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Café Eigenwijs · Plantage 7 Kampen
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Plezier en 
prestaties 
hand in hand

Inmiddels ben ik nu zeven jaar voorzit-
ter van DOS Kampen en het is mooi om 
te zien welke stappen we in die tijd met 
elkaar hebben kunnen maken. Elk jaar zijn 
er weer andere dingen die er uitspringen. 
Dit jaar valt vooral de groei van de vereni-
ging op. Het aantal leden passeerde in het 
najaar voor het eerst de 1100 leden.

Met name in de jongste jeugd is de aan-
was groot. Via de Duckies vinden spelers 
een weg naar de jongste teams en star-
ten zo hun voetballeven bij DOS Kampen. 
Het is fantastisch dat al die teams een trai-
ner en begeleider hebben en het is goed 
om te zien dat die trainers en begeleiders 
een steeds betere ondersteuning krijgen. 
Alleen al in het voetbaltechnische deel van 
onze vereniging zijn inmiddels meer dan 
120 mensen actief. In de laatste evaluatie 
kwam naar voren dat de onderlinge com-
municatie goed is. Het is niet alleen een 
compliment aan het adres van de beide 
Hoofd Jeugdopleiding maar laat ook zien 
hoe groot de betrokkenheid van iedereen 
is. Voetbal leeft binnen DOS Kampen. 

Meer spelende leden vraagt om meer 
materialen en ook dat is op orde. Trainers 

en teams hebben hun ballen, pilonnen en 
shirts. Sinds het begin van dit seizoen heeft 
iedereen zelfs een presentatiepak. Ook dat 
gaat niet vanzelf. Overal in de vereniging 
zijn vrijwilligers actief die zorgen voor de 
kleding, het materiaal, de velden en zoiets 
als het wedstrijdsecretariaat. Mensen die 
klaar staan om je verder te helpen als je 
wat nodig hebt.

Daaromheen staan weer mensen die zor-
gen voor de kantine en de gezelligheid. En 
vergeet niet de vrijwilligerscommissie die 
steeds weer nieuwe mensen bij DOS Kam-
pen betrekt. Zo zijn er veel mensen die een 
stukje van hun tijd investeren. Als bestuur 
geloven we in die vrijwillige inzet. Samen 
zijn we beter! Het is voor ons de basis van 
de vereniging die we vormen. Als bestuur 
zijn we zo bezien maar een klein stukje van 
het geheel.

Gaat dan alles goed? Nee natuurlijk niet! 
We missen wel eens een signaal, begrijpen 
elkaar niet of doen niet wat je mag ver-
wachten. Als dat gebeurt vraag ik je vooral 
even contact te zoeken. Het is vaak geen 
kwade opzet en in het vele werk blijft wel 
eens wat liggen.

Voor je ligt de nieuwe Nieuwsgier. Als ik dit voorwoord schrijf zitten we in 

de winterstop en maken we ons op voor het tweede deel van het seizoen. 

Als je de verhalen van alle teams leest, zal je het met me eens zijn: onze 

vereniging is springlevend en in het voetbal gaan plezier en prestaties hand 

in hand. 

Het is hard werken, maar als er succes is 
dan is er ook veel voldoening. Zo zijn we er 
als bestuur na jaren lobbyen in geslaagd de 
gemeente Kampen te laten besluiten dat 
er extra kunstgrasvelden worden aange-
legd. Bovendien zijn er mooie plannen om 
ons sportpark op de middellange termijn 
om te toveren in een echte sportcampus. 
Het zijn nieuwe impulsen voor onze ver-
eniging. Een vereniging die we met elkaar 
dragen. Als jou iets gevraagd wordt, zeg 
dan ja. Vele handen maken immers licht 
werk, bijdragen aan DOS Kampen geeft 
plezier. Plezier voor jezelf, maar vooral 
voor de jeugd waarvoor we sportvereni-
ging zijn!

Arend Runia
Voorzitter

Bestuur weer op sterkte

Tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering zijn twee nieuwe 
bestuursleden aangesteld. Daardoor 
zijn we als bestuur weer op volle 
sterkte! Wilfred Hoezen is de nieuwe 
penningmeester en wordt in deze 
Nieuwsgier uitgebreid voorgesteld 
(zie pagina 46) en verder is Stefan 
van Tjonger onze nieuwe secretaris. 
Stefan wordt in het volgende num-
mer uitgebreid voorgesteld!
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BIJDRAGE TEAMS

 DOS 5 De parels van 
de vereniging!
Iedereen zou wel een parel in zijn team 
willen hebben. Een parel heeft een 
bepaalde waarde. Nu bestaat dit team uit 
alleen maar parels. Wat is de waarde van 
de parels van DOS 5? Het is maar hoe je er 
naar wilt kijken. Sommigen vinden ons van 
onschatbare waarde. Dat zijn meestal onze 
trouwe supporters en sponsoren. Sommi-
gen hechten weinig waarde aan de parels 
van DOS 5. De parels van DOS 5 hebben de 
eerste seizoenshelft niet echt uitgeblon-
ken in het voetbalveld. Dit kan alleen maar 
beter gaan. Buiten het voetbalveld kunnen 
deze parels nog meer van waarde worden. 
Als je ze maar de juiste behandeling geeft. 
In de competitie is dit team op verliespun-
ten als hekkensluiter de winterstop inge-
gaan. Het kan dus alleen maar beter. Wie 
weet vinden we iets waardoor deze parels 
weer gaan schijnen en zo de stap kunnen 
maken naar de middenmoot.  Aan het 
einde van het seizoen lezen jullie dan wel 
of deze parels zijn gaan blinken of dat het 
parels waren met weinig waarde.

 JO8-1 
Het is inmiddels voor trainers en ouders 
langs de lijn een vertrouwd ritueel. Coen, 
de keeper, ook wel bekend als ‘Coentois’, 
wordt na de penaltyserie achternagezeten 
door al zijn teamgenoten. Hij is snel, veel 
sneller dan de rest. Uiteindelijk wordt het 
aantal achtervolgers hem toch te machtig 
en verdwijnt hij onder zes uitgelaten team-
genoten. Het zegt eigenlijk alles over de 
sfeer in het jonge team. Onder het trainers-
duo Adriaan en Anne is bij JO8-1 een hecht 
collectief ontstaan. De ultieme beloning 
was het kampioenschap in het eerste kwart 
van de competitie. Inmiddels worden ze 
uitgedaagd op een hoger niveau. Winnen 
is ineens geen vanzelfsprekendheid meer. 
Gaandeweg zie je het team zich aanpassen 
aan het hogere niveau. Er worden stappen 
gezet. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. 
Coen met zijn reddingen. Milan als slot op 

de deur. De perfect getimede tackles van 
Jorn. Het verwoestende schot van Julian. 
De dribbels en balbehandeling van Ali. Het 
overzicht van Mika en het ‘torinstinct’ van 
Morris. Jonge honden die Adriaan en Anne 

op trainingen kunnen verbazen én han-
denvol werk kunnen bezorgen. Met veel 
passie, drive en plezier worden grenzen 
verlegd en wordt de lat hoger gelegd. Op 
naar het volgend half jaar! 

 JO13-4 
Vlak voor de start van de training kreeg 
JO13-4 te horen dat er geen trainer was. 
Gelukkig was er een enthousiaste vader 
die deze taak op zich heeft genomen, 
zodat het seizoen kon starten. En wat een 
seizoen was het tot nu toe. Voor het eerst 
als een elftal op heel veld. Dit was erg wen-
nen voor een aantal spelers. Omdat er ook 

nogal wat geblesseerde spelers waren, was 
het af en toe best lastig om een elftal bij 
elkaar te krijgen. Maar met wat extra spe-
lers lukte het altijd. Tot aan de herfst was 
JO13-4 ingedeeld in een competitie die 
veel te sterk was. Verliezen met 20-0 is niet 
leuk. De tweede helft ging het een heel 
stuk beter. Voor het eerst won JO13-4 een 

wedstrijd. En dat moest gevierd worden 
natuurlijk.

Nu zijn alle spelers aan elkaar gewend, zijn 
de spelers gewend aan een heel veld, zijn 
er weinig geblesseerden meer, dus laat de 
rest van het seizoen maar komen!

 MO15-1 
Dit seizoen zijn we voor het eerst met deze 
groep, de MO15-1, dat betekent dat we 
op een iets groter veld spelen dan dat we 
gewend waren. 

Meestal spelen we 9 tegen 9, en soms (als 
we speelsters kunnen lenen van de MO17-
1) spelen we op groot veld 11 tegen 11. En 
daar zijn we alweer aardig aan gewend. 
Deze leuke club meiden heeft veel plezier 
samen en we gaan elke wedstrijd voor 
de winst. We zijn in het najaarsseizoen 
tweede geëindigd! Het is nu winterstop 
maar we kunnen niet wachten om weer te 
gaan voetballen.Salome, Tess, Rosa, Rosalie, Danique, Sita, Muneera, Lizzy, Marlies, Phylicia, Tatum, Yalissa, Dennis & Emiel.
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Sec.architecten ontwerpt duurzame architectuur. Van een 
huis waar u uw leven lang kunt wonen, bedrijfshuisves-
ting tot een eeuwenoud rijksmonument dat een modern 
kantoor herbergt… We creëren plannen voor wonen en 
werken die de tand des tijds doorstaan. Door functie en 
schoonheid op elkaar af te stemmen, komen we tot een 
uniek ontwerp dat van waarde blijft. Voor u, maar ook 
voor de omgeving. Ook het herbestemmen van monu-
menten is onze specialiteit. Wanneer wij ze renoveren, 
herbestemmen of uitbreiden, sieren ze een straat vaak al 
tientallen of zelfs honderden jaren. Wij geven deze monu-
menten een duurzaam karakter: met respect voor het 
authentieke karakter voegen we een eigentijdse functie 
toe op een toekomstbestendige wijze.”

www.secarchitecten.com     

Al sinds het jaar 1959 is Van Dijk Groothandel in Kampen 
hét adres voor food-artikelen voor uw supermarkt, bedrijf, 
vereniging of speciaalzaak. Hierbij kunt u denken aan 
zoetwaren, dranken, diepvriesproducten en snacks. Een 
echt familiebedrijf dat zich kenmerkt door de persoonlijke 
benadering en een echte service-zin. In oktober 1979 werd 
een nieuw pand betrokken aan de Handelsstraat 5 te Kam-
pen, waar de groothandel tot 2008 gevestigd was. Daarna 
is van Dijk groothandel verhuisd naar de Eckertstraat 19 
waar we vandaag de dag nog steeds gevestigd zijn.

www.vandijkgroothandel.nl 

Van Dijk Groothandel gaat uitbreiden in 2023!
“Ons klimaatneutrale distributiecentrum wordt verder uitge-
bouwd waardoor er meer kantoorplekken kunnen worden 
ingericht. Tevens creëren we daarmee meer opslagruimte en 
hopen we hiermee de klanten in de toekomst een goede ser-
vice te kunnen blijven bieden, aldus Edwin Brink (Operationeel 
Directeur). “Het huidige distributiecentrum is in 2017 gereali-
seerd door Aan de Stegge uit Twello op basis van een ontwerp 
van Sec.architecten uit Kampen. Dat is ons zeer goed beval-
len. Logisch dat we ook voor de uitbreiding hebben gekozen 
voor de samenwerking met dezelfde betrouwbare partners. 

Bovendien is Sec.architecten ook een lokale ondernemer en 
onderdeel van het netwerk van DOS Kampen. Dat maakt het 
extra bijzonder!” 

Een - tweetje  JO8-3 
Dit zijn de toppers van JO8-3. De jongens 
kwamen allemaal van de Duckies af en zijn 
in augustus begonnen in dit team. Ze zijn 
het afgelopen half jaar echt gegroeid als 
team en trainers Rik en Erik zijn dan ook 
erg trots. De jongens zijn super enthousiast 
elke wedstrijd en de vaste yell: 

‘yell yell yell, als we winnen eten we frikan-
del’ mag dan ook niet ontbreken ;-).

Team Pasa bala – een nieuw jaar

De bal rolde lekker bij team Pasa bala 
de afgelopen maanden! Even leek het 
erop dat voormalig JO9-3 uit elkaar zou 
vallen, maar de meeste jongens vonden 
hun plekje in JO10-3. Manuel, Levi, Sepp, 

Dariangel, Gijs en Kyan kregen versterking 
van TriJan, Joa en Quinten. Een mooi team 
dat met tomeloos geduld en scherpe ana-
lyses van trainer Gerwin vele stappen heeft 
gemaakt. 

Met de spirit zit het nog altijd goed, maar 
de start was niet makkelijk tegen lastige 
tegenstanders. Daarna begon het lekker 
te lopen. Wervelende aanvallen, strak ver-
dedigwerk, mooie reddingen en lekkere 
passes, het was genieten langs de lijn. Op 

de koude voeten na dan he… En dat er af 
een toe een trucje verkeerd ging, mocht de 
pret niet drukken. Even balen of lachen, en 
weer door! Daar kan je bij deze jongens 
wel op rekenen. Stevige en spannende pot-
jes tegen bijvoorbeeld KHC, IJVV en clubs 
uit Lelystad werden zo gewonnen. Net als 
oefenpotjes tegen hoger geplaatste teams, 
wat smaakt naar meer. 

Op naar een nieuw seizoen en niet verge-
ten: pasa bala! 

 JO10-3 

BIJDRAGE TEAMS
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BIJDRAGE TEAMS

JO15-4 WAAR ALLES SAMENKOMT
Als je op internet zoekt naar ‘wat is een 
voetbaltrainer?’, dan kom je onderstaande 
tekst tegen.

