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95 en springlevend!
Afgelopen december werd DOS Kampen 
95 jaar. Nog vijf jaar en dan bestaan we 
100 jaar. Uit het initiatief van zeven jon-
gens uit Brunnepe in 1926 is een vereniging 
van 1000 leden ontstaan, met ruim 60 spe-
lende teams en meer dan 300 vrijwilligers 
die het voetballen mogelijk maken. In deze 
Nieuwsgier kun je lezen hoe die Dossers 
hun sport beleven en met elkaar binnen 
DOS Kampen succes beleven. 

Op dit moment zitten we nog midden in 
een pandemie. Trainen is beperkt mogelijk 
en het spelen van wedstrijden niet toege-
staan. Toch hebben we de verwachting dat 
na de winterstop de competities weer van 
start gaan. Op onze velden zullen daarom 
al snel de eerste teams weer in training 
zijn. Dat is goed want sport en bewegen is 
gezond en aan een wedstrijdfit team gaat 
training vooraf. DOS Kampen volgt daarbij 
de voorschriften van de overheid en zorgt 
daarmee voor een veilige sportbeoefening 
voor al haar leden.

Met het sporten komt straks ook het ver-
enigingsleven weer op gang en ook dat 
is gezond! Nergens wordt immers zoveel 
gekletst als langs de velden en in de kan-
tine van een voetbalvereniging. En dat 
kletsen met elkaar heeft iedereen, juist nu, 
nodig! Het zorgt voor verbinding en dat 
is waar een vrijwilligersvereniging als DOS 
Kampen op draait.

Ondertussen zitten we als vereniging niet 
stil en werken we aan noodzakelijke verbe-
teringen. In deze Nieuwsgier nemen we je 
graag mee in die ontwikkelingen. Zo kun je 
o.a. lezen over het opleiden van spelers, het 
gebruik van Taakie voor vrijwilligers en de 
ontwikkeling van sportpark de Maten. Het 
laat zien dat we springlevend zijn.

En het is nog lang niet klaar. Ook wie 95 
jaar is, moet de ambitie hebben om op zijn 
100e verjaardag nog beter te zijn. Priori-
teit heeft daarbij de realisatie van betere 
velden en accommodaties. In dat dossier 

zijn we al langer in overleg met de ver-
schillende gebruikers van het sportpark 
en de gemeente Kampen. Er tekent zich 
vooruitgang af maar we weten ook dat 
de totale plannen zeker vijf jaar nodig 
hebben. Daarom gaan we voor een eerste 
verbetering in 2022 met de aanleg van een 
extra kunstgrasveld. Dat is zeker nog geen 
gelopen wedstrijd maar het is net als in het 
voetbalspel: zonder inzet geen winst en het 
is pas gelopen als de scheidsrechter voor de 
laatste maal fluit… 

DOS Kampen is een ambitieuze vereniging 
waar veel gebeurt en succes kan worden 
gevierd. Daar hebben we iedereen bij 
nodig want succes maak je niet alleen maar 
juist in teamverband. Sluit je dus aan en 
maak je vrijwilligersprofiel aan in Taakie! 
Samen beter! Op naar 100 jaar DOS Kam-
pen!

Arend Runia
Voorzitter
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BIJDRAGE TEAMS

 JO19-2 
Door Oefening Sterk, DOS Kampen JO19-2 
begon het seizoen met 24 spelers. Na een 
selectieperiode kwam het team uit op 
veertien vaste spelers. Doordeweeks trai-
nen met trainer Gerrit. In het weekend 
met interim-trainers en de leidster Marjon. 
De eerste wedstrijd werd maar nipt verlo-
ren, we hadden zoveel kansen. De tweede 
wedstrijd was een stadsderby tegen KHC, 
dat werd een zoete overwinning. Helaas 
ontstonden toen de blessures bij meerdere 
spelers: Hasan, Daan Karel, Danny en nog 
een aantal. Daan Landsman, onze aanvoer-
der, speelde daarna een pot mee met het 
vierde en is nu helaas uitgeschakeld voor 
de rest van het seizoen.

Elke wedstrijd erna was het zoeken naar 
spelers. Grote dank aan Dion, Luuk en 
Patrick van JO19-3, Imri en Jelmer van DOS 
10, Marten van JO19-1, Jozua en Ricardo 
van JO17-2. Zij hebben ons versterkt. Omar 
ging stoppen, maar interim- trainer Sjaak 
heeft hem overgehaald te blijven, top! 
Sjaak en Dennis hebben de jongens op 
zaterdag geholpen. Zonder jullie waren 
de uitslagen vast en zeker in de dubbele 

cijfers gekomen. De eerste helft moest 
het ‘nieuwe’ team aan elkaar wennen, 
de tweede helft ging altijd de beuk erin. 
Dan waren de heren weer in hun element, 
vielen er weer doelpunten. Doelpunten-
makers: Tygo, Tabe, Jasper, Cendric, Daan 
Landsman, Kees, Jozua, Jelmer, Sait en Rick. 

Veel blauwe plekken, blubber dugouts, 
natte sneeuw, knollenvelden, regelen van 
een scheidsrechter en grensrechter, regen, 
maar ook veel humor, niet de kop laten 
hangen.

Misschien iets meer pepers eten en het 
duel aangaan in de eerste helft komend 
seizoen. Het was een turbulent seizoen, 
dat de tweede helft beter uit mag pakken.

Helaas nemen wij afscheid van Nick. Mocht 
je je bedenken Nick! Er is altijd een plekje 
voor jou in ons team. Je kan altijd terug-
komen bij Daan K, Daan L, Cendric, Danny, 
Jasper, Jona, Kees, Luuk, Noah, Omar A, 
Rick, Sait, Tabe, Tygo en Omar S. Eigenlijk 
kunnen wij niet zonder jou. Door oefening 
sterker worden …

 MO11-1 De meiden raken steeds beter op elkaar 
ingespeeld en spelen steeds beter als team!
Onze keepster Reeza is een rots in de bran-
ding op de goal en houdt heel wat tegen 
samen met haar standvastige verdediging 
Arinya, Lisa, Marit, Emmie en Inoah.
Op het middenveld staan Melody, Janou 
en Livia die de ballen resoluut doorschui-
ven naar de flitsende voorhoede met Liset, 
Sophie en Lynn.
Hiernaast is een foto te zien van onze laat-
ste wedstijd op en tegen Urk. De dames 
zijn supertrots op hun prachtige mooie 
trainingspakken. De Kamper leeuwinnen 
sloten het jaar af onder Siberische toe-
standen met een klinkende 0-5 overwin-
ning!We hopen dat we volgend jaar weer 
lekker mogen trainen en hebben nu al zin 
in de tweede seizoenshelft.
 
Groeten van de trainers Saskia, Dennis en 
Feddo

Laten we dit schrijven beginnen met een 
voorstelronde, want de jongens van JO10-1 
blijken tot grote prestaties in staat en ver-
dienen de aankondiging in deze prachtige 
gids.

JO10-1 is het seizoen 2021-2022 samenge-
steld uit Stijn van Walsem, Max Karman, 
Sem Dillen, Marco Lorubbio, Thijs Bastiaan, 
Jesper Kersten, Sven Stalknecht en Bret 
Tuinstra.

De jongens voetballen nu een aantal jaren 
samen, zijn met elkaar gestart vanuit de 

 JO10-1 

Duckies en laten door teamgeest, talent 
en samenspel menig tegenstander tot in 
de wijde omtrek van Kampen bibberen. 
Het is een feest om ze te zien voetballen 
en trainen, kom dus gerust eens genieten 
op de momenten dat dit weer kan. De sup-
portersschare is snel groeiend, ik kan mij zo 
voorstellen dat je deze kans niet wilt laten 
lopen en hier ook bij wilt horen.

De afgelopen periode hebben we met 
JO10-1 meerdere hoogtepunten gehad. 
Van het winnen van toernooien tot aan 
(bijna) kampioenschappen, met deze jon-

gens is alles mogelijk. Ook het feit dat dit 
team vanaf O8-1 nog nooit verloren heeft 
van Go-Ahead Kampen moet toch menig 
DOS-hart sneller doen kloppen. Strijd en 
passie gekoppeld aan talent zorgt ervoor 
dat ook een 0-3 of 2-5 achterstand niet van-
zelfsprekend een verliespartij is. Ondanks 
het landelijk vuurwerkverbod van afgelo-
pen jaarwisseling kijken wij ernaar uit om 
ook de tweede seizoenshelft weer voor 
flink wat vuurwerk te zorgen op De Maten 
en alle andere sportparken.
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Want Pitstra is vol vertrouwen aan zijn 
nieuwe klus begonnen. De Drent komt over 
van SV Marum, een Groningse tweedeklas-
ser en brengt een schat aan voetbalerva-
ring met zich mee. Inmiddels is de 57-jarige 
oefenmeester ruim twintig jaar actief in het 
trainersvak. Hij had onder meer VEV ’67 uit 
Leek, DIO Oosterwolde en Actief uit Eelde 
onder zijn hoede in de afgelopen seizoe-
nen. Zijn eerste stappen als trainer zette 
hij bij ‘zijn’ club ACV. Eerst van het tweede, 
vervolgens de hoofdmacht. Zodoende 

heeft Pitstra zowel in de tweede, als de eer-
ste en de Hoofdklasse ervaring opgedaan, 
maar de oostelijke eerste klasse D is voor 
hem nog onontgonnen terrein. 

Ondanks dat hoefde Pitstra maar een blik 
op de ranglijst te werpen om te weten hoe 
sterk 1D is. “Met Bennekom, csv Apeldoorn 
en SVZW praat je over clubs die in de 
Hoofdklasse niet zouden misstaan. Maar 
we hebben nog achttien wedstrijden voor 
de boeg, dus we kunnen genoeg punten 

pakken. Dan moeten we natuurlijk wel 
gaan winnen en dan kan er maar zo een 
flow ontstaan. We gaan er gewoon voor!”

