topper. ‘Als kind had 
ik al een hekel aan een rood lego-
blokje op een gele’. 

Ron Mulder, Hans van Dijkhuizen, Jan Okke 
Koers en meer geweldenaars, lukt het niet 
om degradatie af te wenden. Het voor de 
ouderen onder ons bekende drama van de 
beslissingswedstrijd tegen HZVV… 

Maar DOS komt ijzersterk terug en wordt 
in het eerste volledige seizoen van Van den 
Bos met overmacht kampioen in de tweede 
klasse, destijds het tweede niveau. ‘Toen 
braken er fantastische jaren aan waarin we 
steevast om de prijzen speelden. Eén keer 
waren we er heel dicht bij. We speelden de 
bekerfinale tegen ABS uit Bathmen. Het 
werd zo’n typische wedstrijd waar alles in 
zat. Een bar slechte scheidsrechter, heel 
lang 1-0 achter en vlak voor tijd maakte 
“Okke” gelijk met een geweldige knal van 
grote afstand. Vervolgens verloren we na 
verlening met 2-1. Ondanks het resultaat 
zou ik dit toch wel mijn hoogtepunt willen 
noemen. Al die emotie die in die wedstrijd 
zat… dat maakt sport nu zo mooi.’ 

 Strijd en gezelligheid 
Met het verstrijken van de jaren stoppen 
steeds meer jongens van de gouden gene-
ratie. Van den Bos: ‘We zakten elk jaar wat 
verder op de ranglijst en zeker die laatste 
jaren, waarin we steeds tegen degrada-
tie moesten knokken, vond ik moeilijk 
te accepteren.’ Tegelijk is het vooral een 
onvergetelijke tijd voor Van den Bos. ‘Ik 
studeerde in Groningen en had het geluk 
in een studentenhuis te wonen waar de 
hele selectie kon blijven slapen. Verschil-
lende keren is dat ook gebeurd, bijvoor-
beeld als we een uitwedstrijd in Groningen 
of Leeuwarden speelden. Het kwam ook 
wel voor dat een aantal jongens op don-
derdagavond naar Groningen kwam. Over 
wat er tijdens die stapavonden allemaal 
gebeurde, kan ik niet te veel uitweiden. 
Soms was het iets té gezellig. Die beleve-
nissen zorgden ervoor dat we een enorm 
hechte groep hadden, we gingen echt voor 
elkaar door het vuur. Hoewel het geregeld 

kantje boord was, kwamen we dankzij 
onze strijdlust toch vaak weer bovendrij-
ven.’

 Een brief 
Met een Groninger diploma op zak vindt 
Van den Bos een baan die hem zoveel tijd 
kost dat de combinatie met prestatievoet-
bal niet meer te doen is. Na het seizoen 
2001-2002 zet hij daarom een punt ach-
ter zijn voetballoopbaan. Krap een half-
jaar later komt hij op verzoek van trainer 
Hans van Dijkhuizen alweer terug op die 
beslissing. Hij heeft dan een baan in Zwolle 
gevonden en is blij dat hij weer de wei in 
kan. Het wordt een daverend succes, want 
seizoen 2002-2003 kent een schitterende  
apotheose. In een beslissingswedstrijd in 
Emmeloord verslaan de poelänten ONS 
Sneek, waardoor de geel-zwarten na drie 
jaar afwezigheid hun rentree in de Hoofd-
klasse maken. Over stoppen op je hoog-
tepunt gesproken. Dat Van den Bos niet 
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het hele seizoen in Emmeloord speelde, is 
te danken aan ploegmaat Nick Karel. ‘Ik 
kreeg een aanbod van Flevo Boys dat ik 
nauwelijks kon weigeren. Nick schreef mij 
toen een brief waarin hij mij opriep om bij 
DOS te blijven. Dat vond ik zo fantastisch 
dat ik dat toen ook gedaan heb. Het was 
tekenend voor de sfeer in de groep. Echt 
bijzonder!’