Voetbaltrainer ben je om zowel je elftal als 
individuele spelers beter te laten voetbal-
len. Je brengt ze zowel op tactisch, men-
taal, fysiek en technisch vlak als in team-
work zoveel mogelijk bij.

 JO15-4 
Alle bovengenoemde zaken proberen we 
de spelers van JO15-4 bij te brengen en dit 
lijkt gezien het plezier, de trainingsopkom-
sten en de resultaten goed te lukken. Het is 
een gezellige, leuke groep spelers die met 
enthousiasme op de trainingen verschijnt.
In de eerste fase kon er een kampioen-
schap gevierd worden en met een verdien-
stelijke derde plek in de tweede fase zijn 
we de winterstop ingedoken. De presta-

ties en beleving zijn op orde en successen 
worden goed gevierd. Na de laatste com-
petitiewedstrijd tegen Go-Ahead werden 
de eerste doelpunten (ooit) van Oger zelfs 
gevierd met patat voor het gehele team, 
nogmaals dank aan de moeder van Oger!
Namens JO15-4 dank aan alle vrijwilligers 
die het mogelijk maken dat we iedere 
week kunnen trainen en wedstrijden spe-
len, ons plezier komt mede door jullie!

 JO15-3 
Prima eerste seizoenshelft
Voor het eerst wordt er dit seizoen 
gespeeld in een fase competitie. De eerste 
fase (beker) werd een eerste plek. Hierdoor 
gingen we verder in de beker. Helaas werd 
deze wedstrijd eind november verloren 
tegen een betere tegenstander. De tweede 
fase verliep ook prima met goede resulta-
ten en we zijn weer bovenaan geëindigd. 
We hebben iedere speler hard nodig gehad 
om dit prachtige resultaat te bereiken. Een 
team waar teamspirit en plezier in het veld 
terug te vinden is. Echt een teamprestatie! 

We kunnen terugkijken op een mooie eer-
ste seizoenshelft. 
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INTRODUCTIE PRESENTATIEKLEDING

Sinds een paar seizoenen kennen we de 
kledingregeling binnen de vereniging. 
Voor een klein bedrag bovenop de con-
tributie krijgt elke speler een compleet 
voetbaltenue. Daarbinnen had de eerste 
selectie een wat uitgebreidere lijn en gaan-
deweg ontstond de vraag of dat niet voor 
elke team de standaard kon worden. Geen 
eenvoudige opgave, want dat betekende 
de aanschaf van zeshonderd (!) sets. Toch 

Voor een 96-jarige zien 
we er niet slecht uit!

len uitgewerkt. Twee daarvan, voor het 
ontwerp van de shirts, hebben we vervol-
gens via een online enquête voorgelegd 
aan de leden. Het was kiele-kiele, maar we 
hebben nu weer een eigentijdse lijn. Leuk 
detail is dat vooral de jeugd op het win-
nende ontwerp heeft gestemd. Overigens 
ben je daar als club niet helemaal vrij in. In 
de statuten staan uitgangspunten waar je 
tenue aan moet voldoen.”

Het was kiele-kiele, 

maar we hebben nu weer 

een eigentijdse lijn

Bovenop de nieuwe shirts, broekjes en 
kousen kwamen de presentatiepakken. 
Van der Vinne: “Dat is heel bewust een 
pak voor de zaterdag en geen trainings-
pak. We roepen daarom iedereen op om 
er echt zuinig op te zijn. Gelukkig konden 
we de kosten dankzij diverse gulle spon-
soren beperkt houden. Voor dit XXL-pak-
ket betalen de spelers maar één euro per 
maand extra. Nu zien alle spelers er gelijk 
uit op de wedstrijddagen, ook de zaalvoet-
ballers. Heel DOS is nu een eenheid, erg 
mooi om te zien.”

Bij het uitdelen van de tassen en kleding 
heeft de kledingcommissie de kans gegre-
pen om meer overzicht op de spullen te 
krijgen. Van der Vinne: “Het idee ontstond 

om elk artikel van een unieke code te voor-
zien. Bij de uitgifte van de kleding hebben 
we een administratie opgezet waarbin-
nen we die codes aan een speler hebben 
gekoppeld. Zo weten we precies wie wat in 
huis heeft. Bovendien kunnen we gevon-
den voorwerpen nu direct traceren. De 
speler krijgt een seintje en die kan zijn of 
haar kleding weer ophalen.”

De gedachte achter het uitgebreide klei-
dingpakket is dat iedereen gelijk is. Horst: 
“De standaardteams zijn weliswaar voet-
ballend verder, maar alle andere teams 
verdienen dezelfde faciliteiten. Het ziet 
zaterdags zwart van de DOS-pakken in de 
kantine en dat draagt enorm bij aan de 
eenheid. Tegelijk is de boodschap ‘als je bij 
DOS komt voetballen, kun je er van op aan 
dat het met de spullen goed zit’. Je hoeft 
alleen nog maar voetbalschoenen en trai-
ningskleren te kopen.”

Ondanks deze succesvolle operatie, heeft 
het bestuur nog wel een wens. Van der 
Vinne: “Het geelzwarte deel is klaar, maar 
er zijn meer clubs die in die kleuren spelen. 
We hebben dus nog nieuwe reservetenues 
nodig, alleen spelen daarbij leveringspro-
blemen een rol. Maar dat komt wel. Voor-
lopig hebben we een prachtig visitekaartje 
met de nieuwe lijn die we nu hebben. 
Daarmee kunnen we op de sloffen hon-
derd jaar worden. Want zeg nu zelf, voor 
een 96-jarige zien we er goed uit toch?”

Voorlopig hebben we een 

prachtig visitekaartje 

Tot slot benadrukken Horst en Van der 
Vinne het belang van de vrijwilligers nog 
maar eens. “Al met al was het een project 
van een jaar. Wat is er gesleept met dozen, 
elk tenue hebben we in handen gehad ter-
wijl we avonden lang konden rekenen op 
een grote ploeg mensen die hielp met het 
uitdelen, opzetten van de administratie, 
noem maar op. We zijn hen enorm dank-
baar!”

Jos van der Kamp stuurde de hele operatie vanuit SportInn aan. “Het was een reu-
zeklus, temeer omdat het samenviel met een andere club met ongeveer dezelfde 
vraag. Bovendien kregen we afgelopen zomer twee nieuwe verenigingen als klant 
erbij. Voor DOS hebben we alles zelf bedrukt, inclusief de nummering aan de bin-
nenkant. Het was dus een enorme uitdaging, maar mede dankzij de korte lijntjes 
met DOS liep het zo soepel als maar kon. Het grote punt lag bij de leverancier, die 
kampte met een aantal problemen. Maar uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes 
terecht en konden we alle 600 sets op tijd op de plek van bestemming krijgen. Dat 
systeem met de nummering van alle materialen vind ik goed gevonden van DOS. 
Het is nu direct na te gaan wie zijn tas, jas of wat dan ook heeft laten liggen. Al met 
al kijken we bijzonder tevreden terug op deze klus!” 

Afgelopen zomer leek de kantine meer op een groot kledingmagazijn dan 

een voetbalhonk. Karrenvrachten vol geelzwarte shirts, kousen, broeken, 

tassen en presentatiepakken stonden klaar om hun weg naar de ruim  

65 teams te vinden. Een enorme operatie, maar het resultaat mag er zijn!

wilde het bestuur die uitdaging graag aan-
gaan. Wat volgde was een geolied samen-
spel tussen bestuursleden, sponsoren, 
kledingpartner SportInn een berg vrijwilli-
gers. Een terugblik.

Vanuit het bestuur hadden Wilfred Horst 
en Marjolein van der Vinne de leiding over 
de operatie. Horst: “Eerst moesten we kij-
ken wat het ging kosten en hoe we dat 

konden regelen. Fan-
tastisch dat advo-
catenkantoor ARC 
legal een belang-
rijk deel op zich 
wilde nemen. 
Zij sponsoren 
de presenta-
tiepakken van 
alle pupillen-
teams. Toen we 
daar wat meer 
zekerheid over 
hadden, heb-
ben we con-
tact gezocht 
met onze 
kledingpart-
ner SportInn. 

Zij nodigden 
ons uit om naar 

Deventrade te 
gaan, de firma ach-
ter het merk Hum-
mel. Daar hebben we 
rond de tekentafel 
een aantal voorstel-
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BIJDRAGE TEAMS

Knappe tweede plek voor 
JO17-1 in DIVISIE! 

Zoals jullie vorig seizoen konden lezen 
werd DOS Kampen JO17-1 kampioen in de 
hoofdklasse en via een gewonnen finale-
wedstrijd volgde promotie naar de divisie.
Bijna de gehele selectie (op drie spelers 
en de staf na) ging over naar de JO19. 
Dus JO17-1 moest met een geheel nieuwe 
selectie de divisie in.

De verwachtingen waren dus niet bijster 
hoog. De opgave werd in de divisie blijven, 
dus niet degraderen naar de hoofdklasse. 
Kortom: tot aan de winterstop spelen voor 
handhaving.

In juni begon de nieuwe selectie. Een hecht 
team was het nog niet. Duidelijke afspra-
ken, doelstellingen en een goede voorbe-
reiding hielp hier flink bij en zo konden we 
in augustus toch spreken over een hecht 
team in wording. En dat bleek in de eerste 
bekerwedstrijd duidelijk en feitelijk zicht-
bare vormen aan te nemen.

Berkum JO17-1 werd op sportpark ‘De 
Maten’ met een 7-0(!) van het veld 

 JO17-1  JO9-2 
‘Zaterdag was de mooiste dag van de week 
en je wist als je naar je vriendjes keek, hier 
gaan ze heel wat beleven’.

Herken je de tekst van hierboven? Dit is het 
begin van de titelsong ‘Groen als gras’ van 
de serie All Stars. En als je JO9-2 kent, dan 
weet je dat dit liedje op hen slaat. JO9-2 
is een echt vriendenteam geworden dat 
samen veel plezier beleeft in en buiten het 
veld.

In het veld wordt er hard gewerkt en veel 
gelachen. Maar ook als het minder gaat, 
dan staan ze voor elkaar klaar. Onder lei-
ding van Leon en Jaap Frank krijgen de 
ouders mooier voetbal te zien dan wat het 
Nederlands elftal op het WK heeft laten 
zien. En met Mark als stagiaire wordt het 
alleen maar beter.

Boven v.l.n.r.: Robert Faas (assistent-trainer/coach), Milo van Wijhe, Sem van Zuthem,  
Jamie van den Belt (aanvoerder), Nelson van der Molen, Chris den Hollander, Jens Rill,  
Revi van den Bos, Guido Bastiaannet (trainer/coach).

Beneden v.l.n.r.: Mark Huisman, Abdulkader ‘Appie’ Ibrahim, Job Rotering, Rim Riezebos,  
Rinze Brink (keeper), Mees Spaansen, Niké Geerman, Rodrigo Batista Martinho.
Ontbrekend op de foto: Dustin Kandou.

De eindstand van divisie 7

Tegen directe concurrent Alcides JO17-1, 
gooiden we alle registers nog een keer 
open. In de eerste twintig minuten wer-
den de gasten uit Meppel compleet zoek 
gespeeld en wisten we driemaal het net 
te vinden (3-0). Uiteindelijk werd er 4-1 
gewonnen en eindigden we als promoven-
dus op een keurige tweede plaats.

Een portie inzet, motivatie, hard werken 
en bovenal een goede sfeer en spelple-
zier typeert deze groep en het heeft laten 
zien ver te kunnen komen. En dat ook met 
mooi en goed voetbal. Al met al wel dege-
lijk een HECHT TEAM!

Overigens kun je ons ook volgen op Twit-
ter: @DOSKampenB1 

Buiten het veld zoeken de jongens elkaar 
regelmatig op. Bijvoorbeeld om samen de 
wedstrijd Ecuador–Nederland te kijken 
onder het genot van een patatje. Samen 

het volkslied zingen, gekke oranje kleren 
aan, lol maken en lachen maakte dat dit 
een mooie avond was.
Ze zijn groen als gras! 

 JO17-3 
Beste lezers,

We zijn inmiddels op de helft van het sei-
zoen, maar wat is de JO17-3 lekker bezig 
dit jaar.

We hebben al een aantal mooie wedstrij-
den gespeeld zoals tegen Wilsum JO17-1, 
twee keer verdienstelijk gelijkgespeeld 
tegen Kowet JO17-2 (met leenspelers van 
de JO17-1) en nog ongeslagen tegen meer-
dere teams van IJVV. Maar wat mij vooral 
opvalt in dit team is de gezelligheid en het 
samen willen voetballen. Elke week heb ik 
er weer een fanatieke en gezellige groep 
staan en ze vinden het ook absoluut niet 
erg om andere JO17 of zelfs seniorenteams 
te helpen. Betrokken bij de club noem ik 
dat. Want deze gasten zijn nu al een heel 
tof vriendenteam die we later absoluut 
nog bij de senioren samen zien voetbal-
len. We zijn het tweede gedeelte van de 
eerste seizoenshelft helaas op één puntje 
geen kampioen geworden, maar wel op 

een mooie tweede plek. Waarschijnlijk zijn 
deze jongens dus de volgende seizoens-
helft in de tweede klasse te bewonderen, 
wat natuurlijk een hele knappe prestatie is 
voor een JO17-3. We gaan kijken hoe ver 

we het kunnen schoppen en hopelijk zien 
we jullie een keer langs de lijn deze man-
nen aanmoedigen.