Hoewel Pitstra een leven lang in de Noorde-
lijke regionen voetbalde en trainde, was De 
Maten geen onbekend terrein voor hem. 
“In de jaren ’90 vochten we als ACV mooie 
duels uit met DOS. Wat mij is bijgebleven 
is de mentaliteit. ‘Mouwen opstropen en 
gaan!’ Dat is precies wat we nu ook nodig 
hebben. Die opvatting kwam ik gelukkig 
meteen tegen in de gesprekken met de 
Technische Commissie en de spelers. Verder 
heb ik met Edwin Kwakkel, die het stokje 
tussentijds heeft overgenomen, een gewel-
dige collega. Zijn kennis van de spelers en 
de tegenstanders heb ik hard nodig om een 
goede start te kunnen maken.”
Via Edwin Kwakkel ontstonden de eerste 
contacten tussen DOS en Pitstra. “Edwin 

KENNISMAKING MET DE NIEUWE HOOFDTRAINER

Johan Pitstra wil DOS in 
de eerste klasse houden
Het kan geen Dosser ontgaan zijn: tijdens de winterstop/lockdown legde 

onze vereniging Johan Pitstra vast als nieuwe hoofdtrainer. De Assenaar 

volgt per direct het duo De Velde/Post op en heeft de komende anderhalf 

jaar ons vlaggenschip onder zijn hoede. Aan hem de taak om DOS te be-

hoeden voor...“Nee, daar hebben we het niet over, we richten ons volledig 

op handhaving!”

ken ik al heel lang. We hebben samenge-
speeld bij ACV en altijd een klik gehad. Ik 
ben blij dat hij nog even aanblijft, want dat 
geeft mij de gelegenheid om het team te 
leren kennen. Wie komt het beste tot zijn 
recht op welke positie, wie zijn elkaars con-
currenten, waarom reageert iemand zo op 
een bepaalde gebeurtenis? Die informatie 
kan hij mij geven.” Tot de competitie her-
vat kan worden, richten de beide heren 
zich vooral op het fit en scherp krijgen van 
hun manschappen. Pitstra: “Helaas kunnen 
we nog niet volop trainen, maar deze tijd 
gebruik ik om in gesprek te gaan met de 
groep. Zo kan ik mijn speelwijze uitleggen 
en kijken hoe deze jongens dat op kunnen 
pakken. Verder is het vooral zaak dat de 
ziekenboeg leegstroomt. Want dat heeft 
dit team ook parten gespeeld in de afgelo-
pen maanden.”

Met Pitstra moet DOS weer met de borst 
vooruit gaan voetballen. “Het belangrijkste 
vind ik dat we durf tonen. Dan komt het 
vertrouwen vanzelf weer en als dat gepaard 
gaat met positieve uitslagen, gaan we van-
zelf stijgen op de ranglijst. Voor nu hoop 

ik vooral dat we zo snel mogelijk kunnen 
gaan voetballen. Zoals het nu lijkt, kunnen 
we 5 februari weer voor het ‘eggie’. Dat 
betekent een enorm korte voorbereidings-
tijd. Ik hoop dat we op korte termijn een 
aantal oefenduels kunnen inlassen, dan 
weet ik het snelst waar we staan. Verder 

wil ik het plezier terugbrengen. De kop-
pies moeten weer fris worden. Waar het 
om gaat is dat alle spelers tussen de oren 
krijgen dat we in die eerste klasse moeten 
blijven. Dan kunnen we het redden!”

Indrukwekkend cv

Als speler bouwde Johan Pitstra een indrukwekkend palmares op. De ‘nummer 10’ 
pakte meerdere (lands)titels met ACV en werd als 26-jarige uitgeroepen tot beste 
amateurvoetballer van Nederland. Behalve voor ACV kwam de middenvelder ook 
twee seizoenen uit voor FC Groningen. Verder heeft hij een aantal interlands met 
het Nederlands elftal Onder 18 op zijn naam staan. Spelers die hij daarbij tegen-
kwam? Marco van Basten, om er één te noemen.

In het seizoen ‘93/’94 strijden DOS en ACV lang om het kampioenschap in de eerste 
klasse C, dan nog het hoogste niveau bij de zaterdagamateurs. In de voorlaatste 
speelronde komen de beide clubs elkaar tegen in Assen. DOS moet winnen om nog 
kans te maken op de titel, terwijl de Assenaren bij een overwinning de kampioens-
vlag kunnen hijsen. Het wordt, zo schrijft Dik van der Kolk over die wedstrijd, een 
bloedstollend duel waarin beide elftallen lang niet weten te scoren. Tot de 88ste 
minuut aanbreekt en de blauw-zwarten een vrije trap benutten: 1-0, feest voor de 
thuisploeg. De doelpuntenmaker? Een zekere Johan Pitstra…
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BUSINESSCLUB

Allereerst wensen wij onze sponsoren 
en Businessclub-partners een gezond en 
gelukkig 2022. Zowel privé als zakelijk.

Op dit moment zitten we nog midden in 
een pandemie en hebben het nog steeds 
te doen met de actuele maatregelen. Hier-
door zijn diverse activiteiten geannuleerd 
en is het vooralsnog ook lastig om activi-
teiten te plannen. Desondanks houden we 
de hoop elkaar weer snel te ontmoeten. 
En onder genot van een leuke pot voet-
bal, een hapje en een drankje na afloop in 
het sponsorhome of een bedrijfsbezoek op 
locatie te verbinden en gezellig samen te 
zijn.

Ondanks de uitdagende periode merken 
we dat veel bedrijven zakelijk succesvol 
blijven en de economie de wind flink in de 
zeilen heeft. Dit geldt helaas niet voor alle 
bedrijven. Er zijn sommige van onze Busi-
nessclub-partners die door de coronamaat-
regelen zijn gesloten of heel erg beperkt 
worden in het uitoefenen van hun bedrijfs-
activiteiten. We doen graag nogmaals de 
oproep om die bedrijven vooral ook te 
ondersteunen. 

Elkaar helpen in een uitdagende tijd klinkt 
normaal, en dat hebben wij aan de hand 
van meerdere initiatieven ook zo ervaren. 
Koop lokaal, koop bij onze sponsoren! 
Groot of klein, dat maakt niets uit. Part-
ners die elkaar de bal toespelen. Hiervoor 
doen we het uiteindelijk voor. En geldt nog 
steeds: Samen beter!

Ondertussen werkt de vereniging verder 
aan de diverse activiteiten en plannen uit 
het Beleidsplan 2021 – 2026. We bereiden 
ons voor op een mooi 100-jarig jubileum. 
Daar waar mogelijk maken we gebruik van 
de diensten, materialen en / of relaties van 
onze partners. We zijn zeer content met de 
verdere uitbreiding van nieuwe business 
partners en / of de verlenging van aflo-
pende contracten. 

Dit biedt perspectief en voelt als een warme 
deken en ondersteunt de vereniging in het 
realiseren van de plannen. Enorm bedankt.  

Graag tot ziens op Sportpark De Maten en/
of bij een netwerkbijeenkomst.
 
Hou vol en blijf gezond!
 
Businessclub DOS Kampen 
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BIJDRAGE TEAMS

 DOS 5 
DOS 5 moet verder  
zonder Ancelotti. 

Ook voor team JO16-2 was de afgelopen 
periode een bijzondere. Daar is eigenlijk 
al genoeg over gezegd. De start was in 
ieder geval erg goed. Het begon al met 
het feit dat ze direct bij het begin een trai-
ner hadden gevonden. Robin Dik durfde 
de klus aan en heeft zich opgeworpen 
als iemand die het team met veel spirit 
en plezier traint en begeleidt. Het team 
kenmerkt zich als een groep enthousiaste, 
respectvolle, positieve en resultaatgerichte 
mannen. Een ideale mix om successen te 
boeken. En dit laatste hebben ze zeker ook 
gedaan. Van de acht wedstrijden, hebben 
ze er vijf gewonnen en van de andere heb-
ben ze veel geleerd . De sfeer is prettig 
en de balans tussen hard werken en plezier 
maken is goed. In zo’n periode waarin niet 
alles meer vanzelfsprekend is, zijn de trai-
ningen en wedstrijden op vaste momenten 
iets om naar uit te kijken. De opkomst is 

 JO16-2 

Dennis is in het seizoen 2012-2013 begon-
nen als speler in het toenmalige zesde. 
Deze carrière was snel voorbij. Door aan-
houdend blessureleed heeft hij totaal vijf-
tien wedstrijden gespeeld. 

Vanaf het seizoen 2014-2015 heeft hij de 
taken als trainer/leider opgepakt. Dit ging 
aanzienlijk beter. Totaal zeven seizoenen 
lang heeft hij met de scepter gezwaaid. 
Ancelotti, zoals hij zichzelf benoemde, 
stond 136 wedstrijden aan het roer. Winst 
49 keer, gelijk 19 keer en verlies 68 keer. 
Geen tastbare prijzen. Wel veel meege-
maakt. In deze lange carrière werd hij een 
keer naar de tribune gestuurd wegens her-

haaldelijk vervelend commentaar op de 
wedstrijdleiding (Wijthmen uit).

Ancelotti, bedankt voor alle tactische wis-
sels, je duidelijke praatje voor de wedstrijd 
wat vaak nergens op sloeg en je vasthou-
dendheid om met dit team wat te berei-
ken. Veel plezier met je vrouw en dochters 
op de zaterdagen. Die zullen vast beter 
luisteren naar jou dan dit ongeregeld zooi-
tje. Hopelijk zien we je nog eens in de kan-
tine voor de derde helft.

