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VAN DE REDACTIE

Vanaf donderdagavond 27 februari jl. is een en ander al aan het veranderen. 

Sinds het briefje dat tijdens de televisieuitzending aan minister Bruins werd 

toegestopt, zijn de alarmbellen gaan rinkelen. Na de eerste persconferentie 

van premier Rutte op 12 maart werd het echt anders. Diverse maatregelen 

werden afgekondigd en het openbare leven stond bijna in één keer stil. 

Een groot deel van de mensen ging vanuit huis werken, na dat weekend 

gingen alle scholen dicht en per direct lag het voetbal helemaal ‘plat’.

Anders

We moesten maar wennen aan ‘het nieuwe 
normaal’ want voorlopig zou het niet 
meer teruggaan naar hoe het al die jaren 
geweest was… en dat deed Nederland 
massaal: langdurig en vaak de handen was-
sen, 1,5 meter afstand bewaren en drukke 
plekken mijden. Het ging niet altijd goed 
maar meestal werden deze richtlijnen goed 
nageleefd. Ook het verenigingsleven lag 
helemaal stil, tenminste voor alle leden. 
Achter de schermen zijn er nog tientallen 
vrijwilligers druk geweest om diverse zaken 
te coördineren. Want er blijft altijd wat te 
doen, zeker toen bekend werd dat in eerste 
instantie de (jonge) jeugd weer op het veld 
mocht spelen. In korte tijd is het bestuur er 

in geslaagd om met veel hulp en bereid-
willigheid van alle trainers (en ouders) 
ALLE elftallen weer op het veld te krijgen! 
Een compliment aan iedereen die dit voor 
elkaar heeft gekregen!

Anders… heel veel was afgelopen maan-
den dus anders. En anders is ook deze 
Nieuwsgier ten opzichte van al die vorige 
uitgaven. Omdat er de afgelopen maan-
den maar zo weinig in teamverband is 
gespeeld, is er ook weinig nieuws vanuit 
elk team te melden. Daarom hebben we de 
inhoud iets aangepast en (nog) meer op de 
actualiteit gefocust. We hebben onze voor-
zitter (Arend Runia) gevolgd hoe die de 

club door de coronacrisis leidt en zijn met 
diverse sponsoren in gesprek geweest hoe 
die ‘overleven’ in deze maanden. Natuurlijk 
hebben we ook weer een DOS-topper: dit 
keer een uitgebreid interview met Geert 
Hooisma.

Oh ja, wat ook anders is dan anders … deze 
Nieuwsgier is alleen maar een digitale uit-
gave. In deze moeilijke tijd qua inkomsten 
voor de vereniging is er besloten om geen 
papieren uitgave te maken maar alleen te 
kiezen voor een digitale uitgave. 

Tsja … alles is anders …
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IJsselkade 51
8261 AG  Kampen
T 038 33 33 340
info@secarchitecten.com
www.secarchitecten.com

Bedrijfspand en kantoor/showroom Metos Deventer

Werckpost is een jonge, snelgroeiende uitzend-
organisatie met vestigingen in Urk, Harlingen, 
IJmuiden en Kampen. Wij zijn van mening dat 
ieder mens uniek is en een talent heeft. Dat talent 
willen we helpen ontdekken en ontwikkelen. Zodat 
we kunnen zorgen voor de juiste persoon op de 
juiste plek. Dan komen kwaliteiten pas echt goed 
uit de verf. En dat is waar ons hart ligt. 

038 - 2020778

uitzenden   hr support   detacheren   werving & selectie

Carlsonstraat 3 | 8263 CA Kampen

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

Uw lokale marketing- 
en mediapartner
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KRANTEN CREATIEVE
CONCEPTEN

VORMGEVING ONLINE MEDIA 
PLANNING

DRUKWERK SOCIAL
MEDIA

PLANTAGE 1, KAMPEN

INFO@HEERENMEESTERKAMPEN.NL

038 – 33 37 158
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 Brugmedia 

BrugMedia is al bijna 28 jaar actief de lokale marketing- 
en mediapartner. Met zes huis-aan-huisbladen en met 
online en social mediakanalen worden wekelijks meer dan 
450.000 mensen bereikt. Weekblad De Brug stond aan de 
basis van het succes. Op 22 september 1992 rolde de eerste 
uitgave op de deurmatten in Kampen. Al snel groeide De 
Brug uit tot een zeer geliefd medium. 
Bijna 28 jaar later is er weinig veranderd. Nog steeds zitten 
veel mensen in de gemeente Kampen met smart te wach-
ten op het nieuwste exemplaar van Weekblad De Brug. 
Daarnaast worden tegenwoordig op de nieuwssites ruim 
1.000.000 artikelen per maand gelezen. Tevens worden 
ondernemers ontzorgd op het gebied van marketing en 
communicatie. Van het maken van een nieuwe huisstijl, een 
creatieve campagne tot het dagelijks bijhouden van social 
mediakanalen.

Weekblad De Brug en RM Fashion vormen al jarenlang 
een uitstekende combinatie. RM Fashion is al jaren een 
bekende naam in De Brug. Behalve dat RM Fashion veel-
vuldig te vinden is in de Brug, plaatsen ze ook door naar 
de andere kranten van BrugMedia. Ook wordt het online 
bereik van Brugmedia ingezet middels bannering en adver-
torials. Behalve dat dit een enorm groot bereik oplevert, 
draagt het ook bij in de vindbaarheid van de website van 
RM Fashion, die ook door Brugmedia is gebouwd.
“Geerstraat/Sfeerstraat was een van de eerste klanten van 
De Brug. Het doel was om de verschillende acties onder 
de aandacht te brengen. In de loop der jaren hebben we 
De Brug goed ondersteund in de concurrentiestrijd met 
andere weekbladen”, vertelt eigenaar Ronnie Mooiweer 
van RM Fashion, die zeer te spreken is over het contact met 
De Brug. “Het is gemakkelijk communiceren met elkaar.” 
“Dat is mooi om te horen en dat wordt ontzettend gewaar-
deerd. Het geeft ook gewoon heel veel voldoening om 
lokale ondernemers zoals Ronnie Mooiweer te mogen hel-
pen met hun communicatievraagstukken. Het is mooi om 
te zien dat zowel Ronnie als wij ontzettend zijn gegroeid 
en daar ben je elkaar simpelweg gewoon voor nodig en 
van makkelijk communiceren houden wij! Ondanks dat wij 
ongeveer 25 medewerkers in dienst hebben en daarbij nog 
de nodige freelancers zijn de lijnen kort en staat de deur 
voor iedereen altijd open”, vertelt de altijd enthousiaste 
eigenaar Johan van der Kolk.

Een vereniging is een verzameling personen 
die zich verzameld hebben met een bepaald 
doel. Bij DOS was dat doel in 1926 van een 
aantal individuen voetballen. Maar gaande-
weg de tijd bleek dat de vereniging naast het 
voetballen ook een sociale betekenis te heb-
ben, het verbindt mensen! En geldt inmiddels 
voor vele mensen en organisaties. Een groot 
netwerk van mensen die op een of andere 
manier betrokken zijn met de vereniging en 
met elkaar.

Een van de doelstellingen van de sponsor-
commissie is dat de diverse sponsors ook  
onderling met elkaar in verbinding staan. Op 
deze pagina hebben twee bedrijven elkaar 
al jarenlang geleden gevonden en het één- 
tweetje was snel gemaakt!

Vraag direct een vrijblijvende
presentatie aan en laat u alle
voordelen uitleggen van
SDE+ zonne-energie.