Groetjes DOS JO17-3

gestuurd. Het vertrouwen in elkaar groeide 
en groeide. Vervolgens moesten we twee 
bekerwedstrijden spelen tegen een divi-
sie hoger spelend CSV ’28 en Be Quick 
’28. Deze gingen verloren, maar kansloos 
waren we zeker niet. Met een goed gevoel 
gingen we de divisie-competitie in.
En zo gebeurde het dat we na drie wed-
strijden bovenaan stonden met negen 
punten! Een prachtige start. Helaas kregen 
we te kampen met flink wat blessureleed. 
Van gescheurde enkel tot aan gebroken 
sleutelbeen. Ondanks dat bleven we ope-
reren als een hecht team.

Zo wisten we o.a. goed partij te bieden 
tegen de uiteindelijke kampioen Excelsior 
’31. De koploper uit Rijssen won doorgaans 
alle wedstrijden met zeer ruime cijfers, 
maar in Kampen kreeg de lijstaanvoerder 
het moeilijk. De geel-zwarten toonden 
goed weerstand en namen brutaal de lei-
ding. Excelsior ’31 werd flink in verlegen-
heid gebracht en moest die ochtend écht 
eens aan de bak. Toch ging de winst naar 
de bezoekers; 1-2. In de slotminuut kreeg 
DOS nog een geweldige kans op de gelijk-
maker. Na afloop ontving onze techni-
sche staf de nodige complimenten van de 
tegenstander. Dit gaf mede aan dat we op 
de goede weg bezig waren. De daaropvol-
gende duels werkten we ons naar een posi-
tie waardoor we op de laatste speelronde 
nog streden om de tweede plaats!

Dit zijn de toppers van JO8-2. Ze voet-
ballen elke week met erg veel plezier.
De trainers zijn Wim en Jos.
Ze hopen in 2023 weer een mooi  
voetbalseizoen te krijgen.

JO8-2
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NUCAMPERHUREN.NL

✔✔  Vrije kilometers                          

✔✔  2 tot 5 persoons campers  

✔✔  Complete inventaris                  

✔✔  Vanaf 625,- per week    

✔✔  Geen schoonmaakkosten 

✔✔  Eigen auto  

      gratis binnen stallen       

✔✔  Incl. fietsendrager

T 038 23 06 691  
E info@nucamperhuren.nl 

Industrieweg 15 B 
8263 AA  Kampen 

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

Bouw branche
Uitzenden
Detachering
Bemiddeling ZZP’ers

Gildestraat 18c | 8263 AH Kampen | 038 - 33 33 488
info@ijsselpersoneel.nl | www.ijsselpersoneel.nl

BIJDRAGE TEAMS

Wat hebben deze jongens een mooie eer-
ste seizoenshelft gedraaid. De eerste fase 
werd afgesloten als kampioen in de vierde 
klasse. Dit werd gevierd met een patatje 
in de kantine, gekregen van de Club van 
100. Dank daarvoor! Gevolgd door een 
keurige derde plek in de derde klasse in de 
tweede fase van het seizoen. Deze groep 
bestaande uit elf talenten komt voetbal-
lend goed voor de dag. Bij trainingen en 
wedstrijden zie je zoveel plezier bij de 
boys. Dat kan alleen maar leiden naar 
goede resultaten. In de derde fase, die 
net begonnen is, hopen ze deze lijn lekker 
door te trekken.

Thomas, Beau, Wout, Joah, Wouter, Luuk, 
Ivan, Timo, Iven, Rick, Yannick: als jullie 
zoveel plezier houden en blijven werken 
voor een goed resultaat, dan kan dit nog 
mooier worden dan dat het nu al is.

 JO11-3 

Na de winterstop wil JO15-1 
gaan oogsten

Qua resultaten was het een moeizame eer-
ste seizoenshelft voor JO15-1. Vooral moei-
zaam omdat bijna iedereen wel een keer 
in de lappenmand heeft gelegen. Hierdoor 
was het voor de trainers iedere zaterdag 
weer puzzelen om tot een juiste samen-
stelling te komen. Slechts één overwinning 
werd geboekt in fase één. Die overwinning 
was wel een belangrijke, want het zorgde 
ervoor dat we in de hoofdklasse mochten 
blijven acteren. 
In fase twee werd de stijgende trend zicht-
baar. Na zes wedstrijden waren we nog 
altijd ongeslagen en in de laatste twee 
wedstrijden werd onverdiend verloren van 
de twee koplopers. Het doelsaldo waarmee 
we afsloten was acht voor en acht tegen in 
acht wedstrijden. Verdedigend zit het wel 
snor in deze ploeg en ook aan de bal is de 
opwaartse trend zichtbaar. 

Na de winterstop volgt fase drie. Een com-
petitie waarin we onszelf willen laten zien 
bij de bovenste plekken. In de eerste sei-
zoenshelft is een stevige basis gelegd, niet 
alleen in wedstrijden maar ook zeker in de 
trainingen. Het is tijd om de spelontwik-
keling en individuele ontwikkeling van de 
eerste seizoenshelft in de tweede seizoens-
helft uit te gaan drukken in winstpartijen! 

 JO15-1 

Sportieve groet,
Lucas Aarten, Jim Bres, Dylan van Deventer, 
Niek Drenth, Jens Glastra, Babette Kalter, Sem 
Kiel, Franco Koelewijn, Sem Kuiper, Stan Mül-
ler, Jort Penninkhof, Danté Plender, Wessel Rill, 
Michiel van der Sluis, Sander Verbruggen, Jaimy 
Wolff, Sem Wolff en de begeleiding bestaande 
uit Raymon Beuling, Jelle Bonestroo, Patrick 
Drenth en Rico Westendorp.
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LIKE, RETWEET OF GEWOON LEUK

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

Doelgerichte acti es 
voor aan- of verkoop 

van je woning
meulemanmakelaardij.nl

www.patkel.nl
STEIGERBOUW

Futsal DOS Kampen

Futsal DOS Kampen speelt 

inmiddels met acht teams 

in de zaal. Lijkt het je ook 

wat om eens in de zaal te 

voetballen? Kom gerust eens 

kijken. Het programma staat 

op   fzkkampen.nl/ 
programma/  Vind je het nu 

zo leuk en je wilt samen met 

je vrienden een nieuw team 

vormen? Dat kan nog! Meld 

je dan aan voor 31 januari 

a.s. en dan speel je nog mee 

in de voorjaarscompetitie.

We zien je graag eens in de 

sporthal! Tot snel!
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Dag allemaal, 

Wij: Boet, Joel, Senn, Luke, Collin, Kay,  
Luciano, Quintin, Rafi en Boaz zijn JO9-4.

Een aantal jongens wil graag laten weten 
hoe ze denken over het team, de trainin-
gen en wat zij zo leuk vinden aan voetbal 
en de wedstrijden. 

Luciano zegt: “Afgelopen seizoen vond ik 
het leukste, alle trainingen en vond het 
erg leuk met het team. Ik kijk uit naar het 
nieuwe seizoen hopelijk winnen we dan 
meer wedstrijden!” 

Boet zegt: “JO9-4 kan heel goed overschie-
ten. Mijn favoriete opstelling is: voorin: 
Quintin, Luciano. Middenveld: Luuk, Boet, 
Joel, Kay. Verdediging: Collin, Senn, Rafi. 
Keeper: Boaz.

We moeten nog wel trainen om harder 
op het doel te schieten, zodat we nog 
vaker scoren. Onze trainer Sepp doet het 
heel goed. Hij bedenkt leuke oefeningen. 
Hij geeft goede tips. Ik vond de wedstrijd 
tegen Go-Ahead erg leuk omdat zij ook 
van Kampen zijn.”

 JO9-4 

Kay zegt: “Ik vind dribbelen heel leuk om 
te doen en vind het leuk dat mijn vriendjes 
op voetbal zitten. Ik vind mijn team leuk 
en vooral omdat een vriendje uit mijn klas 
ook bij mij in het team speelt. Ik hoop dat 
we wel vaker gaan winnen.” 

Joel zegt: “Ik vind voetballen leuk, omdat 
ik dan panna’s kan maken. Ik ga met veel 
plezier trainen, want Sepp bedenkt altijd 
hele leuke uitdagende oefeningen. Tijdens 
de wedstrijden wil ik graag doelpunten 
maken. Ik hoop dit seizoen nog een keer 
kampioen te worden.”

Rafi zegt: “Ik ga met heel veel plezier naar 
voetbal. De trainingen zijn altijd leuk. Met 
mijn  teamgenootjes heb ik goed contact, 
iedereen kan weer wat anders heel goed 
en daarom passen we goed bij elkaar. De 

wedstrijden op zaterdag zijn extra leuk. 
Daar kan je laten zien waar je doorde-
weeks op getraind hebt.”

Senn zegt: “Ik vind echt alles LEUK! Trai-
ningen en wedstrijden. Verdedigen en in 
het middenveld spelen vind ik het leukst 
samen met het leukste team van DOS. 
Sepp is de beste trainer!”

Boaz zegt: “Ik vind tijdens de trainingen de 
partijtjes het leukst om te doen. Ik vind dat 
wij een goed team hebben. Ik speel graag 
op zaterdag een wedstrijd, vooral als we 
ergens uit moeten spelen. De kantine na 
afloop vind ik ook heel leuk!” 

Collin zegt: “Ik heb het leukste team van 
DOS. De trainingen en wedstrijden vind ik 
het leukst. Ik wil ook Sepp bedanken voor 
alle trainingen.” 

De vaders helpen ons allemaal goed mee 
en de moeders kunnen ons heel goed aan-
moedigen. Dit jaar is onze trainer Sepp, 
wat een goede trainer is hij! De kinderen 
kunnen veel van hem leren. Wij als ouders 
willen hem bedanken voor al zijn inzet.

Groetjes namens JO9-4

JO14-1 begon dit seizoen als JO15-2. Na de 
eerste competitieronde bleek, ondanks dat 
de verliezen nog redelijk beperkt bleven, 
het leeftijd- en dus fysieke verschil zo groot 
dat het team transformeerde naar JO14-1. 
Een goede zet van trainer en TC want de 
tweede fase speelden we tegen JO14-1 
teams uit de regio en konden zo goed de 
krachten meten met leeftijdgenoten. 

Bij het schrijven van dit stukje hebben 
we net de laatste wedstrijd van het jaar 
gespeeld en zijn in de middenmoot (drie 
keer winst, drie keer verlies) geëindigd in 
de tweede fase van de eerste klasse. Een 

 JO14-1 

prima prestatie waarbij we inmiddels een 
hecht team zijn geworden en waarbij ieder-
een zijn taak in het elftal heeft gevonden. 
De sfeer en plezier zijn top en we gaan dan 

ook het vervolg van het seizoen met veel 
vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

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

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.

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

WELCOME TO
SPEEDFULNESS

VIVIANNE MIEDEMA 
WEARS X SPEEDFLOW

Het adres voor de DOS Kampen clubkleding • Ook voor bedrukkingen van kleding & schoenen!
DE NIEUWE COLLECTIE: NU TE KOOP BIJ JOUW VOETBAL SPECIAALZAAK!

Kampen
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EEN DUURZAME CLUB 
BEGINT BIJ JEZELF!

In de afgelopen vier jaar hebben we volop werk 
gemaakt van het verduurzamen van ons sportpark. 
•  We hebben 176 zonnepanelen geïnstalleerd die 

een groot deel van onze elektriciteit opwekken.
•  We hebben onze kleedkamers voor zover 

mogelijk energiezuiniger gemaakt met nieuwe 
cv-ketels.

•  In onze lichtmasten branden nu ledlampen.  
Die zijn op afstand te bedienen en kunnen we 
dus veel efficiënter gebruiken. 

NU BEN JIJ AAN ZET!
Wat kun je als voetballer of bezoeker van ons  
sportpark doen?
•  Douche kort!
•  Doe deuren dicht. Zo stoken we wel voor de 

poelänten, maar niet voor de vogels.
•  Gaat de training niet door? Meld het bij…  

Dan hoeven we de lampen niet aan te doen! 

Zo houden we onze kosten in de hand.

BUSINESSCLUB

Afgelopen woensdag (18 januari) heeft 
Businessclub DOS Kampen het jaar 2023 
weer feestelijk afgetrapt met een Nieuw-
jaarsborrel bij Spijshuys Tapperij Heer & 
Meester. Het was een gezellig samenzijn 
waar Tiem Landsman (voorzitter Business-
club) de aanwezigen op humoristische 
wijze verwelkomde en kort terugkeek op 
het afgelopen jaar. Maar er werd ook voor-

uitgekeken naar het jaar dat voor ons ligt. 
Er zijn volop plannen voor 2023 waar de 
leden van de Businessclub elkaar kunnen 
ontmoeten. Neem bijvoorbeeld nog de 
drie derby’s die DOS Kampen gaat spelen: 
allereerst de uitwedstrijd tegen Go-Ahead 
Kampen (28 januari), vervolgens de thuis-
wedstrijd tegen KHC op zaterdag 25 maart 
en bijna aan het einde van het seizoen de 

thuiswedstrijd tegen Kowet op zaterdag 
20 mei. Allemaal mogelijkheden voor de 
leden om met elkaar in contact te komen.