Namens DOS 5 
BEDANKT!

daarom altijd hoog. Sterker nog, ook spe-
lers uit andere teams trainen en spelen 
graag mee met JO 16-2. Zij kijken als team 
uit naar de komende periode.

Groet van Chris, Dinand, Dylan, Faisal, 
Iwan, Jesse, Jord, Jorn, Marijn, Rick, Sebas, 
Sem, Sepp, Sven, Tygo en Robin (trainer)

 JO12-1 

Sterker dan een  
pandemie!
Zo'n kop lijkt misschien wat over-

dreven, maar toch is het écht waar! 

Ondanks de maatregelen, besmet-

tingen en andere narigheid stoomt 

dit team keihard door. Met dit pers-

bericht en de foto’s brengen we jullie 

weer even helemaal op de hoogte.

Onder de bezielende leiding van onze 
technische commissie en topcoach Chris 
van Eekeren hebben zowel keeper, verde-
digers, middenvelders als aanvallers samen 
weer flinke stappen gemaakt. Alle gele-
genheden om extra te trainen, samen naar 
het eerste te kijken, WhatsApp poultjes om 

uitslagen te voorspellen, oefenwedstrijden 
te organiseren of gewoon na school met 
elkaar af te spreken, werden aangegre-
pen. De prestaties op het veld worden 
dankzij de geweldige teamspirit beter en 
beter. De punten stromen binnen en van 
de fouten wordt direct weer geleerd.

De verwachtingen voor de komende 
weken zijn dan ook hooggespannen; wat 
gaan deze boys nog bereiken dit seizoen? 
Teamleiders, de DOS directie en uiteraard 
de trouwe supporters kijken reikhalzend 
uit naar wat de komende weken nog 
staat te gebeuren. JO12-1, sterker dan een  
pandemie!
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KEEPERS

Zonder goede keeper 
geen ontwikkeling van 
het team
Doelmannen, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Sommigen vallen totaal niet op, 

anderen doen er alles aan om de spotlights te halen. Wat Johan van Baars, coördinator 

van de keepersopleiding, betreft valt een DOS-keeper vooral op door degelijkheid. ‘Als 

keepen saai is, gaat het goed’ luidt zijn motto. Zijn aanpak werpt z’n vruchten af, want 

het geel-zwarte keepersgilde staat er goed voor. 

Een opvallend detail: zowel in de selectie 
van DOS zelf, als die van vv Kampen en Go 
Ahead loopt een bij onze vereniging opge-
leide doelman rond. Wat Van Baars betreft 
geen toeval: de academie die hij een 
aantal jaar geleden binnen DOS opzette 
loopt als een trein. Niet minder dan acht 
trainers nemen wekelijks alle doelman-
nen en -vrouwen vanaf O9 onder handen. 
“Het mooie is dat dit deels jongens zijn die 
ik eerder zelf heb opgeleid. Ik vraag de 
keepers van de bovenbouw altijd of ze de 
nieuwe lichting willen trainen. Daardoor 
is er een ideale leerlijn ontstaan. Als ik die 
jongens hoor uitleggen en coachen, is het 
net of ik mezelf hoor praten.”

 Werk aan de winkel 
In een interview in Voetbal Internatio-
nal luidden oud-doelmannen als Ronald 
Waterreus en Patrick Lodewijks onlangs 
de noodklok. De sluitposten van weleer 
zien het niveau van de doelverdedigers in 
Nederland langzaam maar zeker afglijden. 
“Het gat dat Van der Sar heeft achterge-
laten is inderdaad groot, maar ik maak 
me niet zo’n zorgen”, geeft Van Baars 
aan. “Als de keeperstraining de aandacht 
krijgt die het verdient, komen er vanzelf 
goede keepers bovendrijven. Maar bij heel 
veel clubs is de keepersopleiding nog een 
ondergeschoven kindje. Ik spreek geregeld 
collega’s van andere clubs bij KNVB-oplei-
dingsdagen. Dan hoor ik dat een Derde-
divisionist uit onze omgeving maar één 
keeperstrainer heeft die veertien jongens 
onder zijn hoede heeft. Dat kan niet goed-
gaan. Ik zie veel keepers die basisvaardig-

heden als duiken of een bal vangen niet 
onder de knie hebben.”

 Talenten scouten 
Eén van de talenten uit de DOS-keeper-
school is Dyon Goossen (16). Hij keept dit 
seizoen in O17-1 en is een typisch pro-
duct van de actieve interne scouting (zie 
het artikel over de jeugdopleiding elders 
in deze Nieuwsgier). Een paar seizoenen 
geleden verdedigde hij nog het doel van 
O13-3 en dankzij een goede begeleiding 
heeft hij flinke sprongen gemaakt. Over 
een paar jaar hoopt hij te schitteren in  
DOS 1. “Keepen is het mooiste wat er is. 
Zeker omdat je zo’n grote verantwoorde-
lijkheid hebt. Want een fout is doorgaans 
een tegendoelpunt. Met die druk moet je 
om kunnen gaan.” 

 Balans 

Jorian van Dijk is met ingang van dit sei-
zoen keeperstrainer bij de eerste selec-
tie. Hij ziet wat een moeizaam seizoen 
met een doelman kan doen. “Als het niet 
loopt werkt dat in alles door. Ik probeer de 
keepers het simpel te laten houden. Coach 
bijvoorbeeld alleen je verdediging en de 
verdedigende middenvelder. Niet het hele 
elftal. Anders ben je te veel met andere 
dingen bezig en ga je fouten maken. 
Keepen is de balans bewaken, situaties 
zo vroeg mogelijk doorzien. Daarnaast is 
mentaliteit bepalend voor of je het redt 
als keeper. Je moet met teleurstellingen 

om kunnen gaan. En je zit veel op de bank. 
Dat vraagt een flinke portie geduld. Voor 
mij is het trainen nieuw en daarom focus ik 
nu vooral op wat beter kan. Aan die pun-
ten werken we tijdens de training. Tijdens 
wedstrijddagen houd ik me zoveel moge-
lijk afzijdig. Ik weet uit ervaring dat je voor 
de wedstrijd geen behoefte hebt aan aller-
lei tips. Dat komt tijdens de nabespreking 
wel weer.”

 Allemaal keepen 
Alle drie de heren zijn het erover eens dat 
het heel goed is dat in de jongste lichting 
alle spelers rouleren in de goal. Van Baars: 
“Dat heeft meerdere voordelen. Ze erva-

ren wat het keepen inhoudt en de toekom-
stige keepers hebben een voorsprong als 
het gaat om het meevoetballen. Juist dat 
is steeds belangrijker geworden de afgelo-
pen jaren.” Van Dijk vult aan: “Als keeper 
kun je niet zonder een goede wreeftrap en 
inspeelpass. Verder moet je goed kunnen 
kaatsen in de kleine ruimte. Je kunt je geen 
fouten permitteren, want dat betekent 
meestal dat je kunt vissen.” Van Baars: “We 
beginnen met de tweedejaars O9. Zij leren 
de beginselen van het keepen, zodat we 
voor de O10-teams keepers kunnen afleve-
ren die de basisvaardigheden beheersen.”

 Stilstand 
Helaas gooit de coronapandemie ook 
hier roet in het eten. Van Baars: “Je ziet 
momenteel dat spelers stil hebben gestaan 
in hun ontwikkeling. Dat is voor elke spor-
ter vervelend, maar voor een keeper is dat 
funest. Je moet vlieguren maken, keepen 
onder druk en leren omgaan met aller-

hande spelsituaties. Hoe goed de training 
ook is, sommige elementen kun je niet 
nabootsen. Juist omdat keepen zo’n men-
taal onderdeel van het spel is.”

 Baas in de 16 
Het beleidsplan dat Van Baars een kleine 
vier jaar introduceerde kan zoals gezegd 
bloeien dankzij de inzet van een heel arse-
naal aan trainers die weten waarmee ze 
bezig zijn. Goossen: “We leren zelf veel en 
dat kunnen we doorgeven aan de jonge 
keepers. Daardoor kunnen we een heel 
complete opleiding verzorgen.” Van Baars 
geeft aan dat keepers niet alleen speci-
alistische training nodig hebben. “Het is 
belangrijk dat ze ook meedoen met het 
positiespel. Dan breng je die kaats- en 
trapoefeningen in de praktijk en dwing je 
de keeper om snelle oplossingen te zoe-
ken. Keeperstraining is al lang niet meer 
‘van paal naar paal rennen en modder 
happen’. Een zorgvuldige opbouw begint 
bij de keeper. Je maakt afspraken met de 
backs: hoe kiezen zij positie, hoe speel ik 
hen in. Dat is allemaal onderdeel van de 
opleiding. Uiteindelijk draait het allemaal 
om efficiëntie. Dan ben je als keeper al 
heel veel situaties de baas.”
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LIKE, RETWEET OF GEWOON LEUK

NUCAMPERHUREN.NL

✔✔  Vrije kilometers                          

✔✔  2 tot 5 persoons campers  

✔✔  Complete inventaris                  

✔✔  Vanaf 625,- per week    

✔✔  Geen schoonmaakkosten 

✔✔  Eigen auto  

      gratis binnen stallen       

✔✔  Incl. fietsendrager

T 038 23 06 691  
E info@nucamperhuren.nl 

Industrieweg 15 B 
8263 AA  Kampen 

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
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Onafhankelijk advies 
voor al uw hypotheken 

en verzekeringen!