Bel 038-773 00 70 
of kĳk op
www.zonnegilde.nl

Bedrijven en non-profit-instellingen die duurzame energie produceren,
kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SDE+. De regeling
geldt bij een grootverbruik-aansluiting van meer dan 3x80 Ampère.  

van 2014 t/m 2019 voor
ruim € 350 miljoen

subsidie aangevraagd
_____

15 jaar financieel
voordeel

gegarandeerd
_____

100% 
financiering mogelĳk

Verdien geld met uw dak!

Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Postbus 1030, 8260 BA Kampen

T 038 - 773 00 70
E advies@zonnegilde.nl www.zonnegilde.nl

SDE+ zonne-energie subsidie
Zonne-energie is de energiebron van de
toekomst. Daarom is investeren in 
zonne-energie niet alleen goed voor het
milieu, maar ook financieel aantrekkelijk! 
In combinatie met SDE+subsidie is 100%
financiering mogelijk. In samenwerking 
met Energiefonds Overijssel en banken
realiseert Zonnegilde duurzame installaties
in heel Nederland. 

Eckertstraat 19 | 8263 CB Kampen | T 038 - 33 138 69 | E info@campenaerkoffie.nl

www.campenaerkoffie.nl

OOK
• op het •

WERK
bezoek ons

proeflokaal

Burgwal 29 | 8261 EN Kampen        (038) 331 35 63        info@renesmakelaardij.nl

renesmakelaardij.nl

Denkt u erover na om uw huis te 

verkopen? Start met een vrijblijvende

waardebepaling bij Renes Makelaardij.

Gratis en vrijblijvend

Vanzelfsprekend is een waardebepaling een moment-opname. Een waarde

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

u inzicht in de marktwaarde en de eventuele verkoopstrategie. Bovendien 

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

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

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

bepaling van uw huis.

De voordelen van het verkopen van
uw huis door Renes Makelaardij

Een gratis waardebepaling door Renes Makelaardij verplicht u tot niets. 

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

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

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

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

profiteer 
nu ook van 

de lage 
hypotheek-

rente

Transistorstraat 110 | 1322CH Almere
0365472070 | info@dirkzwager-groep.nl

www.dirkzwager-groep.nl

SCHILDERWERK

MUTATIE EN ONDERHOUD

BOUWKUNDIG ONDERHOUD

BETONRENOVATIE

VASTGOEDONDERHOUD
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 RM Fashion 

Herenmodezaak RM Fashion is een echt familiebedrijf en 
bestaat al ruim 33 jaar. De zaak werd opgericht door Bertus 
Veneboer. Schoonzoon Ronnie Mooiweer nam het bedrijf 
in 1999 over. In 2014 werd een tweede vestiging van RM 
Fashion geopend. Een outlet, gerund door Rob Lindeboom, 
de schoonzoon van Ronnie Mooiweer. 
RM Fashion biedt veel variatie in betaalbare mannenmode 
en is gespecialiseerd in grote maten herenmode. De maten 
variëren van medium tot XXXXXXXXL. “Er is veel vraag 
naar grote maten”, aldus Ronnie Mooiweer. RM Fashion 
beschikt ook over een zeer uitgebreid assortiment in 
breedte- en lengtematen.

 Brugmedia - RM Fashion 

Een - tweetje
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Kennismaken met Arend Runia

‘DOS leeft, zelfs in 
coronatijd’ 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog konden we niet meer voet-

ballen in officieel verband. Onafgemaakte competities, kampioensdromen 

die vervlogen en voor DOS ging een unieke kans op een ticket voor het 

betaalde KNVB-bekertoernooi in rook op. Zelfs als vrienden een balletje 

trappen op een veldje in de buurt kon niet vanwege het samenscholings-

verbod. Het coronavirus zette alles en iedereen stil, inclusief het voetbal. 

Omdat de regels en omstandigheden voortdurend veranderden, ontstond 

voor Arend Runia en ‘zijn’ bestuursleden juist een enorm drukke tijd. “We 

moesten doorlopend inspelen op de nieuwe situatie, want ondanks de cri-

sis leeft DOS volop. Zelfs in coronatijd”. 

Voordat het interview begint is Runia 
nog druk in de weer met ontsmettings-
middelen. De voorzitter is in coronatijd 
meer een vliegende keep en houdt veel 
ballen in de lucht. ‘In december ben ik 
met pensioen gegaan. Dat wil zeggen, ik 
ben gestopt met mijn baan maar nog wel 
voor interim-klussen beschikbaar. Dat is 
nu bijna fulltime DOS. Toen de lockdown 
inging, zijn we als bestuur meteen met 

alles en iedereen in overleg gegaan. Met 
de mensen op de loonlijst hebben we naar 
oplossingen gezocht, we hebben ons aan-
gemeld voor allerhande sociale voorzie-
ningen en we zitten met de gemeente om 
tafel om te zien of we afspraken kunnen 
maken over de huur van de accommoda-
tie. Net toen we in wat rustiger vaarwater 
kwamen, kwam het bericht dat we weer 
mogen trainen. Daar ben ik oprecht blij 
mee, maar voor dat we dat georganiseerd 
hadden… Je moet met trainers in overleg, 
durven ouders het aan, hoe regelen we de 
communicatie, hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen zich aan de nieuwe richtlijnen 
kan houden, enzovoorts. Maar boven alles 
ben ik gelukkig dat we weer bezig zijn. Ik 
zie de blijdschap bij de mensen en aan de 
gesprekken hoor je hoezeer men elkaar en 
het spelletje heeft gemist. Iedereen houdt 
zich zonder morren aan de voorschriften 
en dan zie je waar je het allemaal voor 
doet”. 

 Plezier 

De coronacrisis is zonder twijfel de meest 
enerverende periode tijdens het voorzit-
terschap van Runia. In november viert hij 
zijn eerste lustrum en de afgelopen vieren-
eenhalf jaar zijn omgevlogen. Boven alles 
geniet Runia van de eer die hem te beurt 
gevallen is. “Zo zie ik het althans, het voor-
zitterschap van DOS is een voorrecht. De 
manier waarop de mensen hier met elkaar 
omgaan bevalt mij goed”. Net zoals zoveel 
vrijwilligers komt Runia via zijn voetbal-
lende zoon in aanraking met de club. 
“DOS zat in een moeilijke periode en de 
‘Denktank’ zocht bewust iemand van bui-
ten de vereniging om de handschoen op te 
pakken. Op dat moment werkte ik al enige 
tijd buiten Kampen en ik wilde graag weer 
iets binnen de stadsmuren doen. Het ver-
enigingsleven pleziert mij, ik ben gefas-
cineerd door het proces tussen mensen 
onderling en ik houd van voetbal. Verder 
maak je mij niet snel de kop gek en heb ik 
dankzij mijn werk de nodige bestuurlijke 
ervaring opgedaan. Ook het proces van 
opleiden, ontwikkelen en presteren boeit 
mij. Daarom zag ik DOS als een uitgelezen 
kans”. 