Ben je als ondernemer ook geïnteresseerd 
in de mogelijkheden die de Businessclub 
kan bieden? Informeer ernaar bij een van 
de leden van de sponsorcommissie of mail 
naar  sponsorcommissie@doskampen.nl 

Nieuw 
jaars 
borrel
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HET EERSTE

 DOS 1 
Wisselvalligheid troef in 
eerste seizoenshelft

Matige start: goed voetbal, amper punten
Het voetbal was in de voorbereiding niet 
best en gaf weinig hoop op een goede 
start. Maar voetballend was het nu juist 
in de eerste wedstrijden best aardig ver-
zorgd. Alleen lukte het echter moeizaam 
om tot scoren te komen. En met name 
om bij een 1-0 voorsprong de score verder 
uit te breiden. Dat was zeker het geval in 
de eerste twee wedstrijden. Na een paar 
gemiste kansen kwam DOS vlak voor rust 
pas op 0-1 tegen sv Epe door een prima 
schot van nieuweling Ayoub Lakhloufi. Na 
rust moet Allan Bakker de bevrijdende 0-2 

maken. De keeper was al gepasseerd, maar 
de bal belandde op de buitenkant van de 
paal. Nog geen minuut later lag de bal aan 
de andere kant op de stip. De vrij gemak-
kelijk gegeven strafschop betekende de 
gelijkmaker. Gezien de kansenverhouding 
had DOS drie punten moeten meenemen. 
In de wedstrijd erna, thuis tegen Noord-
scheschut, een vrijwel identiek verhaal. 
DOS is beter, speelt ook beter voetbal en 
komt na een aantal gemiste kansen direct 
na rust op voorsprong. Een prima goal van 
Allan. Daarna meerdere grote kansen om 
de score te verdubbelen, maar steeds is 

grond gewerkt. Hij nam zelf de strafschop, 
die onberispelijk binnen werd geschoten. 
Met 2-1 behaalde DOS de eerste zege 
van de competitie binnen. Een week later 
kwam Quick ’20, op dat moment nog zon-
der puntverlies, naar sportpark De Maten. 
Het werd een waar doelpuntenfestijn. 
DOS Kampen bracht de ongeslagen koplo-
per met 4-3 de eerste nederlaag toe. Met 
prima voetbal, hard werken en een enorm 
doorzettingsvermogen. En daarnaast een 
fabelachtig goed keepende Justin Bruins 
en met, aan het eind van de wedstrijd, enig 
fortuin. De Kamper goals werden gemaakt 
door Job ter Burg, Allan Bakker, Raymon 
Beuling en Matthijs de Blok. 

Over de eerste stadsderby van dit seizoen 
kunnen we kort zijn. Deze wedstrijd werd 
binnen tien minuten door de scheidsrech-
ter beslist door Ayoub een rode kaart te 
geven. KHC profiteerde direct en zo keek 
DOS tegen een snelle achterstand aan. 
De wedstrijd bleef spannend tot het laat-
ste moment, maar de stand bleef onver-
anderd. Op 12 november was SVZW de 
tegenstander en moest DOS het doen zon-
der de geschorste spelers Allan en Ayoub. 
De vervangers Sam Zwanepol en Marc ter 
Steeg deden het prima. In deze wedstrijd 
kwam DOS voor rust op voorsprong door al 
weer de tweede treffer van de dit seizoen 

Na de bijzonder matige voorbereiding was het de vraag hoe de competitie-

start zou verlopen. Waar staat DOS? Temeer omdat in de voor DOS nieuwe 

eerste klasse E veel onbekende tegenstanders zitten. Op papier lijkt deze 

indeling toch minder zwaar dan de eerste klasse D van vorig jaar. Na elf 

wedstrijden weten we meer en is DOS geëindigd op de tiende plek met elf 

punten. Een plek die aan het eind van dit seizoen P/D met zich meebrengt. 

Kortom, er zal na de winterstop een schepje bovenop moeten.

de doelman degene die redding brengt. 
Noordscheschut blijft zo in de wedstrijd en 
weet in de slotfase zelf twee keer te sco-
ren, waardoor DOS onnodig en onterecht 
met lege handen achter bleef. Ook tegen 
SVI uit speelde DOS een knappe pot, maar 
staat het opnieuw met lege handen (3-2). 
Ondanks dat de geel-zwarten met 3-0 ach-
ter komen te staan knokt het zich terug in 
de wedstrijd en is een puntendeling ver-
diend. Maar het blijft bij twee doelpunten 
van Toine Mulder en Matthijs de Blok.

 Prima vervolg: één team, veel punten 
Met slechts één punt uit drie duels komt 
WHC, een kandidaat om met de bovensten 
mee te draaien, op bezoek. DOS speelt zon-
der schroom en is voetballend niet minder. 
De poelänten komen direct na rust op 1-0 
door een prachtige kopbal van Rick Dien-
der. Al snel wordt het 1-1, maar DOS laat 
zich niet uit het veld slaan. Halverwege de 
tweede helft drong Allan de zestienmeter 
binnen en werd onreglementair tegen de 

debuterende centrale verdediger Job. Na 
de theepauze stond het scorebord al snel 
op 1-1. SVZW bleef voetballend de betere 
ploeg, maar de kansen waren voor DOS. 
De eindstand veranderde niet meer.

 Slotfase laat kwetsbaarheid DOS zien 
Met een positief gevoel kon het elftal van 
Johan Pitstra en Wilfred Rill afreizen naar 
v.v. Heerenveen. Een onbekende tegen-
stander die in de onderste regionen bivak-
keerde. Dat dit in deze competitie weinig 
zegt bleek toen na 90 minuten de stand 
op 4-1 stond. Allan wist DOS nog op voor-
sprong te zetten, maar het erg goed spe-
lende v.v. Heerenveen liet daarna weinig 
heel van de geel-zwarten. De week erop 
wisten de poelänten thuis een benauwde 
en onterechte zege te behalen tegen het 
hoger geklasseerde DZOH uit Emmen. 
Raymon wist DOS binnen twintig minu-
ten op voorsprong te brengen. Direct na 
rust ging het, zoals wel vaker dit seizoen, 
mis en wisten de gasten de gelijkmaker te 
maken. In de rest van de tweede helft was 
DZOH veelal de bovenliggende partij, maar 
na uitstekend werk van Nick Hendriks wist 
Allan DOS de drie punten te bezorgen. 
In de laatste uitwedstrijd voor de winter-
stop tegen Achilles ’12 uit Hengelo zakte 
het elftal compleet door de ondergrens. 
Er werd terecht met 2-0 verloren. Het elf-

tal miste inzet, duelkracht en er stond geen 
team. Gelukkig bleek dit een incident, 
want in de thuiswedstrijd tegen asv Dron-
ten toonde het elftal veerkracht en was 
het minimaal gelijkwaardig. Een punt was 
absoluut verdiend geweest, maar door een 
ongelukkige eigen doelpunt van Martijn 
Barneveld verloor DOS de wedstrijd met 0-1.

Samenvattend is de conclusie dat het spel 
en de resultaten nog te wisselvallig zijn. 
Soms voetbalt het elftal erg gemakkelijk 
en is het een genot om naar te kijken. Veel 
toeschouwers die alleen de thuiswedstrij-
den van de hoofdmacht zien zullen ver-
baasd zijn dat DOS zo weinig punten heeft. 
De trouwe volgers die ook de uitwedstrij-
den meereizen weten beter. Van de elf 
behaalde punten zijn er tien op het eigen 
sportpark gerealiseerd. Na de winterstop 
zal het niveau wat omhoog moeten en 
bovendien constanter. En zullen er ook op 
vreemde bodem punten gepakt moeten 
worden. De eerste competitiewedstrijd 
op zaterdag 21 januari a.s. is meteen een 
cruciale. DOS speelt dan thuis tegen Hul-
zense Boys, dat met één punt minder op 
de twaalfde plek staat. Hopelijk gaat het 
trainingskamp in Benidorm positief bijdra-
gen aan een betere tweede seizoenshelft. 
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 DOS 10 

BIJDRAGE TEAMS

Wij zijn het 10e van DOS Kampen, een 
vriendenteam dat twee jaar geleden is 
opgericht met voornamelijk als doel het 
winnen van de derde helft. DOS 10 is 
begonnen in het seizoen 2021-2022. We 
begonnen het seizoen wat stroef, omdat 
wij namelijk nooit als team met elkaar heb-

ben gevoetbald. Toch hebben wij enkele 
mooie momenten meegemaakt, zoals de 
wedstrijd tegen Zwolsche Boys waar ieder-
een uit het team een goal mocht maken en 
de uitslag uiteindelijk in 26-1 is geëindigd. 
Jammer genoeg zijn wij ergens in de mid-
denmoot geëindigd en doken we telkens 
snel na de wedstrijd de kantine in. 

Maar natuurlijk, bij een nieuw seizoen 
horen nieuwe doelen en nieuwe spelers. 
Dit seizoen moet het namelijk gebeuren: 
kampioen worden in de zesde klasse.  Hier-
voor hebben wij als team fors geïnvesteerd 
in nieuw spelersmateriaal. Na lang overleg 
en speculaties op de transfermarkt hebben 
wij uiteindelijk twee nieuwe spelers aan 
het team kunnen toevoegen: Joeri Teune 
(JO19-1) en Danny Valentijn (JO19-1). Niet 
alleen nieuwe spelers, maar wij hebben 
ook voor het eerst een trainer in de per-

soon van Lars Riezebos. Lars is de man die 
ons dit jaar naar het kampioenschap moet 
leiden. Lars is een persoon die je bij voor-
keur alleen opstelt als je de avond daar-
voor goed gezopen hebt. 

Met deze nieuwe aanwinsten moet het 
goedkomen met het 10e en hopen we dit 
jaar kampioen te worden.

Groeten van het DOS 10.

 JO13-2 
Eind augustus begonnen we vol enthousi-
asme aan het nieuwe seizoen. Voor bijna 
iedereen een grote verandering, omdat er 
vanaf dit seizoen op een heel veld gevoet-
bald mag worden. Meer ruimte en ver-
anderingen in sommige regels, maar het 
werd direct goed opgepakt.

Ingedeeld in de eerste klasse begonnen we 
aan de competitie. Dit was een behoorlijke 
uitdaging en uiteindelijk bleken de tegen-
standers een maatje te groot. 

Na de herfstvakantie begon de volgende 
competitieronde en werden we ingedeeld 
in de tweede klasse. Mooie, spannende 
en gelijkwaardige wedstrijden werden er 
wekelijks gespeeld. In het begin wel de 
complimenten maar helaas niet de pun-
ten. Gelukkig bleven het enthousiasme en 
fanatisme  waardoor de laatste drie wed-
strijden werden gewonnen!

Ook de ouders en supporters hebben een 
groot aandeel in dit team. Mooi om ook 
hier het enthousiasme en fanatisme terug 
te zien. Iedereen is op zijn manier betrok-
ken en behulpzaam, dank hiervoor.

En niet te vergeten trainer Roland die er 
heel veel tijd en energie in steekt om jullie 
te ontwikkelen en beter te maken. 

Toppers! Jullie mogen oprecht trots op jul-
lie zelf zijn. Geniet van de winterstop en we 
kijken uit naar de tweede seizoenshelft.

 JO8-4 
Voor sommigen begon het avontuur bij 
de Duckies, anderen trainden al even bij 
andere JO teams mee. Nu zijn ze samenge-
voegd en is JO8-4 ontstaan! 

Julian, Micha, Mathis, Finn, Lev, Joshua, Cas 
en Rivano zijn sinds 17 oktober gedreven 
aan het trainen. Op 29 oktober hadden 
ze al hun eerste wedstrijd in Zwolle. Wat 
vonden ze het spannend! Ze deden zo 
goed hun best maar helaas verloren ze de 
eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd was 
ook nog even goed kijken hoe het nou een 
beetje werkt, zo’n echte wedstrijd en wie 
nou een beetje welke positie goed ligt. 
Helaas, dit keer ook niet de winst mee naar 
huis maar de jongens gaven niet op! 

De trainers Patrick en André weten de jon-
gens op een leuke, positieve manier te trai-
nen en de jongens hebben er ontzettend 
veel plezier in en dat heeft geresulteerd in 
al hele mooie acties op het veld en ook nog 
winst partijen. Wat zijn ze ontzettend trots 
op zichzelf en het allerbelangrijkste is nog, 
ze genieten volop!

Een onrustige transferperiode…

Met negentien topspelers van Cham-
pions League niveau, een hoofdtrainer 
die bij een BVO heeft gewerkt, een assis-
tent-trainer die de beste verdediger ooit 
heeft voortgebracht en een profdarter als 
tweede assistent die weet hoe met druk 
om te gaan, kon het niet mis gaan. 

Vol vertrouwen begonnen we aan de 
start van de bekercompetitie. Waarbij we 
normaal te dealen hebben met ploegen 
als PSG en Manchester City, stond nu een 
grimmige wedstrijd uit bij SEH op het pro-
gramma. De enige overeenkomst tussen 

SEH en ons is dat we beide elf spelers op 
het veld hadden staan, verder leek alles op 
papier in ons voordeel. 

Helaas, een eigen scheids, geen VAR en 
geen NOS met Joep Schreuder langs de 
lijn zorgde bij ons topteam toch voor de 
nodige verwarring, met een 3-2 nederlaag 
tot gevolg. 

De bekercompetitie hebben we daarna 
verder als voorbereiding beschouwd. In 
de competitie moest nu Europees voetbal 
afgedwongen worden. Om Champions 
League voetbal te behalen voor de pegels 
lieten wij ons door de voormalig bonds-
coach van Somalië adviseren. 

Helaas bleek dat de laatste jaren de coëf-
ficiëntenpunten niet toereikend genoeg 
waren met de subtop positie die we 

 JO19-1 behaald hebben om in de voorjaarscompe-
titie Champions League voetbal te spelen. 

Nu is het te hopen dat we de ploeg bij 
elkaar kunnen houden en dat de technisch- 
en financieel directeur van DOS hun huis-
houding goed op orde hebben en dat er 
geen spelers verkocht hoeven te worden. 
Ook de trainers doen daar alles aan, terwijl 
er ook aan hen getrokken wordt nu er na 
het WK heel veel bondscoach posities vrij 
zijn gekomen. Ik noem een België, Brazi-
lië en Portugal. NIET OP IN GAAN Chris, 
Gerard en Christiaan! 