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

Hypotheken Verzekeringen Bedrijven Financiële Planning

www.heutinkenheij.nl

www.patkel.nl
STEIGERBOUW  JO9-1 

Hi allen,
 
Ook dit jaar hebben we weer een leuk 
en gezellig team. Ondanks de niveauver-
schillen hebben we het beste naar boven 
gehaald. Vaak een nipte verlies partij, hoe 
vaak stond de 5-6 in ons nadeel op het sco-
rebord. Sterker door strijd zeggen ze. Dit 
bleek wel in onze laatste wedstrijd, einde-
lijk werd een keer gewonnen!
 
Na twee seizoenen hoofdklasse gaan we 
nu ons geluk beproeven in de eerste klasse. 
Hier zullen we meer aan voetballen toeko-
men en wellicht gaan we snel weer terug 
naar de hoofdklasse!

Fijne dagen allemaal en op naar een 
gezond en sportief 2022!

 JO13-1 
Jaja, KAMPIOENUH! 

We werden 18 december uit bij Wijhe kam-
pioen in een typische kampioenswedstrijd. 
Niet om aan te gluren, maar we wonnen 
wel met 2-0. Onze minister-president was 
zo bang voor het grote feest dat we zou-
den losmaken met dit kampioenschap dat 

hij direct een totale lockdown afkondigde. 
Dus we hebben de feesttent en alle dj’s 
maar afgezegd en hebben het bescheiden 
gevierd. En dat paste eerlijk gezegd ook 
beter, want dit is pas stap een in ons plan 
om nog veel beter te worden. 

We gaan na de winterstop een klasse 
hoger spelen en daar gaan we meer tegen-
standers treffen die het ons moeilijk gaan 
maken. Daar kijken we naar uit. Raoul, 
onze trainer, heeft beloofd dat als we een 

plek in de top drie halen, we hem kaal 
mogen scheren. Dat gaat lukken, de foto’s 
delen we in de volgende Nieuwsgier  . 

Als laatste nog een shoutout naar de teams 
die ons geholpen hebben toen we dun in 
de spelers zaten. Vooral JO12-1 en JO13-2: 
Bedankt! 

Groeten van Thijs, Bart, Sven, Sven, Simon, 
Martijn, Marcus, Aron, Tygo, Kristof, Evan, 
Sem en Carlos.
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VOORTGANG ACCOMODATIE

Stadsuitbreiding grote kans voor opknapbeurt De Maten

‘Nieuw kunstgrasveld 
heeft prioriteit’
DOS Kampen is - na bijna honderd jaar - nog steeds een groeiende en 

bloeiende voetbalclub. Dat geldt óók voor onze eeuwenoude Hanzestad 

Kampen. De stad blijft groeien en vooral in nieuw aan te leggen wijken 

in de nabijheid van sportpark De Maten verrijzen de komende jaren veel 

extra woningen. “Dat biedt ons mooie kansen!”, concludeert voorzitter  

Arend Runia.

“Wij willen de gemeentelijke uitbreidings-
plannen graag combineren met een grote 
opknapbeurt van onze voetbalaccommo-
datie”, zegt Runia, die de noodzaak en 
urgentie namens het bestuur verwoordt. 
“Ons sportpark is ruim veertig jaar oud 
en heeft - ondanks de verbeteringen van 
de laatste jaren - dringend een revitalisa-
tie nodig. Als eerste willen we deze zomer 
graag een extra kunstgrasveld aanleggen. 
Daarover zijn we nu in gesprek met de 
gemeente.”

 Opknapbeurt 
DOS ontwikkelde samen met KHC en vv 
Kampen al eerder een financieringsplan 
voor een grote opknapbeurt en herinde-
ling van Sportpark De Maten, maar zag 
die doorkruist door de uitbreidingsplan-
nen van de gemeente. “Ons plan was om 
met de andere voetbalverenigingen op 
ons gezamenlijke sportpark een deel van 
de velden op te offeren voor woning-
bouw. Uit de opbrengsten van de grond-
verkoop zouden we ons sportpark kunnen  
vernieuwen.”

 Stadhuis 

Volgens Runia werd dit plan aanvankelijk 
enthousiast ontvangen op het stadhuis, 
maar daarna ‘bleef het stil’. “Naar nu 
blijkt, omdat de gemeente grootse plan-
nen heeft voor stadsuitbreiding in Kam-
pen Zuidwest (tussen Reevediep, Kamper-
straatweg, Europa-allee, Willem-Hendrik 
Zwartallee en Hanzelijn). Daarin wordt 
Sportpark De Maten het nieuwe groen- en 
recreatiegebied voor de nieuwe wijken. 
Naast de huidige gebruikers wordt er zelfs 
nagedacht over vestiging van een basis-
school en sporthal. Die ontwikkelingen zijn 
kansrijk voor DOS. Voor de bewoners van 
de nieuwe wijken zal de gemeente immers 
moeten voorzien in up-to-date voorzienin-
gen.”

 Woningen 
Kampen moet de komende tien jaren vol-
gens plan groeien met vierhonderd wonin-
gen per jaar. Kampen Zuidwest - met het 
Stationskwartier als centrum - krijgt zo’n 
vijfduizend nieuwe inwoners verspreid 
over 2100 tot 2500 woningen. Zij moeten 

toegang hebben tot voldoende voorzie-
ningen voor onderwijs, gezondheidszorg, 
cultuur, retail, horeca en sport. “De uit-
voering van deze plannen duurt wel tien 
tot vijftien jaar, maar daarop kunnen wij 
niet wachten. De gemeente erkent dat. 
Daarom geeft zij in de aanleg van Kampen 
Zuidwest prioriteit aan de ontwikkeling 
van recreatieve en sportieve voorzienin-
gen in ons gebied. Oók dat kan nog lang 
duren, maar wij hebben nu vooral last van 
de slechte staat van onze velden.”

 Seizoenen 
Dat terwijl het aantal leden van DOS - mede 
door de nieuwe wijken - blijft groeien. 
Inmiddels zijn er ruim zestig teams, die 
alle seizoenen op goede velden moeten 
kunnen voetballen. Daar hangt wel een 
prijskaartje aan. “In plaats van ons eerste 
financieringsplan - velden opofferen voor 
woningbouw - kunnen we de revitalisering 
van ons sportpark nu hopelijk samen met 

de gemeente uitvoeren; door de verkoop 
van gronden in Kampen Zuidwest, maar 
ook door zelf mee te investeren. Daarom 
zetten wij dit jaar in op aanleg van tenmin-
ste één kunstgrasveld.”

 Vertrouwen 
Zo krijgen de plannen voor het veertig jaar 
oude sportpark De Maten door de stadsuit-
breiding hopelijk onverwacht een nieuwe 
invulling. DOS ziet deze ontwikkelingen 
met vertrouwen tegemoet en hoopt alle 
huidige en nieuwe inwoners van de stad 
over enkele jaren - op weg naar het hon-
derdjarig bestaan in 2026 - te kunnen ont-
vangen op een eigentijds sportpark, dat 
een centrale sportieve rol mag spelen in de 
verbinding en gezondheid van de Kampe-
naren. Daarmee wordt de goede naam die 
DOS Kampen in het Nederlandse amateur-
voetbal heeft uiteraard alleen maar verste-
vigd. Een kans voor open doel! 
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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

KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE SEIZOEN ‘21/’22

Stand van zaken meidenvoetbal
Door de coronamaatregelen hebben wij 
minder aandacht kunnen genereren voor 
de meiden dan we voor ogen hadden. Alle 
geplande activiteiten zijn doorgeschoven 
naar dit jaar. 

Voor 2022 staan er weer voetbalclinics 
op het programma. Zodra deze kunnen 

plaatsvinden zullen wij hier aandacht voor 
vragen. Daarnaast gaan wij starten in 2022 
met een nieuw meidenteam in de compe-
titie MO9-2. 

Tevens zijn wij blij om te vermelden dat 
wij afgelopen najaar sponsoren hebben 
gevonden voor de meiden’tak’, namelijk 

VDK Groep, Meuleman Makelaardij en 
NJOY. Nu lopen onze meiden ook in de 
mooie tenues en trainingspakken!

 MO13-1 
3e klasse 4 

 JO11-1 
Hoofdklasse - 08

 JO13-1 
3e klasse 01 
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 JO8-3 
Een bedreven  
enthousiast team 
De eerste helft van het seizoen zit erop. Tot 
voor kort fijn hebben we twee keer in de 
week kunnen trainen met een stel enthou-
siaste kinderen en op de zaterdag samen 
op pad voor een wedstrijd. Wekelijks ook 
een stel enthousiaste ouders aan de lijn of 
mee naar de uitwedstrijd. Waarvoor dank!  
Aan het begin van het seizoen hebben we 
even moeten aftasten en balgevoel weten 
te ontwikkelen. Inmiddels weten ze elkaar 
te vinden en ontstaan er leuke combinaties. 

Keepen is wat iedereen in het begin van het 
seizoen graag wilde. Daar is nu een goede 
balans in gevonden, want voetballen en 
scoren is toch ook wat ze graag doen. En 
dat is gelukt. Menig wedstrijd hebben we 
met hoge cijfers weten te winnen, tot en 
met de laatste wedstrijd afgelopen zater-
dag met 9-1 tegen Hattem. Om een indruk 
te krijgen van onze opstellingen het afge-
lopen half jaar: in de voorhoede Berat met 
Sen en Luziano in de punt afwachtend op 
zijn goaltje. Met op het middenveld Boaz, 
Jake, Stijn en achterin Luke en Jesper. 
Waarbij Jesper ook graag van achteruit 
naar voren speelde om zijn doelpuntje te 

maken. O ja, keepen hebben we allemaal 
gedaan. Al was dat alleen leuk wanneer er 
penalty’s genomen werden. 

En niet te vergeten de wedstrijd tegen de 
fanatieke papa’s. 

Wat waren ze fanatiek!  We hebben een 
leuke eerste helft gehad mannen en van 
jullie genoten. 