 Eeuwfeest 
In tegenstelling tot veel andere verenigin-
gen, duurt een bestuurstermijn bij DOS 
drie jaar. Runia wist dat bij aanvang van 
zijn taak niet en had met de ploeg waar-
mee het avontuur startte dan ook een 
vierjarenplan afgesproken. “Alle nieuwe 
bestuursleden committeerden zich daar-
aan, maar slechts drie mensen haalden 
die termijn. Gelukkig vonden we telkens 
nieuwe, geschikte mensen en we hebben 
een mooi team. Veel van hen zijn echte 
doeners en dat is prima. Ik zie het als mijn 
taak om de rust te bewaren en de grote 
lijnen in het oog te houden. Met elkaar 
werken we aan de verdere ontwikkeling 
van de hele vereniging. Ik denk wel drie 
termijnen nodig te hebben om DOS goed 
op de rails te krijgen. Daarbij richten we 
ons niet alleen op het eerste. Zo zijn we 

begonnen met de exploitatie. Om die slui-
tend te krijgen hebben we zonnepanelen 
aangeschaft. Toen de financiën op orde 
waren, hebben we ons op de faciliteiten 
gericht. Dat hebben we grondig aange-
pakt en we kunnen nu zeggen dat we 
onze materialen tot aan de pylonen toe 
goed voor elkaar hebben. Natuurlijk was 
het in ons voordeel dat het sportief voor de 
wind ging. Het kampioenschap in 2019 was 
een fantastische opsteker en nu willen we 
als ‘breedtevereniging’ de volgende stap-
pen zetten. Er moet immers nog heel wat 
gebeuren, kijk maar naar de accommoda-
tie. Maar ook op andere terreinen is nog 
genoeg te doen. De grootste uitdaging 
is nu dat we de grote groep in beweging 
krijgen. Want DOS zijn we met z’n allen en 
ik hoop in 2026, als we ons eeuwfeest vie-
ren, nog steeds voorzitter te zijn van deze 
vereniging, waar iedereen met plezier zijn 
steentje aan bijdraagt!”

 Zeilen en muziek 
De passie waarmee Runia over zijn club 
praat, is niet vanzelfsprekend. Hij heeft 
geen geschiedenis bij DOS, noch met voet-
bal, maar heeft zijn draai op De Maten 

helemaal gevonden. Voor dat het zover 
is, is Runia vooral druk met zeilen, muziek 
en onderwijs. Oudere leden kennen hem 
wellicht nog van het Johannes Calvijn 
Lyceum – later Ichthus College – waar hij 
in de voetsporen van zijn vader trad. De 
volgende halte werd Landstede, waar hij 
niet alleen met opleiden bezig was, maar 
ook met welzijnswerk, kringloopbedrijven 
en commerciële activiteiten. Er kwamen 
opleidingen bij en Runia was betrokken bij 
de bouw van het sportcentrum van Lands-
tede en de start van het Center voor Sport 
en Education voor regionale sporttalen-
ten. “Sportieve prestaties hebben mij altijd 
getrokken en ik vind het mooi om dat bij 
DOS weer tegen te komen. Toch heb ik 
zelf nooit bij een club gevoetbald. Ik ben 
geboren in de Hanzewijk en zeilen was 
mijn grote hobby. Later ben ik op een bij-
zondere manier in de muziek gerold. In de 
aanloop naar het 100-1-feest van het ‘JCL’ 
(net voor het 100-jarig bestaan van het 
Johannes Calvijn Lyceum ging de school 
op in het Ichthus College, red.) daagden 
leerlingen ons als leraren uit om een band 
te vormen en in het voorprogramma van 
de hoofdact van het feest op te treden. Je 
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Voor een hypotheek waar meer werk van is gemaakt.

Wonen  Werken  Wensen

Rust, ruimte en regie

Bezoekadres  De la Sablonièrekade 18, 8261 JR  Kampen  Telefoon (038) 333 52 62  
Kijk ook op onze site www.landsmanenteune.nl

Ronduit verfrissend!
Financieel adviseurs die open kaart durven spelen. 

Die niet beloven, die niets verbergen, 
maar die bewijzen dat het beter kan.

UITGERUST OPSTAAN

Slaapadvies van Dijk - Geerstraat 29 - 8261 HL Kampen - 038 331 3485 - info@slaapadviesvandijk.nl

Creating living  
environments

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

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

INDUSTRIEWEG 4  8263 AC KA 3311565    info@kagas.nl 

www.kagas.nl

Betrouwbaar 
Goede service
Besparende maatregelen
Duurzame oplossingen

kunt wel zeggen dat dat een beetje uit de 
hand gelopen is, want het liep zo goed dat 
de band uiteindelijk vijftien jaar, van 1995 
tot 2010, heeft rondgetoerd. Ruim 300 
keer in een busje het land in. Teamgevoel 
is me dus niet onbekend.”

 Clubman 
Nu Runia de muziek én zijn werk achter 
zich heeft gelaten, stort hij zich vol over-
gave op DOS. Als clubman genoot hij van 
de successen van DOS 1, maar hij is erop 
gebrand dat de hele geel-zwarte kar in 
beweging komt. “We hebben de komende 
periode veel inhaalwerk te doen, want de 
coronacrisis laat overal zijn sporen na. In de 
eerste plaats financieel. We werken met 
een begroting van ongeveer 450.000 euro 
en aan de inkomstenkant is een aanzienlijk 
gat gevallen. Want in de periode waarin 
normaal gesproken het meeste geld in 
het laatje komt, zitten we dicht. We mis-
sen twee derby’s, een spannend slot van 
het seizoen, het ‘Eats and beats- festival’, 
noem maar op. Gelukkig zijn we financieel 
gezond en kunnen we dit dragen, maar 
het vergt een grote inspanning van ieder-
een om straks die inhaalslag te kunnen 
maken”. 

 DOS-beleving 
Ondanks de moeilijke tijden waarin we zit-
ten, houdt Runia de moed erin. “Ik zie veel 
mooie dingen gebeuren. Waar ik bijvoor-
beeld grote bewondering voor heb, is dat 
onze sponsoren nog steeds hun financiële 
verplichtingen kunnen en willen nakomen. 

Daarnaast heeft ons Management Team 
fantastisch werk geleverd. DOS 1 is een 
team met het DOS-dna, het is echt onder-
deel van de vereniging. Die lijn willen we 
vasthouden en we halen alleen jongens 
van buiten voor posities die we niet bezet 
hebben. Het MT doet zijn stinkende best 
om ook echte DOS-jongens weer terug te 
halen. Jochem van Putten is daar een mooi 
voorbeeld van, net als Erik Rotman. In zijn 
spoor kwamen enkele spelers uit Genemui-
den mee, maar dat zijn jongens die bij DOS 
passen. Overigens bemoei ik me daar nau-
welijks mee. Ik bewaak alleen de grenzen 
in dit proces. Het is mooi dat jongens van 
buiten echt onder de indruk zijn van DOS, 
bijvoorbeeld als ze bij uitwedstrijden meer 
Dossers dan thuissupporters langs de lijn 
zien staan. Een jongen als Michel Kamp-
huis, die hier maar een jaar heeft gespeeld, 
heeft het moeilijk met zijn vertrek. Dat 
zegt wel wat. Dát is die DOS-beleving!”

 Perspectief 
Als het aan Runia ligt, blijft dat ook de 
kracht van de poelänten. “We zijn een 
amateurclub en een speler moet het fantas-
tisch vinden om voor ons uit te komen. Wij 
gaan ook geen exorbitante vergoedingen 
betalen. Toch gaat er bijna niemand weg 
en komen spelers die wij scouten graag 
naar DOS. Maar het doel blijft dat onze 
jeugdspelers het eerste kunnen halen, wij 
bieden onze jeugd wat dat betreft echt 
perspectief. Tuurlijk speelt er wel eens wat, 
maar dat is nooit een reden dat een speler 
vertrekt”. 