 Maatschappelijke carrière 
Nadat Van den Bos het prestatievoetbal 
dan toch echt vaarwel heeft gezegd, stort 
hij zich op zijn maatschappelijke carrière. 
Via Yacht, Van Dijk studieboeken en tegen-
woordig een adviesbureau dat de bouw, 
infra en maakindustrie helpt bij de digita-
lisering, heeft hij zich opgewerkt tot direc-
teur. Hij leidt de drie Nederlandse BV’s van 
het bedrijf, die hij de komende tijd moet 
integreren tot één onderneming. Dat vergt 

veel overleg, waarvoor hij half Europa 
rondreist. ‘Dat lijken plezierreisjes, maar ik 
zie doorgaans niet veel meer dan hotels en 
industrieterreinen. Geeft niet, ik mag echt 
niet klagen. Het betekent wel dat ik te wei-
nig tijd overhoud om een structurele taak 
bij DOS op te pakken. Mijn bijdrage blijft 
momenteel beperkt tot vlaggen bij het 
team van onze zoon Revi en ik probeer bij 
iedere wedstrijd van hem te zijn. Toch blijft 
DOS trekken. Zo zit ik nu in de voorberei-
dingscommissie van het eeuwfeest. Maar 
dat is vrij beperkt. Ik ben niet meer zoveel 
bij DOS als vroeger, maar de speciale wed-
strijden pik ik als het even kan mee.’

 Zwarte dag 
Er waren tijden dat Van den Bos veel meer 
op de Maten rondliep. In 2010 stapt hij naar 
voren als de club zich in woelige wateren 
bevindt. Het rommelt, zowel op bestuurlijk 

als andere vlakken. Hij laat zijn DOS-hart 
spreken en pakt de voorzittershamer op. 
‘Dat was net zo goed een onvergetelijke 
tijd. Ik heb toen ontdekt dat de DOS-fami-
lie niet altijd even makkelijk is. Een Dosser 
heeft het hart op de tong en ik heb zelfs 
wel mensen aan de deur gehad die het niet 
eens waren met de indeling van de jeugd. 
Ook de perikelen rond het trainerschap van 
Jan Okke Koers en Jan Mulder – en vervol-
gens Guido Vlierhuis en Nick Karel – vond 
ik zwaar. Het toeval wilde dat ik met alle 
vier heb samengespeeld. Dan maak je voor 
je gevoel altijd de verkeerde keuze en dat 
vond een deel van de aanhang ook.’ Toch 
moet de zwartste dag in de geschiedenis 
van DOS – en voor Van den Bos – dan nog 
komen. 

Het is zaterdag 14 april 2012. DOS speelt 
uit tegen Zwart-Wit ’63 als kort voor tijd de 

stoppen doorslaan bij twee broers uit het 
DOS-team. ‘Daar is genoeg over gezegd. 
Die jongens zijn voor het leven getekend. 
Als bestuur konden we niet anders dan 
hen royeren, maar dat was voor mij een 
zware gang. Het zijn echt ontzettend aar-
dige kerels, alleen op dat moment ging 
het helemaal mis. De weken erna waren 
Martin de Jong, André Koers en ik bijna 
fulltime met de nasleep bezig, terwijl ik 
ook gewoon een 40-urige werkweek had. 
Gelukkig kregen we wel de nodige steun 
van sponsors en leden van DOS met goede 
ingangen bij de KNVB. Er stak natuurlijk 
een complete mediastorm op en we moes-
ten alle zeilen bijzetten om niet helemaal 
afgeschilderd te worden als een stelletje 
boeven. Want van de kant van Zwart-Wit 
’63 ging ook genoeg mis. Wat me toen 
wel duidelijk is geworden, is dat de pers 
lang niet altijd de feiten checkt en zonder 
wederhoor een verhaal plaatst. Uiteinde-
lijk kwamen we er redelijk van af, maar het 
heeft wel de nodige littekens opgeleverd’.

 Voetbalvisie 
Al die avonturen hebben de DOS-liefde 
nooit tot een waakvlammetje kunnen 
terugbrengen. Enthousiast  praat Van den 
Bos over zijn club. Over de jeugdopleiding, 
die nog veel stappen kan maken, over een 
O23-team dat er zeker zou moeten komen, 
over de strijd tussen de Kamper clubs; uit 
alles blijkt dat hij zo weer aan de slag zou 
willen. ‘Maar ik wil ook graag mijn kin-

deren zien opgroeien en meemaken wat 
zij beleven. Ik had geluk, mijn vader was 
als postbode altijd vroeg klaar ’s middags. 
Urenlang voetbalden we dan, daarom wil 
ik mijn spaarzame vrije uren ook graag aan 
de kinderen besteden.’ 