Groeten namens de trainers van JO8-3
Steve Kloosterman en Wilfred Reker

 MO15-1 
Hi, hierbij een update van de meiden 
onder 15.

De speelsters van MO15 voetballen alweer 
enige tijd samen binnen dit gezellige en 
sportieve meidenteam. We zien dat dit 
team steeds meer speelervaring op een 
heel veld krijgt en daarom zie je steeds 
meer ‘voetbal’ terug in de gespeelde wed-
strijden. Een ontzettend mooie ontwik-
keling om te zien, ze gaan met sprongen 
vooruit!

Na een geweldige start in het begin van 
het seizoen, met zeven punten uit drie 
wedstrijden, hebben we gemerkt dat de 
tegenstanders zich aanpassen aan ons. Hier 
hebben we het even moeilijk mee gehad 
als team en na een paar mindere wedstrij-
den hebben we de stijgende lijn weer te 
pakken. De resultaten die we als trainers 
zien is iets om trots op te zijn. We staan ste-
vig in de middenmoot en hebben nog een 
inhaalwedstrijd te gaan. 

Tijdens de wedstrijden wordt er door 
MO15 superfanatiek gespeeld. We gaan 
insteken om deze focus ook tijdens alle 
trainingen vast te houden. Helaas hebben 
we in de afgelopen tijd een paar meiden 
met blessures gehad. We gaan ervan uit 

dat we na de winterstop weer als com-
pleet team de trainingen op gaan pakken. 
Helaas kunnen de reguliere trainingstijden 
momenteel niet doorgaan vanwege de 
huidige coronamaatregelen. Maar de spor-
tieve gezellige groep meiden van MO15 
laat zich hier niet door van de wijs bren-
gen, zij grijpen de kans om op een ander 
tijdstip te trainen met beide handen aan. 
Ontzettend mooi om te zien hoe op cre-
atieve wijze de trainers en leider het toch 
mogelijk maken om voor MO15 een leuke 
training te verzorgen. 

Bij een volgende update kan je MO15 in 
een nieuw tenue zien. Ook zijn de mei-
den van een mooi getailleerd trainingspak 
voorzien vanuit de dameslijn. We zijn hier 
enorm blij mee! 
 
Met sportieve groet, 
MO15-1

 JO14-1 
DOS Kampen 
JO14-1 is niet 
te stoppen!
DOS Kampen JO14-1 draait dit seizoen 
boven verwachting als een tierelier. Deze 
zeer jonge groep weet zich in 2021 tot 
ongeslagen winterkampioen te kronen in 
de hoofdklasse! Een TOP prestatie.

De oefen- en bekercampagne in de voor-
bereiding verliep nog wat wisselvallig 
voor het nieuwe JO14-1. Dit was ook niet 
zo vreemd. Dit huidige JO14-1 bestaat uit 
zeven jongens die vorig jaar nog in JO12-1 
speelden en dus nagenoeg nog nooit op 
een heel veld hebben gebald. De andere 
zeven jongens komen uit JO13-1 van vorig 
seizoen die door de corona ook maar 
een beperkt aantal wedstrijden hebben 
gespeeld op een heel veld.

Doordat deze nieuwe groep zeer jong is, 
was het moeilijk in te schatten hoever de 
jongens waren met elkaar. Uiteindelijk 
hebben we gekozen om als jongste ploeg 
de hoofdklasse in te gaan en zou een top 

zes klassering (van de twaalf) netjes zijn. 
Maar niets bleek minder waar, deze jon-
gens hebben een fantastische prestatie 
geleverd. Na acht (van de elf) wedstrijden 
staan deze toppers ongeslagen bovenaan 
met 24 punten en lonkt misschien wel de 
derde divisie na de winterstop!

Wilt u ons blijven volgen, kom dan eens 
live een wedstrijd aanschouwen of volg ons 
op Twitter: @DoskampenJO14_1. Namens 
de hele selectie en de trainers Thomas en 
Wilfred wensen wij iedereen een sportief 
en gezond 2022 toe.
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 DOS 1 
Eerste seizoenshelft 
om snel te vergeten
Vanwege COVID-19 kwam de competitie eerder stil te liggen. Na acht wedstrijden stond 

het eerste elftal met slechts drie punten onder aan in de eerste klasse D. Dat er niet meer 

gevoetbald kan worden is in algemene zin natuurlijk bijzonder vervelend, maar gezien de 

situatie waarin het eerste elftal zich bevindt komt dat op zich niet verkeerd uit. 

al binnen tien minuten met 2-0 achter. 
Uiteindelijk werd het slechts 4-0. Kansen 
voor de geel-zwarten waren er amper. 
Dat gaf toch te denken. Maar goed, nog 
geen man overboord. De week erop mocht 
DOS het thuis proberen tegen SVI. Ook in 
deze match gaf DOS de doelpunten veel 
te gemakkelijk weg en stond het even-
eens voor de rust al 0-2. Direct na rust viel 
de derde tegentreffer. DOS toonde in de 
tweede helft veerkracht, kreeg kansen en 
scoorde nog twee keer. Dat gaf hoop voor 
de volgende wedstrijd uit tegen SDV Bar-
neveld. Mathijs de Blok, die dit seizoen zijn 
debuut maakte in de hoofdmacht, kreeg al 
vroeg in de wedstrijd een grote kans om 
DOS op voorsprong te schieten. Na een 
fraaie solo wist de doelman met de voet 
redding te brengen. Vlak voor rust kwam 
DOS ongelukkig op een 1-0 achterstand. 
Direct na rust scoort SDVB nogmaals. Het 
toch al geringe vertrouwen werd gedu-
rende de wedstrijd steeds minder. SDVB 
profiteerde optimaal en de eindstand, niet 
eens geflatteerd, bedroeg 5-1. 

In de openingsfase van de thuiswedstrijd 
tegen Hierden kwam DOS voor het eerst 

De oefencampagne verliep al erg  
wisselvallig. Tegen Flevo Boys (0-5) kon 
DOS één helft goed meekomen. De tweede  
wedstrijd tegen ASV Dronten (2-2) was niet 
onaardig. Maar tijdens de drie wedstrijden 
op het Berend Elzerman Toernooi wisten 
de poelänten maar één schamel puntje te 
halen. SVI en WVF waren te sterk en tegen 
ZAC bleef het 0-0. De verwachtingen voor 

deze competitie  op voorsprong. Allan 
schoot de bal met een prachtige trap in 
de verre kruising. Helaas bleek dit onvol-
doende om de wedstrijd over de streep 
te trekken. De gasten gingen met de drie 
punten in de tas terug naar Hierden. Ook 
na vijf wedstrijden, CSV Apeldoorn was 
met 4-1 te sterk, stond DOS nog met lege 
handen. Met de thuiswedstrijd tegen Ben-
nekom in het vooruitzicht, de nummer drie 
van de ranglijst op dat moment, nu niet 
meteen een ideale tegenstander om te 
denken aan een omslag. Maar die kwam 
er wonderwel toch. Een dik verdiende 3-0 
zege. Twan Knul zorgde binnen tien minu-
ten voor de 1-0, Mathijs de Blok verdub-
belde de score binnen het half uur en nog 
voor rust was de eindstand bereikt. 

Met een goed gevoel ging de selectie rich-
ting Nunspeet. Helaas bleef er weinig over 
van ‘het goede gevoel’. Voor rust stond 
DOS alweer met 2-0 achter. Met enorm 
veel power en fitheid in de ploeg van oud 
DOS trainer Lucas Hoekman kwamen de 
poelänten van een koude kermis thuis. 
Het werd uiteindelijk 4-1. De bekerwed-
strijd tegen derdeklasser ESC leverde een 

nette 5-2 overwinning op. De competitie-
wedstrijd op 20 november tegen KHC gaat 
vanwege veiligheidsredenen in relatie tot 
corona niet door. De week erop, zo blijkt 
later, speelt DOS zijn (voorlopig) laatste 
competitiewedstrijd tegen DOS ’37. En ook 
nu weer een matige vertoning met een 0-2 
achterstand bij de rust en dito uitslag.
 
Samenvattend een eerste seizoenshelft om 
snel te vergeten. In de winterstop, hoe lang 
die ook zal duren, zal de selectie er onder 
leiding van interim-trainer Edwin Kwakkel 
alles aan moeten doen om fit te worden. In 
de tussentijd is het werken aan een goede 
sfeer en (onderling) vertrouwen. Met de 
kwaliteit die in de selectie zit moet het 
mogelijk zijn om voldoende punten te pak-
ken om in de eerste klasse te blijven. 

De laatste bekerwedstrijd voor de win-
terstop, gespeeld op een doordeweekse 
avond tegen FC Horst, was een eenvoudige 
prooi voor DOS. Het werd maar liefst 7-0. 
De poelänten overwinteren eindelijk eens 
weer in de districtsbeker en spelen eind 
februari de volgende ronde. 

de poulefase van de districtsbeker waren 
vooraf dan ook niet hoog. Na winst (2-3) 
tegen Unicum en WVF (2-1) was DOS al 
zeker van plaatsing. 

De derde wedstrijd tegen Wijhe ’92 (1-1) 
deed er feitelijk niet meer toe. De resul-
taten verbloemden daarmee dat het 
vertoonde spel over het algemeen niet 

meeviel. En dat was deels dan weer te  
verklaren doordat diverse spelers met  
blessures te kampen hadden.