Vervolg Kennismaken met Arend Runia

 Dromen van 2026 
Mocht Runia in 2026 als voorzitter het 
eeuwfeest van DOS Kampen willen mee-
maken, dan moet hij nog minstens twee 
termijnen volmaken. Dat is als het aan hem 
ligt, geen enkel probleem. Plannen heeft 
hij nog genoeg. “Het is bijvoorbeeld nu 
hét moment om het meisjesvoetbal goed 
in de steigers te zetten. Verder gaan we 
aan de slag met de accommodatie en we 
willen een stabiele eersteklasser worden. 
Om dat te kunnen bereiken, hebben we 
wel meer handen aan de ploeg nodig. 
Dat vraagt niet zo zeer om beleid als wel 
om een andere stijl van werken waardoor 
iedereen elkaar kent en het simpel wordt 
een vraag te stellen als er iets nodig is in 
de vereniging. Daar wil ik echt graag mee 
aan de slag. Dat meer mensen zich kunnen 
inzetten voor DOS en dat nieuwkomers 
er sneller ‘tussen’ komen. Mijn uiteinde-
lijke droom is niet zozeer het bereiken 
van bepaalde doelen – natuurlijk wil ik in 
2026 graag nieuwe kleedkamers en kunst-
grasvelden – maar het gaat mij er hoofd-
zakelijk om dat we het allemaal naar ons 
zin hebben bij DOS. We gaan daarom geen 
onbereikbare doelen nastreven, want we 
zijn in de eerste klasse nog niet zo slecht af 
hoor. Bovendien wordt er voortdurend aan 
onze jeugd getrokken, dat is een teken dat 
het wel goed zit. Dan is het jammer dat er 
wel eens eentje vertrekt, maar zolang het 
thuishonk goed is – en dat is het – is het 
goed!”
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Welkom bij 
Albert Heijn 
Lovinkstraat &
Stationskwartier

ma t/m za 08.00 - 22.00 uur
zondag  12.00 - 18.00 uur

Creëer kansen 
door creatief te spelen!

LK mediasupport

T (038) 82 00 230

info@lkmediasupport.nl
www.lkmediasupport.nl
      @LKmediasupport
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 Aan wat voor projecten moeten we denken? 

Kevin: “We doen nog heel veel schilderwerk (daar ligt onze oorsprong), maar we hebben 
ons bedrijf opgedeeld in vier belangrijke takken, namelijk het schilderen, betonrenova-
tie, bouwkundig onderhoud en mutatie/dagelijks onderhoud. Vandaar dat we nu ook als 
Groep naar buiten treden en voor onze klanten als totaal’ontzorger’ te boek staan. We 
herstellen betonconstructies (dat kunnen balkonvloeren zijn maar ook galerijen van flat-
gebouwen) en doen meteen het schilderwerk erachteraan. Onze projecten variëren van 
enkele weken tot maanden, afhankelijk van de grootte en de vraag van de klant.” Ger: 
“Onze klanten zijn bijvoorbeeld woningcoöperaties, verenigingen van eigenaren, pensi-
oenfondsen en hieraan gerelateerde opdrachtgevers. Bedrijven met in ieder geval vaak 
groot vastgoed in eigen bezit dat goed onderhouden dient te worden. Natuurlijk zit er 
ook achterstallig onderhoud bij gebouwen en vandaar dat onze kennis en ervaring op het 
gebied van betonrenovatie goed van pas komt; lagedruk injectie is hierbij ook een van 
onze specialisaties.”

 Maar waarom zou een klant voor jullie kiezen? 
Kevin: “Dirkzwager Groep staat te boek als een echt no-nonsense bedrijf met zeer korte 
lijnen en erg flexibel. Iedereen binnen ons bedrijf is erg open en bereikbaar. We zijn altijd 
op zoek naar de beste oplossing. In al die jaren hebben we erg veel kennis opgebouwd 
op ons vakgebied en daar zijn wij ook een deskundig aanspreekpunt voor onze relaties. 
En het is zeker niet zo dat wij (mijn vader en ik) de wijsheid in pacht hebben hoor, we 
doen het met z’n allen. Als we naar een nieuw project moeten gaan om een offerte uit te 
brengen, neem ik ook altijd een deskundige collega mee die op het gevraagde vakgebied 
alle kennis in huis heeft om zodoende steeds met een pasklare oplossing aan te komen. 

UITGELICHT HOOFDSPONSOR DIRKZWAGER GROEP

Wij zien de toekomst 
zonnig in

Dat dit bijzondere tijden zijn hoeven we je niet te vertellen. Niemand heeft zo’n rare tijd 
ooit meegemaakt. Scholen dicht (inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen) en 
veel mensen werken vanuit huis. Vanaf ongeveer half maart nagenoeg geen horeca meer, 
behalve de afhaal- en bezorgmogelijkheden. Vanaf 2 juni is hier gelukkig weer wat ver-
andering in gekomen. Ieder individu heeft ermee te maken, de een meer dan de ander. 
Zorgmedewerkers lopen zich het vuur uit de sloffen om de zorg nog enigszins draaiende 
te houden. Inmiddels ligt de piek achter ons en proberen we langzaam weer te denken 
aan een voorzichtige opstart. Veel ondernemers hebben het ook zwaar tijdens deze crisis 
en zien het somber in voor de (nabije) toekomst. Maar er zijn ook bedrijven die tijdens de 
crisis ‘gewoon’ stug doorgaan en projecten uitvoeren. Een van onze hoofdsponsors is zo’n 
voorbeeld, de Dirkzwager Groep uit Almere blijft ook in deze rare maanden goed aan het 
werk. Onze DOS-verslaggever nam een kijkje in hun prachtige pand op het industrieter-
rein in Almere en had een interessant gesprek met algemeen directeur Kevin Uitermark 
en vader Ger.

 Waar zouden we Dirkzwager Groep van kunnen kennen? 
“Nou …” begint Ger al snel,  “allereerst van inmiddels al vier busjes die ergens in Kampen 
geparkeerd staan ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Overdag rijden de busjes met 
zo’n 17 man naar diverse projecten in het hele land. Want het begon jaren geleden met 
onder andere Gert van Dalen (teammanager eerste elftal) die toen werkzaam was bij ons 
en daarna volgden er meerdere. Gert is een aantal jaren geleden even weer terug naar 
Kampen gegaan om te gaan werken bij schildersbedrijf Westendorp, maar is toch terug 
gekomen bij ons.” Zoon Kevin vult aan: “Naast onze busjes kunnen mensen ons kennen 
van onze vele projecten. Alleen zitten die projecten veelal in het westen (vaak in grote 
regio rondom Amsterdam) en wat minder in Kampen en omstreken.”

Ger Uitermark (links) en Kevin Uitermark 
bij het ingelijste DOS-’uit’shirt.
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Onze communicatie naar de bewoners toe is ook een essentieel onderdeel van het succes. 
Zolang iedereen weet wanneer en waar hij/zij aan toe is, dan wordt er ook niet geklaagd 
door de bewoners.” Ger vult aan: “Ons bedrijf bestaat inmiddels uit 80 vaste krachten van 
wie de meesten al jarenlange dienstverbanden hebben. Mensen die 20, 30 of zelfs al 40 
jaar voor ons werken zijn geen uitzondering. Neem Gert van Dalen, die werkt ook al 30 
jaar voor ons! We zorgen goed voor ons personeel en zij vinden het weer fijn om voor en 
met ons te werken. We zijn meer van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, ook 
onze bedrijfsfeestjes zijn bescheiden maar wel super gezellig. Lekker op het bedrijf wat 
drinken en wat eten erbij en toasten op de goede afloop van de projecten.”