Als we de boel bij elkaar weten te houden, 
gaan we knallen in de voorjaarscompetitie, 
de zesde divisie, om toch in mei met de 
schaal op het bordes van het stadhuis in 
Kampen te komen staan. 
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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

Uw specialist voor: 
 systeem- en netwerkbeheer

verkoopen aanleg van computersystemen 
en netwerken

installering van VoIP telefooncentrales

het oplossen van computerproblemen, 
het verwijderen van virussen

installatie van inbraakbeveiliging en 
CCTV camerasystemen

T (038) 33 33 569  •  info@rcs-kampen.nl

KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE SEIZOEN ‘22/’23

JO15-3
3e klasse

JO11-3
3e klasse

JO13-3
3e klasse

JO8-3
4e klasse

MO11-1
1e klasse

FUTSAL DOS 5  1e klasse FZK

FUTSAL DOS 6
  2e klasse FZK
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BIJDRAGE TEAMS

Samen groeien nieuwe talenten hard!
Het nieuwe team JO9-5 is dit seizoen 
enthousiast van start gegaan. En wat 
doen ze het leuk en goed samen! Er is al 
veel geleerd in het passen, overspelen en 
vooral samenwerken en samen plezier 
maken. Zo zijn ook de eerste overwin-
ningen al geboekt. En het hele team is in 
enkele maanden al hard gegroeid: samen 
en individueel. “Dit is een goed stel hoor”, 
zou sportverslaggever Theo Reitsma zeg-
gen. Mede dankzij de inzet van alle ouders 
en Gerrit, één van de trainers die zichzelf 
spontaan aanbood om dit team uit de 
brand te helpen. Helaas moest hij door tij-
delijke gezondheidsproblemen afhaken, 

 JO9-5 

maar hij komt gelukkig nog regelmatig kij-
ken bij de wedstrijden. Het team zoekt nu 
nog wel een nieuwe trainer, die dit team 
als duo-trainer (samen met Eric) verder wil 

brengen. Heb je een tip? Laat het weten! 
Mede namens (op de foto v.l.n.r.): Boaz, 
Max, IJze, Bram, Raf, Bram, Guus, Sebas en 
Jesse. 

 JO19-2 
Afscheid nemen bestaat niet…
Het was een welbespraakt half jaar voor 
JO19-2. Trainer Ahmed had maar liefst 21 
spelers en twee keepers onder zijn hoede 
in de eerste fase. Bij de trainingen was er 
de befaamde doodskist en de wall sit op 
veld 2, een aantal heren moet nog flink 
werken aan hun conditie. Bij de tweede 
klasse mag je achttien spelers meenemen, 
dat betekent dat er vijf thuisbleven.

Daar namen de spelers geen genoegen 
mee, er gingen ook spelers mee met het 
vijfde, JO17-2 en JO17-4. Nog bedankt dat 
jullie onze heren zo sportief hebben opge-
vangen. Na de eerste fase was het nog 
steeds zoeken naar een juiste plek voor alle 
overgebleven zeventien spelers en nog een 
keeper. Martin de Goat neemt zijn kansen 
waar bij het darten en laat zijn wonderslof-
fen even in de kast. Wie weet zien wij hem 
straks op tv als Darter the Goat?

In de tweede fase kwamen er steeds meer 
geblesseerde spelers, hierdoor moesten wij 
lenen bij JO19-1. Menno en Luuk kwamen 
ons versterken, nog dank hiervoor. De een 
na laatste wedstrijd ging onze keeper door 

het uitkomen en het wegtrappen van de 
bal, wat de tegenstander ook deed, gebles-
seerd het veld af. De wedstrijd erop kwa-
men Menno, Damian en Dave ons verster-
ken. Scheidsrechter René Knip floot een 
voortreffelijke wedstrijd. De laatste wed-
strijd van het jaar werd het veld afgekeurd, 
de vorst deed deze wedstrijd de das om. 
Toch werden wij als team gevraagd om het 
jaar af te sluiten in kleedkamer tien door 
trainer Ahmed. Met vele lovende woorden 
nam hij afscheid van het team. Elke week 
maandag- en woensdagavond de jongens 
trainen, dit voorbereiden, de juiste opstel-
ling regelen en proberen niemand tekort 
doen bij een wedstrijd op de zaterdag, dat 
werd teveel naast je baan en opleiding.

Beste trainer Ahmed, heel succes met je 
baan en opleiding. Wij gaan je bevlogen-

heid enorm missen en je inzet voor ons.
Bedankt voor alles! Wie weet in de toe-
komst?

Wij zoeken bij deze een trainer die onze 
kwaliteiten ziet en die ze verder wil ont-
wikkelen. Wij spelen in de tweede klasse 
en zijn ambitieus. Wij trainen op maandag-
avond en woensdagavond vanaf 20.15 uur. 
Op de zaterdag natuurlijk een wedstrijd.

Wat wij bieden: een heleboel spelers met 
heel veel humor, serieusheid en eeuwige 
roem. Ouders die rijden en de wastas ver-
zorgen. Een leidster die alle randzaken 
regelt en fotografeert. Plus, niet te verge-
ten: de overheerlijke koffie. 

Leidster Marjon Beumer DOS Kampen 
JO19-2

Ma t/m za 08:00 - 22:00 uur
Zondag  12:00 - 18:00 uur

Ma t/m za 07:00 - 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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In alle soorten en maten komen ze voor: DOS-toppers. De één schiet de 

club naar het kampioenschap, de ander tilt, zeult, traint en bouwt zonder 

ophouden. Gerrit Post is een topper uit die laatste categorie. Maar zijn wel-

verdiende DOS-pensioen komt langzaam maar zeker in zicht. 

Gerrit Post bouwt een 
leven lang aan de club

74 jaar is hij inmiddels, 64 daarvan is hij 
lid van DOS. Een klassiek verhaal van zijn 
generatie, want eind jaren ’50 van de 
vorige eeuw kon je pas vanaf een jaar of 
10 lid worden. Vervolgens voetbalt Gerrit 
vijftien seizoen in het geel-zwart. Eerst op 
Seveningen, waar de jeugd is gehuisvest, 
en bij de overstap naar de senioren op 
het terrein aan de Singel. De verdediger 
maakt vijftien seizoenen vol, voor hij zich 
op het trainersvak stort. “Ik kreeg knie-
problemen, waardoor ik al jong moest 
stoppen. Vervolgens kon ik aan de cursus 
jeugdleider beginnen. Dat was het begin 

van een jarenlange trainerscarrière. Het 
beviel zo goed, dat ik later ook aanvul-
lende opleidingen heb gedaan. Zo heb ik 
mezelf opgewerkt tot oefenmeester. Met 
dat papiertje mocht ik uiteindelijk DOS 2 
trainen. Tussendoor heb ik nog vijf seizoe-
nen bij sc Genemuiden gewerkt. Eerst A1 
en vervolgens het 2de getraind. In totaal 
heb ik ruim 25 jaar als trainer erop zitten”. 

Post had het voorrecht om met bijzon-
der talentvolle selecties te werken. “Mijn 
mooiste herinneringen bewaar ik aan de 
tijd dat ik Henry van der Vegt en Jaap Stam 

onder mijn hoede had. Met dat A1-team 
beleefden we ongekende successen. Op 
het hoogtepunt speelden we om promotie 
naar de Coca-coladivisie. Dat was destijds 
de hoogste landelijke klasse voor de A’s. 
Helaas kwamen we één doelpunt tekort. 
De beslissingswedstrijd was tegen Rheden. 
Er gingen twee bussen met supporters 
mee. Dat is toch uniek! De moeders Van 
der Vegt en Stam hebben speciaal voor die 
gelegenheid DOS-petten gemaakt. Ik heb 
er nog altijd één.” Ook met andere teams 
die Post traint, beleeft hij de nodige suc-
cessen. “Ik geloof niet dat ik technisch de 
beste trainer was, maar ik was altijd op en 
top voorbereid en ging door het vuur voor 
die jongens. Zij betaalden dat terug met 
dezelfde inzet. Op die manier konden we 
heel ver komen”. 

Al die jaren is Joke, zijn vrouw, zijn grote 
steun en toeverlaat. “Zij heeft ook heel 
veel bij DOS gedaan. Haar buffetten 
waren beroemd, zowel thuis als bij DOS. 
Bij één van de kampioenschappen van 
DOS toverde ze binnen een handomdraai 
allerlei lekkers op tafel. De spelers geno-
ten daarvan. “Zoiets kan alleen hier”, ver-
trouwden ze mij toe op die momenten. 

Niet alleen op voetbaltechnisch vlak laat 
Post zich gelden. Als timmerman draagt hij 
ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling 
van DOS. Zo bouwt hij mee aan zowel de 
eerste als de tweede (huidige) kantine op 
De Maten. In de afgelopen jaren was hij 
vooral druk met de advertentieverkoop 
voor de Presentatiegidsen en de balspon-
sor en binnen de onderhoudsploeg. “Mijn 
taak was de laatste jaren vooral het onder-
houd van de reclameborden. Ik zie soms bij 
andere verenigingen hopeloos verouderde 
borden. Daar staan dan bedrijven op die 
allang niet meer bestaan. Ze laten die bor-
den hangen voor de vulling. Ik erger mij 
daaraan. Het geeft een armoedige uitstra-
ling. Bij DOS zorgen we ervoor dat we de 
sponsoruitingen altijd op orde hebben.”
Hoewel Post nog bijna dagelijks bij DOS te 
vinden is, heeft hij zijn pensioendatum al 
in de agenda staan. “1 januari 2024 stop ik 
ermee. Dan ben ik 75 en heb ik er 65 jaar 
bij DOS op zitten. Een mooi moment om 
het stokje door te geven aan de volgende 
generatie.” Post moet dat jubileum helaas 
zonder zijn Joke vieren. Zij overleed vier 
jaar geleden en dat doet nog altijd pijn. 
Toch is Post dankbaar voor al die tijd die 
hij samen met Joke heeft doorgebracht bij 
DOS. “Eerst was ik alleen druk bij de club 
en steunde ze mij, later hebben we dat heel 
lang samen gedaan. Met het opgroeien 
van de kinderen kwam ze steeds meer bij 
DOS en is ze er langzaam maar zeker inge-
rold. Ik heb haar daar eigenlijk in meege-
nomen en bewaar mooie herinneringen 
aan de jaren dat we bijvoorbeeld samen 
het sponsorhome runden.”

Zijn lange staat van dienst heeft Post de 
nodige speciale momenten opgeleverd. 

DOS-TOPPER

“Op een dag kwam Harry Vermeegen naar 
DOS met zijn programma Die twee: nieuwe 
koeien. Ze maakten een aflevering over 
Jaap Stam en Harry interviewde mij toen in 
de kantine. Een onvergetelijke dag.” Min-
stens zo bijzonder is dat zoon Patrick het 
tot DOS1 schopt. “Dat is geweldig om mee 
te maken als vader. Zeker op de momenten 
dat hij van zich liet spreken. Hoogtepunt 
was die wedstrijd tegen Zuidvogels [beslis-
singswedstrijd om in de hoofdklasse te blij-
ven, red.] Vlak voor tijd kopte Patrick de 
bal voor de voeten van Rob Kabboord die 
vervolgens de gelijkmaker scoorde. Dan 
ben je zo trots!”

Voor al zijn verdiensten krijgt Post, als hij 
afscheid neemt van het kantinewerk, een 
toegangsbewijs voor het sponsorhome 
voor het leven. Een stuk waardering voor 
goed gastheerschap. “Dat heb ik wel 
geleerd van Joke. Zij was een enorm goede 
leermeester voor mij. Toen ze ziek werd, 
moedigde ze mij aan om meer en meer 
de keuken in de duiken. Daardoor kan ik 
mezelf nu prima redden. Daarmee heb ik 
vooral mijn kinderen verbaasd. Verder ben 
ik blij dat ik al die tijd DOS had. Daar kan 
ik mijn verhaal kwijt en vond ik steun. Én ik 
heb Joke er gevonden, tijdens één van de 
beroemde bingoavonden aan de Singel.”

Tegenwoordig woont Post weer in Brun-
nepe, op het vroegere Berkterrein. Daar-
mee is de cirkel rond, want zijn wieg stond 

nog iets dichter bij de Noorderkerk. “DOS 
is echt mijn leven. Dat ging eigenlijk van-
zelf als je in Brunnepe opgroeide. Nu zitten 
er bijna 65 jaar op. Net voor de winterstop 
heb ik nog zeven nieuwe reclameborden 
opgehangen. Tegenwoordig krijg ik daar 
wel hulp bij hoor. Maar dat is juist mooi. 
Met elkaar zijn we het visitekaartje van de 
vereniging!”
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BIJDRAGE TEAMS

HERBSTMEISTER EN CUPFIGHTER

DOS Kampen 2 staat na een intensieve 
voorbereiding en succesvolle eerste sei-
zoenshelft bovenaan in de eerste klasse. 

Tijdens het trainingskamp in Valkenswaard 
eind augustus werd het fundament onder 
het spel en het team gelegd. Dit bleek een 
stevig fundament. Zo werd er in de compe-
titie slechts één wedstrijd verloren. En daar 
bleef het niet bij. Door een overwinning in 
de IJsselderby net voor de Kerst gingen de 
poelänten door in de beker.

Nu, na terugkomst van een trainingskamp 
in Benidorm, is het team helemaal klaar 
voor de tweede seizoenshelft.