Op zaterdag 25 september ging de com-
petitie van start. DOS mocht meteen rich-
ting sportpark Middenwetering voor de 
stadsderby tegen Go-Ahead Kampen. Het 
werd een dramatische middag. DOS stond 

HET EERSTE
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Zorgen wij voor een koekje.
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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

BIJDRAGE TEAMS

 DOS 9 
Afgelopen seizoen mochten wij uitkomen 
in de kelderklasse van het amateurvoetbal. 
Onder leiding van trainer Han Hanekamp 
en coach Henri Kiers hebben we een goede 
start gemaakt in de eerste seizoenshelft en 
staan we op een mooie zesde plek. Hieron-
der stellen de spelers zich aan jullie voor:

• Bas Godschalk aka ‘de kikker’
• Rik Boersma aka ‘de braker’ 
•  Bas Kiesouw die elke hoge bal feilloos 

weet aan te nemen, not!. 
• Thomas Kiers aka ‘de captain’. 
•  Tjun Appeldoorn aka ‘mister eigen goal’ 

(naam spreekt voor zich)
• Ruben Baas aka ‘de penaltykoning’.
• Gijs Kaandorp aka ‘dichtloper’.
• Sil Hardeman aka ‘de wegwerker’.
• Rob Knip aka ‘tank’.

• Jeffrey Bos aka ‘Mister geblesseerd’. 
• Jeffrey Renze aka ‘gouden wissel’. 
• Hugo Prins aka ‘de happer’. 
• Sven Buitenhuis aka ‘de bankzitter’. 

 JO8-1 
Jurre, Sem, Jordie, Sander, Joshua, Witte, 
Islam en Julian vormen samen JO8-1. En 
wát een team! Ze hebben alles in huis. Een 
keeper, hardwerkende verdedigers en spit-
sen om het voorin af te maken. Wat eind 
vorig seizoen begon als een enthousiast en 
tikkeltje ongeorganiseerd clubje jongens, 
verandert onder leiding van Adriaan en 
Nick in de loop van het seizoen in een heus 
team dat plezier aan voetballen beleeft 
maar er ook vol voor gaat. Met name tij-
dens de trainingen wordt er hard gewerkt. 
Het tempo ligt hoog, zeker tijdens het 
afsluitende partijtje. De jongens leren om 
de bal snel in te spelen en het veld breed 
te houden. ‘Mannetje dekken’ en ‘overspe-
len’ zijn veel gehoorde termen.

In de competitie is gelukkig een aantal 
wedstijden gespeeld. De meeste potjes 
worden net gewonnen, net verloren of 
gelijkgespeeld. Tijdens wedstrijden wordt 
er actief meegedaan, soms geslapen en 
sommige jongens gooien er zelfs een rad-
slag tussendoor .

Aan supporters hebben de jongens geen 
gebrek, als de maatregelen het toela-
ten worden de jongens door een trouwe  
fanclub van ouders langs de kant aange-
moedigd.

Hopelijk gaan we na de winterstop nog 
mooie acties en combinaties van deze jon-
gens zien.
Nick en Adriaan: dank voor jullie inzet en 
ga zo door!

•  Gerjan Hanekamp aka ‘de acteur en 
analist’.

•  Stefan de Groot aka ‘een op een misser’.
•  Jesse Koens aka ‘Yes-R;. 
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TAAKIE

Taakie zoekt jouw ideale vrijwilligerswerk

Samen de handen uit 
DOS-mouwen
Als één grote DOS-familie alle taken en klusjes zoveel mogelijk samen uit-

voeren is een grote wens van de vrijwilligerscommissie. Om vraag en aan-

bod doeltreffend bij elkaar te brengen, werkt zij sinds vorig jaar met de 

succesvolle online tool Taakie. 

Het logo van Taakie is niet voor niets een 
slimme vos... Deze tool maakt het werven 
van vrijwilligers met moderne middelen 
een stuk leuker en makkelijker. “We hopen 
daarom dat veel DOS-leden zich via Taakie 
aanmelden. Dan kunnen we hen koppe-
len aan vrijwilligerswerk dat goed bij hen 
past”, zegt Monique Otten van de vrijwil-
ligerscommissie.

 Matches 

Zo wil Monique de bekendheid voor het 
vrijwilligerswerk binnen DOS vergroten. 
“Taakie is niet alleen handig voor ons, 
maar ook voor vrijwilligers, die zich voor 
onze club willen inzetten, omdat we goede 
matches kunnen maken op basis van voor-
keuren. We horen vaak van onze leden, dat 

ze wel iets willen doen, maar niet weten 
welke taken beschikbaar zijn of waar ze 
zich moeten melden. Taakie maakt dat een 
stuk makkelijker.”

Het vrijwilligersbestand uitbreiden is 
daarom een grote wens. “We zien vaak 
dat het werk door dezelfde mensen wordt 
gedaan. DOS heeft rond de 1000 leden, 
waarvan 251 zich bij Taakie hebben aange-
meld, maar dat kan beter. We vragen alle 
nieuwe leden of ze zich willen aanmelden 
en doen ook een dringend beroep op de 
oudere leden om dat te doen. Als er een 
match is, bellen we meteen.”

 Vragen 
Om dat te bereiken hebben alle leden of 
hun ouders/verzorgers een e-mail ontvan-
gen met een vrijwilligerstest van Taakie. 
Door het beantwoorden van enkele vragen 
krijgt de vrijwilligerscommissie een goed 
beeld van de talenten en beschikbaarheid 
binnen de club. 

“Zelf zoek ik een nieuwe collega voor de 
vrijwilligerscommissie”, vertelt Monique, 
die hoopt dat Taakie haar te hulp schiet of 
DOS’ers zichzelf melden om haar te onder-
steunen. “Mijn functie als wedstrijdsecre-
taris leg ik neer om mij - samen met mijn 
nieuwe collega - volledig op de vrijwilli-
gerscoördinatie te richten. Dus ook op de 
vacature van wedstrijdsecretaris, die door 
mijn vertrek ontstaat, kunnen mensen rea-
geren.” 

 Tijd 
Veel leden denken mogelijk dat het vrijwil-
ligerswerk hen te veel tijd gaat kosten en 
melden zich daarom niet aan. “Dat beeld 
klopt niet”, legt Monique uit. “We mat-
chen alleen maar met werk dat zij leuk vin-
den om te doen op basis van beschikbaar-
heid: dat kan van wekelijks tot een keer in 
de zoveel weken en zelfs voor incidentele 
taken.”

 Website 
Belangrijke commissies, die altijd vrijwilli-
gers nodig hebben, zijn de kantine, keuken 
en bar. Verder zijn er momenteel vacatures 
voor trainers en de ontvangstcommissie bij 
thuiswedstrijden. Maar ook schoonmakers 
– met vrijwilligersvergoeding – kunnen 
zich melden voor de maandag- en vrijdag-
ochtend. Ben je liever bestuurder van DOS, 
dan zijn de vacatures van penningmeester 
of secretaris of de commissie Gastvrijheid 
& Gezelligheid wellicht iets voor jou. Houd 
ook de website van DOS in de gaten voor 
leuke vacatures.

Doe de Taakie vrijwilligerstest
Taakie is de digitale assistent vrijwilli-
gerszaken, die het werven van vrijwil-
ligers bij DOS leuker en makkelijker 
maakt. Simpel en snel iemand vinden 
voor een taak of functie binnen de club 
is niet langer een vervelende uitdaging!

 Interesses 
Taakie wil DOS-leden alleen taken aanbie-
den, die goed passen bij hun interesses. 
Door een vrijwilligersprofiel op te bouwen 
leert Taakie de vrijwilliger steeds beter ken-
nen. Met slechts een aantal vragen achter-
haalt Taakie welk type vrijwilliger iemand 
is en welke vrijwilligerstaken goed bij hem 
of haar passen.

 Typen 
Taakie maakt onderscheid in zes vrijwilli-
gerstypen:
• bestuurder
• communicator
• doener
• ondersteuner
• organisator
• sporttechnicus

Aan elk type vrijwilliger zijn bijpassende 
vrijwilligerstaken gekoppeld. Een vrijwil-
liger is niet één type, maar altijd een mix 
van de verschillende typen. Scoor je hoog 

op een type, dan zul je hoger scoren in de 
lijst van geschikte kandidaten bij een taak.

 Ouders 
Wij verzenden de Taakie vrijwilligerstest 
naar het e-mailadres in onze ledenadmi-
nistratie. Omdat veel ouders van jeugdle-
den hun e-mailadres registreren, vraagt 
Taakie of de test wordt ingevuld door een 
jeugdlid of één van de ouders. Vanaf dat 
moment zal Taakie met deze persoon com-
municeren.

 Talenten 
Hoe meer mensen de test invullen, hoe 
beter de gemaakte matches. DOS heeft 
jouw talenten hard nodig. Dus doe de 
vrijwilligerstest, die je via Taakie in je 
mailbox hebt ontvangen. Wil je de vrij-
willigerscommissie persoonlijk benaderen 
voor vacatures, kun je terecht bij Monique 
Otten via vrijwilligers@doskampen.nl of 
06-30318076.

(bron: taakie.nl).
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BIJDRAGE TEAMS

 JO9-3  
Team Pasa bala
Augustus 2021: acht sportieve jongens 
voor het eerst bij elkaar. En voor sommigen 
ook voor het eerst direct een wedstrijdje! 
Joey, Manuel, Gijs, Dariangel, Matis, Sepp, 
Levi en Kyan. Ze hadden geen idee wat ze 
moesten doen, maar de klik en de lach was 
er direct. Bal overspelen? Dat leerden ze 
gelukkig snel van trainer Gerwin en anders 
hoorden ze dat wel van de vader van 
Dariangel. ‘Pasa bala’ klonk dan over het 
veld en zo is onze teamnaam geboren! De 
eerste doelpunten werden gescoord en er 
vlogen heel wat ballen om de oren. Maar 
ze gingen er wel voor en daar waren de 
ouders maar wat trots op. 