 En dan DOS en Dirkzwager Groep ... Hoe zit dat? 
“Dat is niet zo moeilijk meer te raden, vermoed ik” geeft Kevin aan, “Gert (van Dalen) 
heeft al jaren geleden eens een visje uitgegooid maar uiteindelijk hebben we vorig zomer 
pas toegehapt. We doen ook wel wat sponsoring bij wat anderen (onder andere al acht 
jaar bij een volleybalvereniging) maar het leek ons een mooie mogelijkheid om bij een ver-
eniging met een soortgelijk DNA als ons bedrijf aan te sluiten. Zoals eerder vermeld heb-
ben we veel collega’s uit Kampen bij ons aan het werk en we willen in de nabije toekomst 
graag ook ons werkgebied uitbreiden naar het oosten van het land. Dus dit partnership 
zien we met vertrouwen tegemoet.” Ger: “We zijn nog geen jaar bezig en hebben nog 
te weinig ons gezicht laten zien maar dat gaan we nog wel goed maken. We zouden 14 
maart jl. ook de eerste keer voor ons de stadsderby bezoeken maar daar kwam door de 
coronacrisis een streep door.” Kevin: “We moeten wel aangeven dat we bijzonder goed 
opgevangen zijn vanaf de start. De mensen van de Businessclub hebben de zaakjes goed 
voor elkaar en de netwerkevenementen die er zijn geweest zitten goed in elkaar en zijn 
uitermate goed verzorgd! Dus complimenten voor de club.”

De Dirkzwager Groep is opgericht 
in 1937 in de Amsterdamse Trans-
vaalbuurt. Oorspronkelijk een 
traditioneel schildersbedrijf dat 
gestart is door H. Dirkzwager en 
jaren later voortgezet is door zoon 
Rob. In 1972 kwam Ger Uitermark 
als schilder werken bij het bedrijf 
en groeide uiteindelijk door tot 
algemeen directeur. Toen in april 
2002 na de verhuizing vanuit 
Amsterdam naar Almere het hui-
dige pand werd geopend, stierf 
de ernstig zieke Rob Dirkzwager 
en nam Ger Uitermark het bedrijf 
over. Het bedrijf groeide door en in 
2002 kwam zoon Kevin (ook opge-
leid als schilder) in het bedrijf, voor-
bestemd om te zijner tijd het roer 
over te nemen. Dat gebeurde dan 
ook begin 2016 toen Ger (inmid-
dels de pensioengerechtigde leef-
tijd bereikt) een stapje terug deed 
en Kevin algemeen directeur werd 
en tevens eigenaar. Tot op de dag 
van vandaag werken vader (op de 
achtergrond) en zoon eendrachtig 
samen om Dirkzwager Groep ver-
der gestaag uit te breiden en te 
dirigeren door deze crisis.

VASTGOEDONDERHOUD

VERVOLG UITGELICHT HOOFDSPONSOR DIRK ZWAGER GROEP

 Maar nu, het coronavirus doet haar intrede. Wat nu? 
“In tegenstelling tot vele andere bedrijfstakken gaat het in de bouwsector redelijk tot 
gewoon door. We hadden een goed gevulde orderportefeuille en daar is niets aan ver-
anderd. Deze periode is ons ‘hoog’seizoen en moeten we alle zeilen bijzetten om aan de 
vraag te voldoen. Naast onze vaste groep collega’s (zo’n 80 vaste krachten) hebben we een 
flexibele schil van ongeveer 40 personen die we inhuren. En die hebben we nu ook alle-
maal nodig. Helaas zijn er ook bij ons wel ziektegevallen en twijfelgevallen die we nu voor 
de zekerheid maar thuis houden. En als het kan, met name kantoorpersoneel, wordt er 
ook vanuit huis gewerkt, maar dat kan nu eenmaal niet voor onze projecten. Daar moeten 
we heen …” geeft Kevin aan en vervolgt “nu is het wel zo dat nieuwe aanvragen op een 
erg laag pitje staat. Normaal komen er dagelijks nieuwe aanvragen binnen, maar de laat-
ste maanden is het wel erg rustig. We zitten dit hele jaar nog wel vol met projecten maar 
daarna moeten we natuurlijk ook nog verder. Een voordeel van deze tijd is wel dat ieder-
een thuis is, zodoende kunnen wij makkelijk overal terecht!” Ger: “Wij zijn optimistische 
mensen die het glas altijd halfvol zien dus ook daar zal het wel goed gaan. Het is altijd nog 
goedgekomen, alleen moet je op dit moment geen gekke dingen doen.  Wij houden vast 
aan onze goede, eigen mensen en interne opleiding en we hebben een gezonde sprei-
ding van onze omzet. Daarnaast willen we dus graag nieuwe relaties in nieuwe regio’s en 
hopen dat DOS wellicht daar een rol in kan spelen. Maar wij zien ondanks alle leed dat 
misschien veel mensen ondervinden de toekomst nog zonnig in!”
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Bakkerij en catering voor íedereen

 “Het lekkerste 
verse brood 
en banket !” “Rijk belegde 

broodjes”
Verrassende 
ontbijtjes”

 
Bakkerij HAPPEN

Jan van Arkelstraat 77a

(naast ‘De slagerij van Campen’)

038 785 83 50

info@bakkerijhappen.nl

Ons brood 

en banket komt 

elke dag vers 

van Bakkerij Jonker uit

Oldebroek

Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

SLOPEN & BOUWEN VOLGENS DE CIRKEL VAN WEEVER

Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

WEEVER

TRAININGSVORMEN

Voetballoze periode van 
onze eerste selectie
 “Voetbal ligt stil maar toch zie ik graag onze voetballers fit blijven en bezig kunnen blijven met de bal.” 

Trainer Marcel Post blikt terug en kijkt 
vooruit:

Nadat op 12 maart alles dicht ging ben 
ik gaan nadenken over hoe ik de spelers 
op afstand fit zou kunnen houden. In de 
eerste week heb ik ze allemaal twee loop-
schema’s en wat oefeningen voor ‘core 
stability’ (zie foto’s) gestuurd. Ook heb ik 
ze twee websites aangeraden om thuis 
een ‘work out’ te gaan doen. Op deze 
sites staan diverse voorbeeldfilmpjes voor 
de spelers waarmee ze verschillende spier-
groepen kunnen trainen. Ook zit er wat 
niveau verschil in diverse filmpjes wat wel 
handig is gezien niet iedereen even veel 
blijft doortrainen.

En laten we eerlijk zijn tegen elkaar: nu 
hard doortrainen tot de zomerstop als je 
toch niet mee voetbalt, na een intensief 
seizoen waar spelers op hun top moesten 
presteren (en dit met verve hebben gedaan 
al zeg ik het zelf) is een periode van rust 
ook wel lekker.

De dagen thuis sudderden door maar er 
is gelukkig een einde gekomen aan de 
door het coronavirus voetballoze periode. 
Thuis dacht ik als trainer al wel vast na 
over wat als we weer mogen trainen, hoe 
lang wil je dit doen en welke intensiteit is 
dan gewenst? In samenwerking met een 
nieuwe sponsor Van Dijk Sport & Fitness 
hebben we de spelers onlangs ook nog een 

trainingsschema opgestuurd voor een peri-
ode van tien weken waarin een opbouw 
van belasting zit zodat je niet als je begint 
straks meteen allemaal geblesseerd raakt.

Nu we weer bezig zijn is het weer genie-
ten. Maar laten we met z’n allen sporten 
op een verstandige manier en omgaan met 
alle voorgeschreven maatregelen zodat 
we weer kunnen genieten van de belang-
rijkste bijzaak in het leven: VOETBAL. Als 
we dit doen en daardoor kunnen we het 
coronavirus controleren is een start van het 
nieuwe seizoen hopelijk gewoon mogelijk.

Tot op de MATEN!

Marcel Post
Trainer eerste selectie
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DOS TOPPER

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

Thuisfruit.nl - Fruitkwekerij Hamberg
www.thuisfruit.nl

Café Eigenwijs · Plantage 7 Kampen

Natúúrlijk voor de 
derde helft! 