De spelers hebben maar één doelstelling: 
het behalen van het kampioenschap. Maar 
ook een bekerwinst staat natuurlijk hoog 
op het verlanglijstje.

 DOS 2 

DOS Kampen 2 wil graag alle vrijwilligers, 
sponsoren en supporters bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke en onmisbare 
steun. 

Zonder hun hulp zouden deze resultaten 
niet behaald zijn en was een goede voor-
bereiding op de tweede seizoenshelft 
onmogelijk geweest. 

Laten we hopen dat deze inzet en het 
harde werken van een ieder zich verder zal 
uitbetalen in de vorm van mooie prestaties 
op het veld.

Op een promoverend 2023!

Spelers DOS Kampen 2

 JO9-1 
Als ik dit stukje schrijf, loopt 2022 echt op 
zijn einde. Het is stil op de velden, de win-
terstop is in volle gang en het gaat deze 
dagen meer over eten dan over voetbal. 
De hoogste tijd dus om jullie allemaal mee 
te nemen in de voetbalreis van onze top-
pers van DOS JO9-1. 

Deze reis begon op 11 juni 2022 met het 
tot stand komen van de groepsapp JO9-1 
seizoen 2022-2023 waarin de trainers Nick 
en Hendri zichzelf alvast voorstelden. 
Dit deden ze niet voor niets want ondanks 
dat veel jongens elkaar al kenden van hun 
tijd in JO8, waren er ook de nodige nieuwe 
gezichten. Hierover later meer. Met veel 
enthousiasme werd in juni 2022 nog een 
aantal trainingen afgewerkt waarna de 
zomervakantie begon.

Op 12 augustus begon het seizoen dan 
echt voor onze jongens. Om jullie een beter 
beeld te geven een korte introductie: van-
uit JO8-1 waren Sander, Joshua, Sem, Jor-
die en Witte samen met trainer Nick door-
geschoven. Maar er kwam ook vers bloed, 
vanuit JO8-2 werd Daan toegevoegd en 
van de buurman kwamen Brynn en Rafi 
over. Iemand die we ook niet onbenoemd 
mogen laten is Hendri, die naast het geven 
van keeperstrainingen nog voldoende tijd 
over had om trainer van JO9-1 te worden. 
Wat vanaf het allereerste moment opviel 
was dat het een mooi clubje bij elkaar is, de 
sfeer is uitstekend. Het plezier spat eraf en 
er wordt veel gelachen met elkaar. Iets wat 
heel belangrijk is want we vergeten het 
nog weleens, maar plezier staat natuurlijk 
altijd op een. Natuurlijk zitten we uiteinde-
lijk op voetbal om te voetballen dus daar-
over nu meer.  

Voordat de eerste training na de zomer-
vakantie werd afgewerkt stond er al een 
oefenwedstrijd op het programma. We 
reisden compleet en vol goede moed af 
naar Wezep. Over de wedstrijd kan ik veel 
vertellen maar dat doe ik niet. Met een 8-0 
nederlaag keerden we terug naar Kampen. 
Misschien ietwat geflatteerd, want kansen 
hebben we zeker gehad, maar een dik ver-
diende nederlaag was het wel. Werk aan 

 JO9-3 
de winkel voor de trainers en de jongens 
want in de competitie wilden we natuur-
lijk beter voor de dag komen. Met uitwed-
strijden tegen Kowet en IJVV en thuiswed-
strijden tegen de polderbewoners van asv 
Dronten, Unicum en Zeewolde beloofde 
het een leuke maar zware competitie te 
worden. De openingswedstrijd, uit bij de 
leeftijdsgenoten van Kowet, sprong er uit 
en maakt bij iedereen die DOS een warm 
hart toedraagt natuurlijk net wat meer los.  
Onder toeziend oog van veel publiek, maar 
zonder onze keeper Rafi (ziek) en trainer 
Nick (Spanje), begonnen onze jongens uit-
stekend aan de wedstrijd. Er werd goed 
samengespeeld en als we de bal verloren, 
zaten we er kort op waardoor we hem snel 
weer terug wonnen. De dikverdiende voor-
spong werd vakkundig uitgebouwd in de 
eerste twintig minuten. Het moet gezegd 
worden dat de wedstrijd in het tweede 
deel kantelde, maar de voorsprong werd 
niet meer weggegeven. Met een mooie en 
verdiende 4-7 overwinning begonnen we 
de competitie uitstekend. We vervolgden 
de competitie met een gelijkspel tegen 
Unicum, een nederlaag tegen IJVV en twee 
mooie overwinningen tegen Zeewolde en 

asv Dronten. Uiteindelijk mooie resultaten 
en vaak met goed voetbal. Waar we qua 
fysiek en durf nog wel eens de mindere 
waren, was dat voetballend eigenlijk niet 
het geval.

Vlak na de herfstvakantie en met oefenze-
ges tegen Urk en Genemuiden in de zak, 
begon de tweede fase. Helaas zonder onze 
Jordie want die had zijn arm gebroken. 
Met als enige verandering SV Lelystad ‘67 
voor Zeewolde troffen we dezelfde tegen-
standers. De resultaten waren helaas wat 
minder maar het spelbeeld gelukkig niet. 
De eerste vier wedstrijden tegen SV Lely-
stad ‘67, asv Dronten, Kowet en Unicum 
werden met minimaal verschil verloren, 
maar gelukkig eindigden we de competitie 
goed met een mooie zege op IJVV. 

Een goed stel bij elkaar. Het leuke voetbal, 
de saamhorigheid en het plezier straalt 
ervan af. Ik kan iedereen alleen maar uit-
nodigen eens een wedstrijd van deze jon-
gens te komen kijken. Vergeet ons dan niet 
aan te moedigen!

Met een nieuw samengesteld team zijn we 
dit seizoen gestart. Berat, Jesper, Senn en 
Jake kenden elkaar en de trainers Wilfred 
en Steve al van vorig seizoen. Voor Gijs, 
Luuk, Mill, Noah en Thijs was het even ken-
nismaken. Tijdens de eerste training bleek 
dat de meeste jongens elkaar al kenden 
en vanaf daar zijn we lekker met z’n allen 
gaan voetballen en een team gaan vor-
men. Halverwege na de eerste fase is Ilja 
ook met ons mee komen trainen. 
Als trainers zijn we trots op de jongens: 
jullie voetballen met veel inzet en veel ple-
zier. Wij zien een mooie stijgende lijn in het 
voetbalspel: oog voor elkaar op het veld, 
mooie aanvallen en verdedigend staan 
we steeds beter. Met enthousiaste ouders 
langs de lijn die jullie fijn aanmoedigen, 
hebben jullie mooie wedstrijden gespeeld 
waar we vaak met drie punten van het veld 
af kwamen. 

We gaan er een mooie tweede seizoens-
helft van maken als team!
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SUPPORTERSVERENIGING

 3 januari 2023 
Afgelopen weekend vlogen de vuurpijlen 
weer de lucht in, om het nieuwe jaar 2023 
in te luiden. Wij, als bestuur van de Sup-
portersvereniging, wensen iedereen een 
gezond en voorspoedig 2023 toe!

Ons vlaggenschip wist in de eerste compe-
titiehelft tegen goed voetballende teams 
thuis mooie punten te pakken, maar helaas 
is er nog wel veel werk aan de winkel zeker 
gezien de nieuwe degradatie- en PD-rege-
ling.

Op dit moment staat ons eerste elftal op 
de tiende plek in 1e klasse E en dit is nog 
niet voldoende om direct te handhaven. 
Wij zullen daarom ons eerste elftal de 
komende periode keihard steunen na de 
winterstop. 

 18 maart 2023 
Zaterdag 18 maart a.s. gaan wij een sup-
portersbus laten rijden naar Oldenzaal 
want dan speelt DOS Kampen 1 uit tegen 
Quick ’20. Ga allen mee in de bus zodat wij 
met een volle bus naar Oldenzaal gaan.   

De eerste Supportersvereniging activitei-
ten zijn ondertussen geweest. Hiernaast 
een overzicht.

langs de lijn om de verrichtingen professi-
oneel vast te leggen van het eerste elftal.

Gezien de overvolle winterstop agenda 
van de FIFA toernooi organisator hebben 
we besloten om dit jaar naar een nieuwe 
datum te gaan zoeken.

 11 februari 2023 
Zaterdag 11 februari a.s. gaan wij de eerste 
Party Bingoavond organiseren met ‘meer’. 
Dat houdt dan in: een bierproeverij, live 
muziek met niemand minder dan Wimmie 
Bouma, bekend van de grote hit “De Ring 
die jij draagt”. Er zijn tijdens de vier ron-
den bingo mooie grote prijzen te winnen 
zoals Kamado BBQ, voetbalweekend in 
Duitsland met tickets en overnachting voor 
twee personen, kaarten voor Holland Zingt 
Hazes en nog veel meer…

Tussen de bingorondes door gaan wij een 
bier- en wijnproeverij doen. Het beloofd 
weer een onvergetelijke avond te worden. 
De avond is alleen toegankelijk voor SV-le-
den en een introducé. Mocht je nog geen 
lid zijn dan kun je uiteraard als nog voortij-
dig SV-lid worden.

 3 juni 2023 
Zaterdag 3 juni a.s. gaan wij het seizoen 
afsluiten met het derde DOS Eats & Beats 
Festival. Het eerste overleg is inmiddels al 
geweest met de Businessclub van de voet-
balvereniging. 

Heb jij het altijd leuk gevonden om mee te 
werken aan z’n festival meld je dan gerust 
aan bij één van de SV bestuursleden. 

Supportersvereniging 
DOS Kampen

Ook zijn wij op zoek naar sponsoren. Vraag 
naar de mogelijkheden, elk bedrag of 
dienstverlening is welkom zodat we weer 
een mooi openluchtprogramma kunnen 
bieden voor dit gratis toegankelijk evene-
ment voor ieder die DOS een warm hart 
toedraagt.

Zoals je leest draait de Supportersvereni-
ging op volle toeren en op dit moment 
hebben we ongeveer 370 SV-leden. Mocht 
je een steentje willen bijdragen in ons 
bestuur dan ben je vrijblijvend van harte 
welkom voor een gesprek.

Om de activiteiten in de toekomst te blijven 
ontwikkelen en organiseren hebben wij 
ook jou als SV-lid nodig. Ben je nog geen 
lid van de Supportersvereniging maar je 
hebt wel belangstelling, voor 12 Euro per 
jaar ben je al SV-lid en steun je de Suppor-
tersvereniging waardoor wij weer mooie 

activiteiten kunnen blijven organiseren. 
Wil jij lid worden van de gezelligste Sup-
portersvereniging stuur dan gerust een 
mailtje naar supportersvereniging@dos-
kampen.nl

Bestuur SV DOS Kampen  
Henry Kruithof - Voorzitter, Adrie Stoel - Secre-
taris, Gerrit Verstege - Penningmeester, Jan Kat-
tenberg, Henk Mulder, Nick Zoetebier, Sjoukje 
Sellis commissieleden.
Op dit moment zijn er twee bestuursleden 
taken (commissieleden) vacant.

 15 oktober 2022 
Zaterdag 15 oktober jl. hadden we onze 
eerste ‘derde helft-feest’ met medewer-
king van Jermaine Stuiver. Dit was een 
groot gezellig feest mede na de mooie 
thuisoverwinning op WHC. 

De volgende ‘derde helft-feest’ staat 
gepland op zaterdag 4 maart a.s., na 
afloop van de thuiswedstrijd tegen SVI 
Zwolle. Later meer info wie er dan bij ons 
komt optreden.

 19 november 2022 
De Hollandse Avond op 19 november jl. 
was zowel voor de Supportersvereniging 
als de voetbalvereniging (goede baromzet) 
een zeer groot succes! 

Voor een uitverkochte kantine met ruim 
300 bezoekers stonden Geert Hiemstra, 
Danny Heden en Dirk Meeldijk op het 
podium en zij wisten de zaal met gemak 
op hun kop te zetten. Wij organiseren dit 
soort activiteiten natuurlijk als eerste voor 
onze supporters maar ook om ons steentje 
bij te dragen aan voetbalvereniging door 
een mooie baromzet op z’n avond.

 17 december 2022 
Zaterdagmiddag 17 december jl. stond in 

het teken van onze traditionele kerstbazar 
en kinderbingo. Dit was weer na drie jaar 
een groot succes in volle DOS-kantine en 
wij bedanken nogmaals alle sponsoren en 
bezoekers. 

Januari is altijd de periode voor de jaar-
lijkse DOS-nieuwjaarsreceptie met huldi-
ging van SV-jubilarissen (17 personen dit 
jaar). Dit jaar liep dit allemaal anders door 
het plotselinge overlijden van de penning-
meester Gerrit Woning.

De Gerrit Schinkel Pries wordt dit jaar uit-
gereikt aan Frans Habekotté.

Frans heeft zich vele jaren ingezet als vrij-
williger van vv DOS Kampen en SV DOS 
Kampen.

Frans was een van de SV bestuursleden, die 
gelijk in 2016 instapte als penningmeester 
bij de doorstart van de supportersvereni-
ging. Zijn penningmeesterschap heeft in 
de afgelopen zes jaar geen windeieren 
gelegd en wist de inhoud SV-kas te verdrie-
voudigen. 

Daarnaast heeft Frans zich vele jaren ver-
dienstelijk gemaakt voor vv DOS Kampen 
als vrijwillig fotograaf. Wekelijks zat Frans 
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UITGEKOOKT

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!