December 2021: de laatste wedstrijd van 
het seizoen, tegen plaatsgenootjes van 
KHC JO9-1. Vrieskou, rode neuzen, wat 

snottebellen, maar ze waren er. Zonder 
piepen en gaan. Ondertussen hebben we 
ons eigen 2G-trainersduo, Gerwin én Ger-
rit, die dolenthousiast aan de lijn stonden. 
Zou het dan vandaag lukken? En ja hoor: 

‘pasa bala’ en daar was dan snel de 1-0! 
Dat het uiteindelijk 2-2 werd, was al een 
feestje waard. Maar de grootste winst? Ze 
speelden als team en de lach was er nog 
steeds! 

 JO11-1 
Eén titel in de pocket, 

de volgende bijna?

Team JO11-1 is sinds de zomer uitgebreid 
met een tweetal versterkingen. Door de 
overgang van een kwart veld naar een half 
speelveld was het nodig dat het team werd 
aangevuld tot tien.

Het zijn tien enthousiaste voetballers met 
elk hun eigen talenten. In de goal staat 
Bodhi zijn mannetje. Hij heeft katachtige 
reflexen en kan achterin goed voetballen. 
Daarvoor staan vaak Daan, Boas en Tijn. 
Een verdediging die lastig te passeren is, 
omdat ze goed oog hebben voor de bal, 
het duel niet schuwen en kopsterk zijn. Het 
middenveld bestaat uit de creatievelingen 
Danyl, Bram van de Berg en Bram Kuper. 
Echte spelverdelers met zicht op de ruimte, 
een loopactie of een mooie beweging. De 
aanvallers van het team zijn stylisten en 

goaltjesjagers. Elayh, Tijn en Ruben heb-
ben elk hun eigen handelskenmerk: snel-
heid, een mooie passeerbeweging of een 
goed geplaatst schot.

 Welkom in de feesttent! 
Deze jongens samen hebben een gewel-
dige eerste seizoenshelft achter de rug. 
Voor de herfstcompetitie waren ze inge-
schreven in de hoofdklasse. Met zeven 
andere ploegen werd er gestreden om 
het kampioenschap. Er werd slechts een 
wedstrijd verloren met 4-3, maar juist in 
die wedstrijd kwam het beste in ze naar 
boven. Samen hebben ze gestreden, 
iedere speler liep een stap harder om de 
ander te helpen. Zo zijn ze uiteindelijk de 

terechte kampioen geworden. Uiteraard 
werd dit gevierd. Niet met het nummer 
‘We are the champions’, maar wel met 
‘Welkom in de feesttent’. Wat een feest om 
dit zo samen in de kantine te vieren.

 Nog één wedstrijd 
Daarna volgde een nieuwe competitie-
ronde. De start was rampzalig: op een 
zaterdagmiddag werd wederom van hun 
angstgegner uit Westenholte verloren. Een 
complete off-day. Zo’n wedstrijd die we 
maar niet moeten analyseren. Maar daarna 
wisten ze hoe het niet moest. Dus na die 
eerste wedstrijd werden de volgende vijf 
wedstrijden wederom gewonnen. Met 
mooi samenspel, strijd, ingestudeerde cor-

ners met kopballen, afstandsschoten, acties 
en nog zoveel meer moois. Nu nog een 
wedstrijd te gaan. Als die gewonnen wordt, 
betekent dat een tweede kampioens titel. 
Wat een prestatie zou dat zijn!
 
 Super trainers 
Een team dat zulke prestaties neerzet, 
moet ook een goede staf hebben. Chris, 
Jan-Krijn en Maxwell, bedankt voor jullie 
inzet en enthousiasme. Voor jullie trai-
ningen, voor jullie instructie en motivatie 
bij de wedstrijden. Weet dat de papa’s en 
mama’s dat heel erg waarderen.
 
Namens JO11-1 wensen we iedereen een 
gezond en sportief 2022!

 JO11-3 

Eind augustus begonnen elf super gemo-
tiveerde jongens en hun twee trainers aan 
het nieuwe seizoen in JO11-3. Het nieuwe 
team was een samenvoeging van een deel 
van JO10-3 en JO10-4 van het afgelopen 
jaar. Aangezien de teams vorig jaar regel-
matig wedstrijden tegen elkaar hebben 
gevoetbald en een aantal weken samen 

hebben getraind, verliep de samensmelting 
soepel. Vrijwel iedereen kende elkaar al en 
de aftrap was prettig. De trainers, Gijsbert 
en Jeroen, hebben inmiddels een paar jaar 
ervaring met de jongens en waren geluk-
kig weer bereid om hun tijd en kennis in 
de trainingen en wedstrijden te stoppen. 
Waar nodig springen andere ouders bij 

als trainer of spelbegeleider. We zien heel 
veel inzet, plezier en enthousiasme bij de 
trainingen. Het resulteerde in een hoge 
opkomst elke week, totdat de coronabe-
smettingen en maatregelen helaas roet in 
het eten gooiden. We hopen straks weer 
‘normaal’ te kunnen gaan voetballen na de 
winterstop. De jongens hebben er zin in. 
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TOEKOMST JEUGDVOETBAL

De accommodatie is meer 
dan een terrein (dat aan 
groot onderhoud toe is!)
Je zou het niet zeggen, maar deze kop staat toch echt boven een artikel 

over de jeugdopleiding. De Hoofden daarvan, Simon Mansvelder (boven-

bouw) en Gert van Dijk (onderbouw), zien dat extra velden, waaronder een 

kunstgrasmat, onmisbaar zijn om als vereniging de volgende stap te kun-

nen zetten. Bovendien past de uitstraling van een deel van De Maten echt 

niet meer bij de naam die DOS Kampen heeft hoog te houden. “We zijn 

tenslotte hofleverancier van PEC Zwolle als je kijkt naar het aantal jeugd-

spelers dat het eerste elftal heeft gehaald.”.”

Nederland. Je ziet meteen dat zij daar op 
een hoger niveau trainen. Het mooie is dat 
ze die groei meenemen naar DOS. We laten 
ze daarom altijd één keer per week met 
hun eigen team meetrainen. Zo houden ze 
binding met hun ploeggenoten.”

Waar zit het hem nu in dat de DOS-aca-
demie zoveel talent voortbrengt? Eén van 
de geheimen van de smid is de individu-
ele ontwikkeling, zo geven de heren aan. 
Mansvelder: “Om beter te worden heb je 
weerstand nodig. Als je met twee vingers in 
de neus voetbalt, leer je niks meer. Daarom 
schuiven wij veel door. Dat wil zeggen: als 
we zien dat een speler aan de top zit in zijn 
leeftijdsklasse, dan mag hij het een niveau 
hoger proberen. We werken dan ook niet 
met vaste selecties. Het gaat erom dat de 
speler zich blijft ontwikkelen. Dat is belang-
rijker dan dat al onze teams zo hoog moge-
lijk spelen. Tuurlijk is het mooi als alle stan-
daardteams in de divisies spelen, maar dat 
is bijvangst. Daarom bieden wij onze jeugd 
maximale uitdaging. Uiteraard gaat dat 
altijd in overleg met de ouders. Doel is dat 
DOS aantrekkingskracht heeft en houdt!”

Een ander element is de nauwe samenwer-
king met de trainers. Mansvelder en Van 

Dijk volgen hun verrichtingen op de voet. 
“Wij zijn vooral scherp op de trainingen. 
Is het oefenmateriaal veelzijdig, zit er een 
goede opbouw in, zien we ontwikkeling? 
Daar gaan we met ze over in gesprek. Zo 
streven we ernaar hen steeds verder te hel-
pen. We zien dat terug in de motivatie van 
onze trainersploeg, die is geweldig. Zelfs in 
lockdown halen ze alles uit de kast om toch 
te kunnen trainen. Ook voor hen een groot 
compliment!”

Overigens deinzen de beide jeugdoplei-
ders er niet voor terug om spelers ook 
weer terug te plaatsen naar hun eigenlijke 
niveau. “Soms kun je door een stap terug 
te doen later alsnog een sprong maken. 
Want uiteindelijk leer je meer van spelen 
in O17-2 dan de bank warmhouden in 
O17-1. Zo proberen we elke speler op zijn 
eigen niveau te laten voetballen. Dan is 
elke speler ook een gewaardeerde kracht. 
Bovendien kan niet iedereen de stap naar 
een BVO maken. Maar dat hoeft ook niet. 
Belangrijkste is dat je plezier in het voet-
ballen hebt. Daarom kijken wij niet alleen 
naar de toptalenten, maar juist ook naar 
de groep daaronder. Want hen willen we 
bij DOS houden en klaarstomen voor het 
grote werk.”

Dat grote werk is DOS1. Ook de komende 
jaren moet onze hoofdmacht voor 70% uit 
zelf opgeleide spelers bestaan, zo is het 
doel. Van Dijk: “Dat is DOS, we hebben ons 
altijd met veel eigen jongens gered. Maar 
we moeten oppassen dat we niet te veel 
op onze naam teren, onze accommodatie 
past echt niet meer bij die doelen. Willen 
we naar de Hoofdklasse en spelers voor dat 
niveau afleveren, dan hebben we betere 
velden, een modern onderkomen en goede 
materialen nodig. Verder zouden we nog 
meer uit ons Onder-21 kunnen halen. Dat is 
een ontzettend belangrijke schakel tussen 
de jeugd en de senioren. Het liefst zouden 
we ook een Onder-23 in het leven roepen. 
Dan verklein je de kloof nog verder en kun 
je talenten nog beter klaarstomen. Dat is 
hard werken, maar dat is DOS wel toever-
trouwd. We moeten nu de schouders eron-
der zetten met elkaar!”