Geert Hooisma mist 
zijn DOS-familie in  
coronatijd extra
Maar liefst 47 jaar was verkeersschool Hooisma een begrip in Kampen. Tus-

sen 1970 en 2017 stapte menig Dosser voor het eerst in een van de witte 

Volkswagens om een aantal maanden later dat felbegeerde roze papiertje 

in ontvangst te mogen nemen. Op het moment dat Geert de rijschool van 

zijn vader overnam was zijn voetbalcarrière voorbij, maar dat belette hem 

niet om zich vol overgave te blijven inzetten voor zijn club. “Nu het voetbal 

stilligt, merk ik pas hoezeer ik m’n sociale contacten bij DOS mis”. 

Heel wat ‘poelänten’ haalden hun rijbewijs 
onder de hoede van de inmiddels 71-jarige 
Hooisma. Het verenigingsleven vormde 
een uitstekend netwerk, waardoor de rij-
schoolhouder nauwelijks hoefde te adver-
teren. Bovendien had de autorijschool een 

goede naam, want Hooisma hield niet van 
half werk. “Ik wilde goed opgeleide auto-
mobilisten afleveren en daardoor hebben 
we altijd hoge slagingspercentages gehad. 
De laatste leerlingen die bij mij hun rijbe-
wijs haalden waren mijn kleinkinderen. 
Een mooi moment om er een punt achter 
te zetten.”

Vriendschap 
Door het lessen in de avonduren en op 
zaterdag kon Hooisma zijn voetbalschoe-
nen wel opbergen, maar de liefde voor de 
club bleef. Met zijn vader is hij een vaste 
klant op De Maten en hij bouwt er veel 
vriendschappen op. Die worden nog hech-
ter als zijn vrouw Gerrie op pas 42-jarige 



#22 www.doskampen.nl #23Nieuwsgier 2019/2020

VERVOLG DOS TOPPER

leeftijd komt te overlijden. “Mijn vrien-
den bij DOS hebben me er toen doorheen 
gesleept. Dat was in één woord geweldig! 
Op die momenten bouw je een enorm 
sterke band op”. 

Zaalvoetbal
Bijna net zo bekend als de rijschool is eind 
jaren ’80 ‘DOS Hooisma’. De zaalvoetbal-
tak van de omnivereniging ziet op 10 mei 
1982 het levenslicht en Hooisma is vanaf 
het eerste uur als sponsor bij het project 
betrokken. “We hebben prachtige jaren 
gehad in de zaal. Veel jongens die in het 
eerste speelden, voetbalden ook in de zaal. 
Hoogtepunt was de wedstrijd die we in 
1987 tegen het Nederlands zaalvoetbal-
team speelden. Oranje trainde ’s morgens 
in de Reeve en de wedstrijd was ’s avonds 
in de Oosterholthoeve. ‘s Middags speel-
den veel van onze jongens namelijk een 
uitduel met DOS 1. De spelersbus leverde 
hen rechtstreeks in IJsselmuiden af, waarna 
ze een fantastische wedstrijd tegen de 
nationale ploeg op de ‘mat’ legden. Dat 

was een onvergetelijke dag. Helaas werd 
het doordeweeks voetballen een te groot 
struikelblok. Als je op donderdagavond 
pas om half tien in Meppel moet spelen en 
de volgende morgen je wekker weer voor 
dag en dauw gaat, dan is dat niet vol te 
houden. Erg jammer dat we moesten stop-
pen, maar het is leuk dat we tegenwoordig 
weer een zaalvoetbalafdeling hebben.”

Bovag
Voordat Hooisma een bestuurlijke taak bij 
DOS op zich neemt, doet hij de nodige erva-
ring op binnen de Bovag, de branchever-
eniging voor iedereen die zich met mobi-
liteit bezighoudt. Hij begint in het bestuur 
van het noordoostelijke gewest en treedt 
vervolgens toe tot het landelijke bestuur. 
Hij zit bijvoorbeeld om de tafel met men-
sen van het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) en het toenmalige 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die 
bagage kan hij later goed gebruiken als 
DOS een beroep op hem doet. 

Bestuur
Want Hooisma is niet alleen sponsor van 
de zaalvoetballers, hij wordt ook voorzit-
ter van de zaalvoetbalcommissie. Vanuit 
die positie treedt hij medio ‘86 toe tot 
het voetbalbestuur van DOS. De rijschool-
houder valt met zijn neus in de boter en 
maakt de hoogtijdagen van de club van 
dichtbij mee. In de jaren die volgen vervult 
Hooisma tal van functies binnen de vereni-
ging en in 2000, als Jan de Vries voorzitter 
wordt, is ook Geert weer van de partij. Als 
vicevoorzitter zet hij onder meer zijn hand-
tekening onder de contracten met het 
illustere trainersduo Marcel Valk en Hans 
Alleman. Een memorabele periode in de 
geschiedenis van de club, waar Hooisma 
nu met enige zelfspot om kan grinniken. 

Goud
Maar aan alles komt een eind, zo ook aan 
het besturen van DOS. In een eveneens 
roerige periode in de geschiedenis van de 
club legt Hooisma zijn functie als bestuur-
der neer en ontvangt de gouden speld van 
de KNVB voor al zijn verdiensten. Eerder al 
benoemt de Algemene Ledenvergadering 
hem tot erelid van de vereniging die hem 
zo lief is. Juist vanwege die clubliefde zijn 
de decoraties en het afscheid als bestuurs-
lid geen redenen om met het werk voor 
DOS te stoppen. “Jan de Vries – die inmid-
dels een goede vriend van me geworden 
is – en ik zijn toen aan de slag gegaan met 
het Management Team rondom de eerste 
selectie. Geweldig leuk om te doen en we 
hebben opnieuw een mooie tijd gehad. 
Ik was door mijn werk gewend om met 
jonge mensen om te gaan en bang dat ik 
in een gat zou vallen toen ik stopte met 
de verkeersschool. Maar de groep gaf mij 
veel vertrouwen en dat gaf mij echt vol-
doening. Op het hoogtepunt, na de titel in 
2019, ben ik ermee gestopt. Nu doe ik nog 
wat ceremoniële taken rondom het eerste 
elftal. Ik ben bijvoorbeeld aanwezig bij de 
gesprekken met beoogde nieuwe spelers 
en met Gert van Dalen, Wim Huisman, Erna 

Koetsier en Jan de Vries zorg ik voor een 
goede ontvangst van onze gasten, inclusief 
het arbitrale trio, op zaterdagmiddag in 
de bestuurskamer. Ook dat is mooi om te 
doen. De sfeer is altijd erg goed en dat is 
illustratief voor de kracht van DOS”. 

Een goed huwelijk 
63 jaar is Geert Hooisma inmiddels lid 
van de geelzwarten en duidelijk is dat hij 
zeker niet stil heeft gezeten in al die jaren. 
Ooit begonnen op Seveningen – waar hij 
als jeugdspeler onze clubkleuren verde-
digde – en nu steeds bezield om zijn DOS 
zo goed mogelijk voor het voetlicht te krij-
gen. “Tuurlijk mopperen we wel eens op 
elkaar, maar dat is een teken van een goed 
‘huwelijk’. Ik hoop dat we nog lang op 
deze manier bezig kunnen blijven en pro-
beer zolang het gaat betrokken te blijven 
bij onze vereniging!”

Hooisma kondigt de komst van trainers 
Valk en Alleman aan.

Geert als vredesstichter tijdens DOS -
Berkum.
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UITSLAG DOS-ENQUÊTE

Uitslag enquête: DOS 
Kampen scoort een 7,4

Niets is zo belangrijk voor een vereniging als de opinie en inbreng van haar 

leden. In de maand mei kregen alle leden van DOS Kampen daarom de 

gelegenheid hun mening te geven over onze vereniging. Ruim 300 leden 

vulden een enquête in en lijken in grote lijn tevreden. We kijken met de 

bestuurders (11% van de leden kent het bestuur niet; bij deze!) naar de 

uitkomsten. Want er zijn zeker nog uitdagingen. En bovendien geldt: een 

echte Dosser wil ten minste een 8! 