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

www.smash-av.com

Montagestraat 1, 8263 BP Kampen
038-333 2973

Gehakt-
schotel
met aubergine, geroosterde 
groenten en kaas

Start 2023 gezond en duik zelf eens lekker 

de keuken in. Laat je kookkunsten zien aan je 

vrienden of familie met dit lekkere gerecht. Met dit 

recept maak je een heerlijke gehaktschotel met 

aubergine, tomaat, aardappel, gegrilde groenten 

en romige kaas. Genieten!

Recept

•  Verhit een pan met olijfolie en bak hierin de uien samen met 

een geperste knofl ook voor circa 4 minuten lichtjes aan.

•  Voeg de aubergine als eerste toe en bak deze 

circa 5 minuten mee.

•  Nu mogen de overige groenten worden toegevoegd 

en bak deze kort mee.

•  Voeg hier de gedroogde Italiaanse kruiden 

aan toe gevolgd door het rundergehakt.

•  Als het gehakt en de groenten lekker gebakken zijn voeg 

je de tomatenpuree toe gevolgd door de tomatensaus.

•  Als het geheel zachtjes kookt breng je het op smaak 

met de cajunkruiden, zout en de balsamicoazijn.

•  Als laatste meng je de aardappelschij� es 

door het geheel heen.

•  Maak een ovenschaal geschikt voor circa 2kg gereed 

met bakpapier en vul deze met de gehaktschotel.

•  Bestrooi met geraspte kaas en zet in de oven voor 

circa 30 minuten op 200 graden. 

Gebakken groenten

•  Maak de groenten schoon en was deze met water.

•  Snijd de courgette in halve plakken.

•  Snijd de paprika’s in grove repen.

•  Verhit de olie in de pan en voeg hieraan de groenten toe.

•  Zodra de groenten lekker gebakken zijn voeg je de 

zongedroogde tomaten toe en breng op smaak met zout.

•  Serveer bij de gehaktschotel.

Uitgekookt.nl 085 - 040 6065Start 2023 gezond! 

› 2 el olijfolie

› 2 stuks aubergine

›  2 tl gedroogde 

Italiaanse kruiden

›  500 ml tomatensaus 

(met Italiaanse kruiden)

› 1 el tomatenpuree

› 250 gram rundergehakt

› 1 teentje knofl ook 

› 1 rode ui 

› 3 stengels bleekselderij

› 100 gram champignons

›  1 fl inke scheut 

balsamico azijn

› 2 tl cajunkruiden

›  2 tl gram zout 

(of naar smaak)

›  350 gram 

aardappelschij� es

›  300 gram 

parmezaanse geraspte kaas 

(om de gratineren)

Ingrediënten
Hoofdgerecht voor 3-4 personen

› 1 el olijfolie

› 1 courgette 

› 1 rode paprika

› 1 gele paprika

›  90 gram zon 

gedroogde tomaten

› 1 tl gram zout

Gehaktschotel met aubergine

Gebakken groenten

Gehaktschotel 

•  Verwam de hete lucht oven op 200 graden en maak de 

groenten schoon en was deze met water.

•  Snijd de aubergine in blokken van circa 2 cm, de rode ui 

in ringen, de champignons in plakken en de bleekselderij 

in 1 cm stukjes.

Bereiding

Geen tijd, zin of 
inspiratie om te koken? 

Onze chefs koken graag voor jou! Deze maaltijd 

staat in week 6 op het menu, samen met nog 23 

lekkere en gezonde kant-en-klaarmaaltijden.

Bestel deze gehaktschotel nu op:
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BIJDRAGE TEAMS

 JO12-3 

De eerste helft van de competitie zit erop 
en inmiddels zijn er veel leuke en span-
nende wedstrijden gespeeld. 

Onder de bezielende leiding van Jeroen is 
JO12-3 inmiddels een geolied team

Tijdens de eerste fase hebben we helaas 
de kampioenswedstrijd tegen Nunspeet 
verloren, maar na zeven wedstrijden in de 
tweede fase van de competitie in de derde 
klasse is DOS JO12-3 kampioen geworden. 
Het bleef tot het laatste moment span-
nend, omdat het nog niet duidelijk was 
of er nog een inhaalwedstrijd van een 
andere ploeg gespeeld werd.

We hebben er met z’n allen goed voor 
getraind en deze kanjers hebben het dan 
ook dik verdiend. Op naar de derde fase 
en nog meer leuke wedstrijden.

Groeten van Youssef, Tijn, Joas, Julian, 
Tim, Stijn, Jesse, Jelle, Jorn, Wesse, Milan, 
Tommy en Jeroen

 JO11-1 Door Oefening Sterk(er).
Wat als Peter Bosz, Johan Derksen, Marco 
van Basten of Ruud Gullit niet bij het 
Nederlands elftal, maar bij DOS Kampen 
JO11-1 aan de lijn hadden gestaan? 

Natuurlijk hebben ook onze jongens steek-
jes laten vallen, sommige wedstrijden over 
de streep moeten trekken of werden ze 
pas laat in de wedstrijd wakker. Maar ik 
durf met zekerheid te stellen dat wij bij het 
merendeel van onze wedstrijden de fijn-
proevers wel hebben laten genieten met 
goed, herkenbaar combinatievoetbal. 

Onze toppers Stijn van Walsem, Max Kar-
man, Morris Vlierhuis, Jesper Kersten, Daan 
van der Heijden, Marco Lorubbio, Sven 
Stalknecht, Rainer Jr. Subaran, Daan Leu-
rink en Bret Tuinstra (u kent ze natuurlijk 
allemaal uit het plaatjesboek) is wel een 

Beste lezers,

Ook dit jaar is DOS Kampen 6 weer vol 
goede moed begonnen aan het seizoen. 
Met weer een paar nieuwe gezichten in de 
selectie is het weer passen en meten. Dit 
seizoen staat voornamelijk in het teken 
van spelers lenen. 

Zo hebben al veel spelers inmiddels de 
revue gepasseerd bij ons. Wellicht dat dat 
na de winterstop verandert!

We spelen dit seizoen weer in de vijfde 
klasse, maar over het voetbal zullen we het 
maar niet hebben. De derde helft wordt 
daarentegen weer elke week gewonnen 
van menig team. Mocht daar een klasse-
ment van zijn, dan hebben we een flink 
positief doelsaldo. Maar soms eist een 
derde helft of een vrijdagavond ook zijn 
tol. Zo staat niet altijd iedereen even fit 
op het veld en hebben we al een aantal 
zaterdagen met een paar man op het veld 
gestaan met de vraag of dat nou wel zo 
verstandig is. Maar uiteindelijk draait het 
allemaal om gezellig een balletje trappen 
en uiteindelijk eindigen met een biertje en 
een kipschnitzel in de kantine. Dat zullen 
we dan ook absoluut voortzetten in de 
tweede seizoenshelft.

Groeten, DOS 6

 DOS 6 

 JO13-1 

goed stel met elkaar. Met strijd, voetbal-
lend vermogen, flitsende acties en een slot 
op de deur indien noodzakelijk, zijn deze 
jongens in staat gebleken om met elkaar 
als team beter te worden. 

Het eerste deel van dit seizoen hebben 
we constant in de bovenste helft meege-
draaid en dat is fraai met tegenstanders als 
SC Genemuiden, asv Dronten, WVF en PEC 
Zwolle. Over de ‘Blauwvingers’ gesproken: 
die werden na een wedstrijd vol passie en 
klasse met 6-3 aan de zegekar gebonden. 
Stiekem toch wel één van de hoogtepun-
ten van de eerste seizoenshelft. 

We hopen dan ook dat bovenstaande 
kenners na de inzichten van het WK in de 
tweede seizoenshelft eens bij ons komen 
kijken. Ze zullen versteld staan en positie-
ver naar het voetbal kijken!

Een berichtje voor ‘De Nieuwsgier’, maar 
nu eens met een andere insteek. 

We kunnen natuurlijk vertellen over de vijf-
tien fantastische jongens in het team die 
met elkaar in de eerste competitie boven-
aan eindigden, of Valentijn die helaas ons 
team heeft verlaten, maar wie we heel erg 
veel succes wensen in JO14-1. 

Uiteraard kunnen we het over de trai-
ners Robin en Dennis hebben die in weer 
en wind op het veld staan met ons of lei-
der Anthony die alle randzaken in goede 
banen leidt. 

Maar nee, voor deze ‘Nieuwsgier’ kiezen 
we voor de insteek van de supporters, want 
wat is JO13-1 zonder een grote schare sup-
porters die voor dag en dauw klaar staan 
om de jongens te rijden en te supporteren. 

Op het moment dat je zoon in JO13 voet-
balt, ga je ervan uit dat je eerst over de 
markt en langs de bakker kan voordat je 
bij het voetbal gaat kijken, maar niets is dit 
seizoen minder waar. Er wordt op menige 
zaterdag om zeven uur verzameld bij de 

kerk om rond half negen ergens een wed-
strijd te voetballen, de wekker gaat voor 
sommigen nog eerder dan doordeweeks 
en de kantine bij de tegenstanders is gere-
geld nog niet open voor een bakkie. 

Dus hulde aan de grote schare ouders 
die ervoor zorgt dat hun zoon op tijd ter 
plaatse is, de hoeveelheid auto’s die altijd 
ter beschikking staat van dit team. Ver-
voer is nooit een probleem, soms gaan we 

met tien auto’s en hele gezinnen met de 
jongens mee. Laten we ook de thuisblij-
vende supporters niet vergeten die via de 
app bemoedigende woorden scanderen 
als onze langs-de-lijn reporter de stand 
doorgeeft voor het thuisfront of de opa’s, 
oma’s, ooms en tantes die geregeld op ‘De 
Maten’ te vinden zijn langs de lijn. 
Dank supporters van JO13-1! Zonder jullie 
kunnen wij niet met zoveel plezier onze 
hobby uitoefenen.

 MO9-1 
Daar komen de meiden van MO9-1 het 
veld op. De trainers begroeten ze en de 
meiden pakken zo snel mogelijk een bal. 
Ze oefenen wat trucjes, schieten op doel en 
kletsen wat tot ze door de trainers Hans en 
Peter geroepen worden. 

Ze bespreken met elkaar de wedstrijd van 
de zaterdag ervoor. Helaas geen winst, 
maar ze kunnen goed vertellen wat er wel 
goed ging en wat ze als team sterk maakt. 
Ze overleggen wat beter kan en gaan trai-
nen. 

Peter legt met passie de oefeningen uit en 
stimuleert de meiden het beste uit zichzelf 
te halen. Ook Hans helpt en stuurt bij waar 
nodig. Vol enthousiasme zijn de meiden 
bezig. Pijntjes worden verbeten, de kou 
genegeerd. Door, de meiden willen door. 
Training na training, wedstrijd na wed-
strijd. Bij wedstrijden zijn ze fanatiek, ze 
zoeken elkaar op en proberen de bal in het 
doel te krijgen. Het valt niet mee, maar de 

meiden houden de moed erin en zetten 
door. Ze weten: bij winst trakteert de trai-
ner op patat. En dan die allerlaatste wed-
strijd voor de winterstop. Ze verdedigen als 
nooit te voren, zoeken elkaar op en knok-
ken zich naar voren met de bal. Dit is hoe 
het moet en maar liefst zeven keer weten 
ze de bal tussen de palen te krijgen en hou-
den ze de tegenstander achter zich. Met 
een prachtige overwinning en een warm 
bakje patat achter de kiezen kunnen ze 
vol tevredenheid de winterstop in. Op naar 
meer overwinningen met dit leuke team!
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 JO12-2 
TROTS op de spelers van JO12-2
Zaterdag 3 september 2022… start com-
petitie eerste klasse, om 9.40 uur de eerste 
thuiswedstrijd, direct de derby tegen KHC 
JO12-1. Spannend! Waar sta je, wat mag 
je verwachten? Veel ouders en bekenden 
langs de kant van het veld. Uitslag 11-2! 
Gewonnen! Wat een start! 

Een paar weken later. Op 1 oktober 
2022 staat er weer een derby op het pro-
gramma: DOS-Go-Ahead JO12-2. Linksom 
of rechtsom, ook die moet natuurlijk 
gewonnen worden! Wat bleef het lang 
spannend, nog enkele minuten te gaan, 
3-3… tot de laatste hoekschop. Zou het 
dan toch nog? En ja hoor. DOS maakt de 
uiteindelijke 4-3! Wat een blijdschap, weer 
een derby gewonnen! 

Wat is er nou leuker dan deze wedstrijden 
winnen. Ook omdat er bij de tegenpar-

tij klasgenootjes voetballen. De kinderen 
hebben al zin in maandag. De andere wed-
strijden waren tegen onder andere ESC 
Elburg, SV Epe, CSV’ 28. Uiteindelijk keurig 
in de middenmoot geëindigd. 

Ook in fase twee hebben we ons in de eer-
ste klasse gehandhaafd. Wat een knappe 
prestatie van de jongens! Hierden JO12-
1, VVOG JO12-1. We hebben ons knap 
staande gehouden. Mooi om de jongens 
te zien groeien. Verbaal, fysiek, technisch 
en tactisch. 

De spelers die dit allemaal doen? Hier 
komen ze: Julian Waardenburg; de skills 
van Noppert, Jelle Heldoorn; Japie Stam de 
tweede, Jesse Bruggeman; denk maar niet 
dat je langs mij heen komt! Sam Roordink; 
de supersnelle wingback, Daan Bos; door-
gaan tot de scheids fluit, Thom Brouwer; 
kan steekpasses geven als Blind, Felix van 
der Scheer; soepel en onnavolgbaar aan 
de bal, Luuk Vrieling; zoals Frenkie, altijd 
blij kijkend en technisch, Lorenzo Wijsman; 
net zo’n gouden linker als Berghuis, Owen 

Zwartbol; balvast als Touzani, Thimon Smit; 
onvermoeibaar en oog voor de goal. 
En dan de technische staf met nog een con-
tract tot de zomer: coach Cor Smit, de assis-
tenten Youri Brouwer en Simon Vrieling. 
Een goede staf vult elkaar aan. Geeft feed-
back en feed forward. Een mooie samen-
werking, nog niet eerder gezien, aldus 
kenners. Doel 1: de kinderen in hun kracht 
zetten,  2: een bijdrage leveren aan hún 
ontwikkeling en plezier, 3: hopelijk ook de 
tweede seizoenshelft in de eerste klasse. 