Maar de visie op de vereniging, het spelle-
tje, de opleiding en al die zaken eromheen 
is duidelijk aanwezig. ‘Je ziet nog wel eens 
van die clubs die razendsnel opkomen van-
uit pak ’m beet de vierde klasse. Vaak zit 
daar een rijke sponsor achter waar je dan 
helemaal van afhankelijk bent. Je kunt je 
afvragen of dat gezond is. Bovendien zijn 

het vaak zielloze verenigingen waar alles 
om het eerste draait. Iets waar we bij DOS 
voor moeten waken. Tegelijk zorgen goede 
prestaties van het 1e elftal voor inkomsten, 
bijvoorbeeld uit sponsoring. Daarbij moet 
de sponsor vooral compassie met de ver-
eniging hebben, want als je het zakelijk 
bekijkt levert het in het algemeen nog te 
weinig op. Verder is het toch geweldig dat 
we bij DOS zoveel jongens uit de eigen 
jeugd hebben? Niets zo leuk als letterlijk 
voor eigen publiek spelen. Dát heeft DOS 
groot gemaakt en daar mogen de Dossers 
trots zijn. Bij DOS kun je als jochie nog echt 
je dromen waarmaken!’

Danny (midden) in 
duel met een speler 
van HZVV met geheel 
links een jonge  
Jaap Stam.

Danny in kopduel 
met Heerenveen- 
speler Hennie Meijer



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 SANDER DE ROUWE

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!

Aan onze waslijn wapperen shirts van drie verschillende voetbal-
clubs. Toen we in Kampen gingen wonen, mochten onze kinderen 
zelf kiezen voor welke kleuren ze wilden uitkomen. En ja, ik kan je 
geruststellen, één van hen koos voor het geel-zwart van DOS Kam-
pen. Ik ben hierdoor regelmatig bij de club te vinden. Als vader, als 
burgemeester en als liefhebber van het spel. 

Met zoveel verschillende supporters onder één dak ben ik 
benieuwd hoe het er de komende tijd aan toe gaat bij ons thuis. 
DOS Kampen speelt in dezelfde klasse als KHC en Go-Ahead, waar-
door er maar liefst zes derby’s op het programma staan. Het belo-
ven weer spannende ontmoetingen te worden. 

Vergeet daarnaast ook het meiden- en vrouwenvoetbal niet. Het 
zit in heel Nederland in de lift. En dat is ook in Kampen te zien: in 
de jeugd heeft DOS vijf meidenelftallen. Dat zijn er meer dan ooit. 
Als deze meiden net zo enthousiast blijven voetballen als ze nu 
doen, biedt dat perspectief voor de toekomst. 

Foto van Marjan van Houwelingen

“Laten we er met elkaar een mooi 

sportseizoen van maken!” 

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

Ik kijk uit naar de komende voetbalwedstrijden. Eindelijk weer 
langs de lijn staan, gezellig bijpraten en na afloop samen wat drin-
ken in de kantine. Van spelers tot trainers en van vrijwilligers tot 
supporters, ik wens iedereen veel succes en plezier. Laten we er 
met elkaar een mooi sportseizoen van maken! 

Sander de Rouwe
Burgemeester gemeente Kampen

Foto: gemeente Kampen – Marjan van Houwelingen
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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
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
Jelle de Mik horeca en vrijwilligerszaken jelle.mik@gmail.com 06 5127 4117

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

 Voetbaltechnische zaken 
Dennis Last voorzitter tc@doskampen.nl 06 5276 5566

 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 2390 8428
Jessica Ram coördinator vrijwilligers@doskampen.nl 06 2390 8428

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

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

 Scheidsrechters 
Ricky van Deventer coördinator scheidsrechters@doskampen.nl 06 5154 4125

 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 
Sandra Kalter 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
Matthijs Diender    coördinator senioren       senioren@doskampen.nl   06 4747 6696
Wedstrijdzaken      3e t/m JO8 en MO9        wedstrijdsecretaris@doskampen.nl       
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
Marjolein van der Vinne secretaris Club van 100 clubvan100@doskampen.nl 06 5119 2624

redhound nl
 Specialist in consumentenelektronica, kabels en accessoires
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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