 Een gezellige club 

In de uitgebreide enquête werd aandacht 
besteed aan een tiental onderwerpen. Met 
het voetbalaanbod lijkt het bijvoorbeeld 
wel goed te zitten: 91% van de leden geeft 
aan te kunnen voetballen in de groep 
waarin ze dat willen en 74% vindt dat 
er voldoende ruimte is om recreatief een 
balletje te trappen bij DOS. Ook met het 
verenigingsgevoel en de sfeer zit het goed: 
86% van de ondervraagden geeft aan dat 
DOS een gezellige vereniging is.
Voorzitter Arend Runia is dan ook te spre-
ken over de sfeer en de prestaties van de 

bod van de vereniging. Zowel de duur van 
de trainingen en de grootte van de groe-
pen, als de coaches en teamleiders komen 
positief uit de enquête. “Toch is het selec-
tiebeleid nog een verbeterpunt. Gelukkig 
hebben we daarvoor het spelersvolgsys-
teem dot.com ingevoerd”, merkt Westen-
dorp op. Dat klopt: 44% van de leden vindt 
dat niet iedereen een gelijke kans krijgt 
om in een selectieteam te spelen. Verder 
kwam naar voren dat het huidige selectie-
beleid niet transparant genoeg is. 

Tot slot is ook de ondersteuning van de 
trainers van niet-selectieteams een aan-
dachtpunt, volgens Westendorp. Ook in 
de enquête kwam dit naar voren. ‘Laat ze 
niet aan het lot over, maar help ze’, schrijft 
een lid. Onder de trainers en begeleiders 
van deze teams zelf is behoefte aan meer 
begeleiding vanuit DOS. Veel (onervaren) 
trainers geven aan handvatten te willen. 
Een deel van de trainers kijkt hierbij naar 
DOS, een ander deel naar de verantwoor-
delijkheid van ouders.

 Elkaar leren kennen 
Marjolein van der Vinne, voetbalorgani-
satorische zaken, is content met de uit-
komsten. “De materialen zijn op orde, de 
kleding is goed en we hebben een mooi 
aanbod. Wel is er werk te doen in de 
onderlinge communicatie en het kennen 
en vinden van elkaar”. De communicatie 
van de vereniging scoorde juist erg goed 
onder de leden. Marjolein van der Vinne 
doelt dan ook op iets anders: “Niet via het 

club, maar ziet tegelijk dat er nog een hoop 
werk te doen valt. “Ik voel me natuurlijk 
aangesproken door het signaal dat te veel 
Dossers vinden dat het bestuur hen niet 
raadpleegt bij het nemen van grote beslui-
ten. Dat zet me aan het denken”. 

 Verwaarloosde accommodatie 
De meeste ontevredenheid lijkt overigens 
vooral de voorzieningen te betreffen. 31% 
van de leden geeft aan ontevreden te zijn 
met de kwaliteit van de trainingsvelden, 
maar de grootste onvrede heerst over de 
kleedkamers en de douches. Met name die 
laatste zijn volgens een kleine meerder-
heid van de leden (51%) van onvoldoende 
kwaliteit. 

Penningmeester Gerrit Jan Woning weet 
dit ook. Hij is dan wel positief over de slui-
tende exploitatie en het feit dat er geen 
klachten zijn over de hoogte van de con-
tributie, maar maakt zich zorgen over de 
hoge structurele lasten. “Die zijn te hoog, 
waardoor er onvoldoende ruimte overblijft 
voor de noodzakelijke investeringen”, licht 
hij toe. Voorzitter Arend Runia beaamt dit: 
“De accommodatie is door de jaren heen 
ver verwaarloosd, dus er zijn grote investe-
ringen nodig”.

 Selectieteams 
Terug naar het voetbal. Koos Westendorp 
(voetbaltechnische zaken) ziet dat leden 
tevreden zijn met de trainingen en het aan-

systeem, maar op menselijk vlak. Hoe mak-
kelijk wordt het om iemand ergens voor te 
vragen, als je weet wat hij goed kan of leuk 
vindt? Ik denk dat dit belangrijk is binnen 
onze vereniging”

 De DOS Kantine 
Zijn we al toe aan de derde helft? De leden 
van DOS waarschijnlijk wel. Maar liefst 
92% van de ondervraagden is namelijk 
tevreden met de kantinemedewerkers. 
De kantine is volgens de ondervraagden 
schoon en netjes en heeft een uitgebreid 
assortiment. Ook John van Marle, bestuurs-
lid gastvrijheid en gezelligheid, is zeer te 
spreken over de kantine en de feesten die 
DOS organiseert. Toch is hij ook kritisch: 
“De uitdaging zit hem in het vrijwilligers-
beleid. We doen te veel zaken met te wei-
nig mensen, waardoor mensen overbelast 
raken en niet de aandacht krijgen die ze 
nodig hebben. Zo geven mensen er de brui 
aan”. 

Uit de enquête bleek dat 51% van de 
leden van mening was dat er voldoende 
aandacht gegeven wordt aan vrijwilligers. 
37% was neutraal. “En toch zien we het 
gebeuren. Ik wil daarop letten”, zegt Van 
Marle.

 Een mooie toekomst 
Eén ding is zeker: de enquête onderschrijft 
absoluut het verenigingsgevoel van DOS. 
Van de deelnemende leden geeft 81% aan 
zich verbonden te voelen aan de vereni-
ging.  Wilfred Horst (sponsorzaken) noemt 
de betrokkenheid binnen DOS dan ook be-
wonderenswaardig. Daarnaast maken de 
prestaties van het eerste elftal hem trots. 
“De derby’s die we daardoor hebben zijn 
natuurlijk ongekend. En dat maakt DOS 
Kampen weer aantrekkelijk voor sponso-
ren”, glundert hij.

Mooie uitkomsten dus. Maar ook vraag-
stukken en problemen waar nu beter zicht 
op is. Eindcijfer: een dikke 7,4. Het bestuur 
zal de uitkomsten van deze enquête 
gebruiken bij het maken van het nieuwe 
beleid; daarover gaan zij de komende tijd 
in gesprek met de commissie. In de ALV 
wordt het beleidsplan tot 2026 gepresen-
teerd. En dat moét nog beter zijn, want 
in dat jaar viert DOS haar 100e verjaar-
dag. Runia: ‘Als we onze tekortkomingen 
aanpakken kan iedereen beschikken over 
goede faciliteiten. Daar gaan we voor, 
want dat verdienen alle spelers van DOS 
Kampen’.

 Arend  Gerrit  John 

 Koos  Marjolein  Wilfred 
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Timmer & van Meurs
- ADVOCATEN -

- Familierecht
- Gezondheidsrecht (BOPZ)
- Arbeidsrecht
- Faillissementsrecht
- Ondernemingsrecht
- Schuldsanering (WSNP)

IJsselkade 37
8261 AC  Kampen
(038) 33 22 666

www.timmerenvanmeurs.nl

BEMOG is een onafhankelijke, middelgrote en

landelijk opererende projectontwikkelaar. 

We zijn uniek in het op een onderscheidende

wijze vorm en inhoud geven aan de ordening

van woon- en leefomgeving.

Wij halen onze inspiratie uit de wensen van

onze klanten en houden rekening met wat er

gaande is in de maatschappij. De menselijke

maat en factor staan daarbij steeds centraal. 