Dit alles is al een hoofdprijs op zich!

O21 ligt nog op finalekoers

Vier wedstrijden heeft het O21-team erop 
zitten als we aan de winterstop beginnen. 
De tussenbalans is positief, want we staan 
bovenaan in een poule met Go-Ahead 
Kampen, Olympia ‘28 en ZAC. Belangrij-
ker is dat onze talenten de nodige erva-
ring konden opdoen en wedstrijdminuten 
maken. Want dat is het doel van het O21-
team: als slotstuk van de opleiding de jon-
gens het laatste beetje bagage meegeven 
richting een mooie carrière in DOS 1. 

Dit seizoen begon met een 0-8 overwin-
ning op Olympia ‘28. In Hasselt lieten de 
DOS-talenten er geen gras over groeien, 
zagen de trainers Wilfred Rill en Leon Dijk-
stra: “Bij rust stond het al 0-5. Het is een 
groep die niet alleen vol talent zit, ze zijn 
ook enorm gemotiveerd. Erg fijn om mee 
te werken!” De O21-selectie bestaat uit 

 O21 

een mix van spelers uit DOS 1 en DOS 2, 
aangevuld met jongens uit JO19-1. “Het 
mooie is dat de jongste spelers goed aan-
haken bij het niveau van de ouderen. Zo 
ontstaat een win-winsituatie, we zien alle 
spelers grote stappen maken in hun ont-
wikkeling.”

De tweede wedstrijd, thuis tegen ZAC O21, 
eindigde in een 3-0 overwinning. Daarna 
volgde de dubbel met Go-Ahead Kampen. 
Het duel op ‘De Maten’ bleef lang 0-0, maar 
beide ploegen kregen genoeg kansen voor 
de winst. Uiteindelijk wisten alleen de 
poelänten te scoren, waardoor we met 
drie punten en een lekker gevoel van het 

veld stapten. Net voor de winterstop was 
de return op ‘Middenwetering’ en die ging 
helaas met 3-2 verloren. Hoewel de cocksi-
anen het betere veldspel hadden, lukte het 
DOS om op wilskracht nog bijna langszij te 
komen na een 3-0 tussenstand: 3-2.

Ondanks die nederlaag staan we boven-
aan in de poule. Is dat na de returns tegen 
ZAC en Olympia ‘28 nog zo, dan gaan we 
naar de Beltona Finaledag die traditiege-
trouw wordt georganiseerd door Sparta 
Enschede. Maar dan is het al mei. Of we 
dat gered hebben, leest u in de zomer 
Nieuwsgier. In de tussentijd kunt u terecht 
op  www.sparta-enschede.nl/beltona/ .

 MO11-1 
MO11-1 is kampioen!
Na een spannende tweede fase, waarin 
alleen een keer werd verloren van de 
dames van Urk, werd DOS MO11-1 nipt 
kampioen op de laatste speeldag.

Op een bevroren veld in Emmeloord werd 
het in de laatste wedstrijd 0-14 en omdat 
Urk gelijkspeelde tegen de dames van IJVV, 
werden onze dames de terechte kampi-
oen!

Elke wedstrijd is er vooruitgang en het 
samenspel gaat steeds beter.

Hartelijk gefeliciteerd meiden, super 
gedaan! Nu eerst lekker vakantie en na de 
‘winterstop’ weer met volle kracht vooruit!

Ook dit jaar is er weer een enthousiast 
team bij de JO10-2 van DOS Kampen.
Het eerste kwart zijn we uitgekomen in 
de eerste klasse. Vaak, met een klein ver-
schil, werd er verloren. Hierdoor werd het 
enthousiasme minder en werd er aan de 
stoelpoten van de trainers gezaagd.
 
Het tweede kwart kwamen we uit in de 
tweede klasse. Hier ligt het spelniveau 

 JO10-2 

een stuk lager wat ervoor zorgde dat we 
plotseling konden overspelen en tijd had-
den om te kijken waar de ruimtes lagen. 
Dit resulteerde erin dat de eerste wedstrij-
den werden gewonnen, regelmatig werd 
er goed overgespeeld wat ervoor zorgde 
dat we momenten van spelvreugde en 
overspel van een hoog niveau zagen. Twee 
wedstrijden werden verloren met één of 
twee doelpunten verschil. Dit zorgt ervoor 

dat de trainers, volgens traditie, het derde 
kwart weer kampioen willen worden.
 
Het nieuwe jaar gaan we dan ook vol aan 
de bak.

Wij wensen elke team veel plezier voor het 
nieuwe jaar!
 
Team JO10-2 DOS Kampen
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 JO13-3 
Duizelende start

Weleens in een enorme winkel geweest? 
Zo enorm dat het je duizelt? Gangpad 
na gangpad, het ene na het andere schit-
terende nieuwe product, aanbiedingen, 
keuzes, nog meer flitsende producten! 
Fantastisch en overweldigend tegelijk. Dui-
zenden bezoekers. Alles kan en ruimte zat. 
Nou zó was het eerste halfjaar voor KP13-
3: fantastisch en overweldigend. Voor het 
eerst op een groot veld, razende vlaggers, 
veel meer teamspelers, gigantische goals, 
strenge scheidsrechters en niet te verge-
ten: de buitenspelregel. Trainers Ruben en 
Ton gingen met het team aan de slag. Trai-
nen, praten, oefenen. We zagen de inzet, 
gewenning en plezier. Vooral in uitwed-

strijden pakten we punten. Wezep kreeg 
op de broek. Hier lijkt iets moois te groeien. 

Soms moeten we nog van ver komen.  
We hopen voor het vervolg op nog meer!

Foto staand van links naar rechts: Ton (trainer), Sem, Manuel, Zion, Kayleigh, Max, Mees, Ruben 
(trainer)
Zittend: Milan, Julian, Thomas, Iljah, Arian, Burak, Erkan, Matthias. Niet op de foto: Luuk

Na een roerige start, zonder vaste trainers 
en tekort aan spelers is JO17-2 inmiddels 
gevormd tot een mooie en bonte verza-
meling van voetballers. Onder leiding van 
coach Mark, leider Ronnie en trainer Peter 
worden de mannen iedere week weer aan-
gestuurd. In de eerste fase van de competi-
tie werd het kampioenschap behaald in de 
derde klasse en hiermee gingen we auto-
matisch verder in de bekercompetitie!
 

 JO17-2 

DOS Kampen 3 voor het eerst 
in degradatienood

Vol goede moed en met maar liefst vier 
nieuwe aanwinsten, die gescout waren 
door de technische staf, begon DOS 3 aan 
het seizoen. De eerste twee potjes wer-
den met een beetje pech gelijkgespeeld. 
Daarna begon het, verlies op verlies op 
verlies. Iedereen was er wel eens klaar 
mee. De koppen bij elkaar voor de laatste 
wedstrijd van 2022. Met een donderspeech 
van Appie en Erik werden de spelers het 
veld opgestuurd en met succes! De spelers 
brachten al hun energie in de wedstrijd 
met als eindresultaat een 0-2 overwinning. 

Op naar de tweede helft van het seizoen 
waar het de eerste drie wedstrijden tegen 
de directe concurrenten mag worden 
opgenomen.

HARD GOAN!

 DOS 3 

De tweede fase in de tweede klasse werd 
verdienstelijk afgesloten met een vierde 
plek met af en toe goed voetbal en een 
goede teamspirit!
 
Verder gaan op deze voet, spelers beter 
maken en klaarstomen voor het volgend 
jaar dat is het doel!
 
Op de foto staan Saed, Tygo, Jens, Moham-
med, Rowil, Johan, David, Levi, Nigel, Lars, 
Abdiqani, Abdulbasid en Joris. Jander ont-
breekt op foto

1 per klant en geldig tot 31 mei 20231 per klant en geldig tot 31 mei 2023
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Wilfred Hoezen:  
volgende echte Dosser 
in het bestuur
Sinds de Algemene ledenvergadering van 25 januari is Wilfred Hoezen (41) 

de nieuwe penningmeester van DOS Kampen. Met hem krijgt de onlangs 

overleden penningmeester Gerrit Woning een waardige opvolger. “Ik heb 

een financieel gezonde club onder mijn hoede gekregen.”

Met Hoezen treedt er weer een echte 
poelänte toe tot het bestuur. Hij is inmid-
dels 34 jaar lid van de club, waar hij als 
7-jarig jochie zijn eerste voetbalstappen 
zette. Deze zomer borg Hoezen zijn voet-
balschoenen op. “De laatste jaren speelden 
we met een echt vriendenteam van 35+’ers 
op de vrijdagavond. Dat was ontzettend 
mooi, maar de kwaliteit liep hoe langer 
hoe meer terug”, vertelt de kersverse pen-
ningmeester lachend. “Maar we waren 
er altijd, de opkomst was hoog. Ook nu 
we gestopt zijn, zien we elkaar nog vaak. 
Bijna wekelijks bij DOS en anders tijdens de 
weekendjes weg.”

 Gezonde vereniging 
Hoezen krijgt het vrijwilligerswerk met de 
paplepel ingegoten van zijn vader Willem. 
“Hij was ook altijd bij DOS bezig. Helaas is hij 
veel te jong overleden. Ik vind het mooi om 
nu de handschoen op te pakken, want er is 
veel te doen. Maar dat is een goed teken. 
DOS staat er financieel prima voor ondanks 
de uitdagingen van deze tijd. We hebben 
ook nog geen signalen dat er leden zijn die 
hun contributie niet meer kunnen betalen. 
Tegelijkertijd zijn de omzetten in de kantine 
veelbelovend en is het bewonderenswaar-
dig dat al onze sponsoren ons trouw zijn 
gebleven. Wat dat betreft zijn we op veel 
meer vlakken gezond. Dat zie je terug in de 
sfeer binnen de vereniging. Het is hier altijd 
gezellig, zo gezellig dat we zelfs veel gasten 
van buiten over de vloer hebben”.

 Financiële bagage 
In het dagelijks leven is Hoezen directielid 
van horecagroothandel HANOS. Daarvoor 

VAN HET BESTUUR

dat allemaal door in de kantine? Dat zijn 
belangrijke vragen. Door meerdere spaar-
potjes aan te leggen, proberen we die uit-
dagingen zo goed mogelijk aan te gaan.”

 Langs de lijn 
Nu Hoezen zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen heeft gehangen, zal hij meer langs 
de lijn te vinden zijn. Toch was hij daar al 
veel te vinden, als supporter van oudste 
zoon Sem. “Met veel jongens met wie ik 
altijd gevoetbald heb, staan we nu naar 
onze kinderen te kijken. Zij bouwen inmid-
dels ook een echte  vriendenkring op bij 
DOS. Dat is, om in financiële termen te blij-
ven, onbetaalbaar.” 

 Samen Beter! 
Van het oude 35+-team van Hoezen zijn 
inmiddels meerdere jongens actief binnen 
de vereniging. “Onze generatie is nu aan 
zet en ik vind het mooi om te zien dat dat 
ook echt wordt opgepakt. Er staat een 
goede organisatie en door met elkaar de 
schouders eronder te zetten heeft DOS een 
mooie toekomst!”

2 januari jl. overleed vrij onverwachts onze penningmeester Gerrit Jan Woning. De 
afgelopen drie-en-een-half jaar heeft hij DOS Kampen succesvol door de woelige 
coronaperiode geleid, die bol stond van de financiële uitdagingen. Tijdens de ALV 
van 25 januari zou hij het stokje overdragen aan Wilfred Hoezen. DOS Kampen is 
Gerrit Jan enorm dankbaar voor zijn inzet!

was hij werkzaam als registeraccountant, 
waardoor de club opnieuw onder financi-
ele leiding van een echte expert staat. “Ik 
vind het indrukwekkend hoeveel mensen 
hier wekelijks rondlopen om alles in goede 
banen te leiden. Al langere tijd liep ik rond 
met het idee om ook iets op te pakken en 
gezien mijn kennis en ervaring is de taak 
van de penningmeester mij op het lijf 
geschreven. Ik hoop dat ik voor elk lid wat 
kan betekenen. Want of je nu in het eer-
ste, MO17-1 of JO9-3 speelt, iedereen heeft 
recht op goede faciliteiten. Daar wil ik me 
sterk voor maken”.

 Ontwikkelingen 
Tegelijkertijd weet Hoezen dat DOS voor 
een aantal grote uitdagingen staat. “Een 
grote wens is meer kunstgrasvelden. We 
zijn de laatste jaren aardig gegroeid en 
het wordt steeds lastiger om al die teams 
een plek te geven. Maar zo’n veld vraagt 
een financieel kunststukje. Daar komt bij 
dat de gemeente Kampen plannen heeft 
om het complete sportpark, van v.v. Kam-
pen tot aan KHC, opnieuw te ontwikkelen. 
Maar dat kan nog wel jaren duren. Wat lap 
je in die tussentijd op? En hoe houd je daar-
bij de contributie zo laag mogelijk? Boven-
dien voeren onze leveranciers momenteel 
flinke prijsstijgingen door. Bereken je 
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