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

www.bemog.nl

de toekomst ontwikkelen!
Samen

In deze bijzondere tijd moeten we elkaar natuurlijk een 
beetje extra helpen, koop daarom lokaal! Hiermee maak 
je het onze sponsoren, maar ook jezelf makkelijker. Bestel 
online eenvoudig bij de lokale ondernemers en geniet in no 

time thuis van lekker eten en mooie producten! 

Veel restaurants en winkels hebben hun deuren moeten sluiten maar onze ondernemers 

zitten niet stil. Ook alle horecaondernemers en vele bakkers, slagers, lunchrooms, 

koffietentjes en andere eetwinkels uit de gemeente Kampen hebben tal van mooie 

initiatieven ontwikkeld.

Hoe werkt het?
Op bezorgeninkampen.nl vind je alle verschillende initiatieven. Kijk wat welke 

ondernemer aanbiedt en kies een kanaal om te bestellen (bijvoorbeeld via mail, 

telefoon, whatsapp of website). Maak met de lokale ondernemer een afspraak over 

thuisbezorging, afhalen of private shopping. De ondernemers maken jouw bestelling 

klaar volgens strikte hygienische voorschriften en volgen de regels van het RIVM. 

Houdt er als consument rekening mee dat er alleen met iDeal, Pin of een Tikkie betaald 

kan worden. De bezorger zal de bestelling netjes voor de deur zetten, aanbellen en 

gepaste afstand bewaren.

BEZORGENINKAMPEN.NL

SUPPORT ONZE
SPONSOREN!

GA NAAR: 
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VERMEULEN  ESSO

SPONSORS IN CORONATIJD

Sponsors in coronatijd :

Brandstoffenhandel ESSO Vermeulen heeft 
zeven vestigingen, in Kampen, IJsselmuiden, 
Urk en Elburg. Het gaat om zes tankstations 
en de oliehandel op industrieterrein Haat-
land. Nu veel mensen thuiswerken en aller-
hande vervoer tot stilstand is gekomen, mer-
ken ze dat goed bij Vermeulen. Niet alleen 
in de terugloop van brandstofverkoop, maar 
ook in de shop en bakery aan de Europa-al-
lee is het veel rustiger. Er mogen niet te veel 
klanten tegelijk naar binnen en de bakery 
verkoopt alleen broodjes. Binnen opeten kan 
niet meer. Verder trof het bedrijf maatregelen 
om personeel dat in contact komt met klanten 
te beschermen. Ondanks de moeilijke tijden 
probeert ESSO Vermeulen DOS – en andere 
verenigingen – te blijven steunen. “Niels Ver-
meulen: ”Als bedrijf heb je ook een maat-
schappelijke functie en wij vinden het onder-
steunen van de plaatselijke verenigingen heel 
belangrijk. We proberen in te spelen op de 
huidige situatie en ons advies is ‘zoek moge-
lijkheden om samen te werken met andere 
ondernemers’. Daarnaast is het belangrijk dat 
mensen vooral nu lokaal hun inkopen doen. 
Wij hopen dat DOS-leden begrijpen dat je nu 
juist de ondernemers moet steunen die jouw 
vereniging steunen!”

ESSO Vermeulen
Europa-allee 4
8265 VB Kampen
038 3334663
www.vermeulenesso.nl

HanzeStaete makelaardij staat bekend om zijn persoonlijke aandacht voor 
de klanten. “Maar dat zit er nu even niet in”, geeft eigenaar Bionda Wil-
derdijk aan. “We zijn in januari verhuisd naar Oudestraat 2 als onderdeel 
van ons nieuwe concept: ‘Voel je thuis’. We willen dichter bij onze klanten 
staan en op ons nieuwe adres staat de deur staat open. Maar die werkwijze 
hebben we in de ijskast moeten zetten.” Ondanks alle beperkingen ziet 
Wilderdijk het positief in. “Gelukkig gaat ons werk gewoon door. Zo doen 
we veel via videobellen. Bezichtigingen gaan wel anders, want met het hele 
gezin een nieuw huis bekijken kan momenteel niet. Ook zien we dat oude-
ren terughoudender zijn. Soms gaan potentiële kopers alleen door het huis 
en doen we na afloop de bespreking. Op die manier lukt het ons toch om 
onze dienstverlening op peil te houden. Daar ben ik dankbaar voor, want 
ik heb ook de verantwoordelijkheid voor mijn personeel. Maar toch mis ik 
het kopje koffie met de klant. Ik hoop dat we onze klanten snel weer de 
persoonlijke aandacht kunnen geven die ze verdienen!”  

HanzeStaete Makelaardij & Taxaties
Oudestraat 2
038 355 6770
www.hanzestaetemakelaardij.nl

Cateringbedrijf en slagerij Van Guilik beleeft een 
vreemd voorjaar. De cateringtak van het bedrijf ligt 
nagenoeg helemaal stil nu bedrijfsbarbecues, buffet-
ten en andere feestjes niet door kunnen gaan. “Uiter-
aard is dat vervelend, want het voorjaar is normaal 
gesproken ons topseizoen. Maar gelukkig houdt de 
omzet van onze slagerijen, die gevestigd zijn in de 
Boni in Hattem en Zwolle, ons op de been. Zeker de 
eerste weken van de lockdown was het daar ont-
zettend druk. Toen werd er ook bij ons gehamsterd. 
Beide vestigingen draaien nu normaal en zo kunnen 
we toch aan de gang blijven. Ik ben blij dat er vanaf 1 
juni wat meer lucht komt, maar toch reken ik op een 
erg slechte zomer”. Van Guilijk is al een aantal jaren 
sponsor van DOS en verzorgt onder andere buffetten 
tijdens feestelijke momenten of businessavonden. 
Juist via het netwerk van het verenigingsleven pro-
beert het bedrijf zijn klantenkring uit te breiden. 

Slagerij Van Guilik
Duurzaamheidsstraat 19-C
Hattemerbroek
038 376 5976
www.slagerijvanguilik.nl

Hoe vergaat het ze?
Het ene bedrijf krijgt zware klappen vanwege de coronamaatregelen,  
terwijl het andere zich bijna geen raad weet met de enorme (online) 
drukte. Ook onze sponsors beleven bijzondere tijden. We vroegen drie 
 ondernemers hoe zij hun bedrijf door de coronacrisis loodsen. 
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Onafhankelijk advies 
voor al uw hypotheken 

en verzekeringen!

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

Hypotheken Verzekeringen Bedrijven Financiële Planning

www.heutinkenheij.nl

Oudestraat 128 8261 CX Kampen • T. 038-3315534 • kampen@sport-inn.nl • www.sport-innkampen.nl

Uw voetbalspeciaalzaak!

Je kunt bij ons terecht voor
de DOS Kampen clubkleding.

De nieuwe voetbalcollectie is nu te koop.

Wij verzorgen ook bedrukkingen
op kleding & schoenen!

Kampen
LOVINKSTRAAT
STATIONSKWARTIER
KAMPEN

VERMEULEN  ESSO VERMEULEN  ESSO

LOVINKSTRAAT
STATIONSKWARTIER
KAMPEN



AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN
Vlakbij McDonald’s - T (038) 333 37 70 - FLOOREVER.NL
ma. op afspraak - di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur - zat. 09.30 - 17.00 uur - vrijdags KOOPAVOND

Volg ons:

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!

PVC VLOEREN
inclusief egaliseren, 
lijmen en leggen

TAPIJT 
EN VINYL
inclusief leggen

LAMINAAT
inclusief ondervloer, 
leggen en plakplinten

RAAMDECORATIE
inclusief opmeten, maken 
en ophangen

WEN ER MAAR 
AAN, 2020 WÉÉR 

BOVENAAN!

Onze service is zó uitgebreid en onze 
collectie is zó mooi, dat went nooit!

Enthousiast 
supporter én sponsor 
van DOS Kampen