Zo ongeveer elke avond van de week zijn 
beide mannen op ons sportpark te vin-
den. Overleg met trainers, coördinatoren 
en ouders zijn vaste agendaonderdelen. 
Mansvelder: “De coördinatoren zijn onze 
oren en ogen. Via hen horen we welke 
spelers komen bovendrijven. Dan gaan wij 
meekijken om te zien of deze jongen klaar 
is voor een volgende stap.” Zo’n volgende 
fase in de opleiding betekent niet alleen 
een sprong naar een hogere leeftijdsca-
tegorie. Van Dijk: “Het plan van de KNVB 
om met de jongste jeugd op een kwartveld 
te spelen is leuk, maar de stap naar een 
echt veld, in O13, is wel heel groot gewor-
den. Daarom stellen wij in de winter al 
gemengde teams samen, bijvoorbeeld een 
JO13-3 met daarin jongens uit JO12 of 11. 
Zij hebben dan een half seizoen om te wen-
nen aan een heel veld. Die details kunnen 
net dat beetje extra geven.”

Ondanks inmiddels drie verstoorde voet-
baljaargangen zien Van Dijk en Mansvelder 
dat de jeugdopleiding nog steeds floreert. 
Eén van de succesfactoren is de lancering 
van de Duckies. Op zaterdagmorgen kun-
nen voetballers vanaf 4,5 jaar, eventueel 
in combinatie met de Voetbalschool op 
woensdagmiddag, aan de slag onder lei-
ding van Albert Buitenhuis. Als coördina-
tor laat hij de jongste poelänten langzaam 
wennen aan het water, zou je kunnen zeg-
gen. Van Dijk en Mansvelder zijn niet zuinig 
met hun lof: “Hij verdient een enorm com-
pliment. Bij de Duckies krijgen die kleintjes 
zo’n goede basis mee. Ze leren passen, een 
bal aannemen en ontwikkelen hun balge-
voel. Van onschatbare waarde voor later. 
Als deze jochies de sprong maken naar het 
‘echte’ voetbal, hebben ze al heel veel nut-
tige bagage bij zich.”

Sinds de overstap van Jaap Stam naar PEC 
heeft DOS al heel wat voetballers aan de 
Zwolse eredivisionist geleverd. Maar ook 
scouts van andere profclubs houden nauw-
lettend in de gaten wat er aan talent rond-
loopt op De Maten. Van Dijk: “We hebben 
momenteel Thomas van den Belt, Maxwell 
van Dijk, Damian van Drenth en Dean Hui-
berts bij PEC, maar er lopen ook jeugdspe-
lers rond bij andere BVO’s. Daarnaast lopen 
meerdere jongens stage bij JeugdPlan 
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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

 Dirk Zwager Groep - Patkel Steigerbouw 

Patkel is de expert op het gebied van steigerbouw in 
Amsterdam en omstreken. Patkel is gespecialiseerd in o.a. 
allround steigers, blitz steigers, tube-lock steigers, rolstei-
gers, ondersteuningen, hang steigers, gaas- en sealwerk en 
podiumbouw. 

Dirkzwager Groep B.V. is van origine een echt schilders-
bedrijf, opgericht in Amsterdam. Sinds 2001 is het hoofd-
kantoor gevestigd in Almere. Dirkzwager Groep is actief in 
heel Nederland en in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
full-service vastgoedonderhoudsbedrijf met ruime ervaring 
in renovatie en onderhoud. Dirkzwager Groep is gespeci-
aliseerd in vastgoedonderhoud met de volgende discipli-
nes; betonrenovatie, bouwkundig onderhoud, planma-
tig onderhoud, mutatieonderhoud en service & dagelijks 
onderhoud.

Patkel en Dirkzwager Groep B.V. vormen al ruim veertig jaar een succesvolle  
samenwerking. Dit resulteert in duidelijke afspraken, korte lijnen en  
snel kunnen schakelen. Beide partijen gaan ervan uit nog lang samen  

te kunnen werken!

www.patkel.nl
STEIGERBOUW

Een - tweetje
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 MO13-1 
Kampioenen olé olé!

Wat een super eerste seizoenshelft, de meiden van MO13-1 zijn 
winterkampioen.

En wat hebben ze het goed gedaan, ongeslagen kampioen met 
147 doelpunten voor en elf doelpunten tegen.

Daarnaast bekeren ze verder op weg naar hopelijk de finale.
Dit team bestaat uit: Rosa, Tess, Marlies, Esmee, Phylicia, Danique, 
Lizzy, Yalissa, Salomé en Muneera.

En net voor de winterstop hebben ze allemaal een mooi trainings-
pak gekregen, gesponsord door VDK-groep en Meuleman Make-
laardij.

Wij wensen iedereen een sportief en gezond 2022!

 JO8-5 
 

Beste clubleden en aanverwanten 
met een geel-zwart hart!

Graag laten wij jullie kennismaken met DOS JO8-5. Sinds afgelo-
pen september is het team van start gegaan op de velden van DOS 
Kampen. Na deelnames aan de trainingen bij de Mini’s en Duckies 
hebben we een team kunnen formeren. Met veel enthousiasme 
en spelplezier gaat het op de velden van DOS Kampen boven ver-
wachting, gezien er maar een thuiswedstrijd  is verloren. De uit-
wedstrijden zijn wat wisselvalliger (en natuurlijk ook ietsje span-
nender), maar ook daar worden de gewenste resultaten behaald. 
De ontwikkeling van de jongens vinden wij als trainers/leider fan-
tastisch om te zien. En heel graag leveren wij daaraan onze bij-
drage op de maandag en donderdagavond van 17.45-18.45 uur 
(tijdens de avondlockdown van 15.45-16.45 uur).

Hoofdtrainer Peter van der Wolf volgt een cursus bij de KNVB tot 
pupillentrainer voor de jeugd onder, tot en met JO-12, zijn opgedane 
kennis en passie voor het spelletje draagt hij graag over op de jongens. 
 

Assistent-trainer Teun Bagerman zorgt dat alles rondom de trai-
ning op rolletjes verloopt en ook begeleidt hij mede de wedstrij-
den. Alle taken rondom de wedstrijden en de communicatie rich-
ting de ouders verloopt via onze leider Axel Damming. Hierdoor 
verloopt het eerste half jaar voor de jongens uitstekend en maken 
ze op een leuke manier kennis met voetbal en ontwikkelen ze zich 
elke week weer wat meer.
 
Het T.E.A.M. (Together Everyone Achieves More!) zit boordevol 
voetbalplezier, creativiteit en leergierigheid, maar bovenal is het 
een leuke en lieve groep jongens. Dit laatste is niet onopgemerkt 
gebleven, want zelfs in Spanje zijn de jongens al besproken (we 
hebben nog navraag gedaan of ze uit Barcelona of Madrid kwa-
men). Dit resulteerde in een bijzondere training en wedstrijddag 
op onze club.

Op 22 januari 2022 gaan we verder met de volgende fase van de 
competitie, de week voorafgaand starten we met frisse moed weer 
met trainen.

We wensen iedereen een gezond en sportief 2022.

Hartelijke groeten, 

Axel Damming, Teun Bagerman en Peter van der Wolf

De toppers op de foto v.l.n.r: Quinten Q, Manuel, Quinten W, Bram B, Joa, Raf, Bram S, Isar.

 JO17-2 
Jongens onder 17-2 is een 
prachtig elftal
Het elftal bestaat uit Leon, David, Martin, Luca, Sem, Levi, 
Ryan, Finn, Ricardo, Jozua, Tim, Richard en Dion. Na een eerste 
coronajaar zijn, zeg maar, de echte voetballers overgebleven. 
Wat was het fijn om weer te mogen trainen!

Het seizoen bij JO17-2 begon met een zoektocht naar een trai-
ner. Sil de Wind gaf aan dat hij het wel wilde doen. Mooi, we 
konden beginnen.

Helaas, doordat er nog geen trainingen hadden plaatsgevonden 
en de jongens elkaar nog moesten leren kennen, verloren we 
de eerste twee competitiewedstrijden. Maar de trainingen wer-
den goed bezocht en toonden veel inzet en potentie. Sil kreeg 
een andere baan aangeboden en vervolgens kwam Ahmed Ela-
tar als trainer. Top, als er vrijwilligers zijn die zich zo inzetten.

Inmiddels zijn de jongens de winnaars op het veld. En dus zijn 
ze gestegen naar een tweede plaats! 

Het is een prachtige competitie ondanks dat er geen eigen 
keeper is, er weinig publiek mag zijn en de trainingen helaas 
nu ook vervallen zijn. 

Op 18 december hebben we de derby tegen Kowet gespeeld en 
gingen we met een 0-1 overwinning terug van Middenwetering 
naar De Maten! Op dit moment staan we op een derde plaats 
op de ranglijst omdat het aantal gespeelde wedstrijden niet 
gelijk is. Als we de inhaalwedstrijd winnen schuiven we door 
naar een tweede of wellicht eerste plaats (afhankelijk wat de 
huidige nummer 1 doet).

Een goed, sportief 2022 allemaal!
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 JO17-1  JO10-3 
Na een onrustige transferzomer, waarin 
veel onduidelijk was over de selectie, 
mochten we in september dan eindelijk 
weer ‘voor het echie’ voetballen. Officiële 
wedstrijden spelen, ze keken er zo lang 
naar uit. 
  
In deze leeftijd is het seizoen ingedeeld in 
vier competities, waarbij na iedere zeven 
wedstrijden bekeken wordt welk niveau 
het beste bij het team past. In de eerste 
fase van dit seizoen waren ze te hoog 
ingedeeld, derde klasse. Helaas werd daar 
alleen verloren en verdween het plezier. 
Daarna werden we ingedeeld in de vierde 
klasse. Een niveau dat beter past bij dit 
team dat al enkele jaren met elkaar speelt 
bestaande uit acht spelers (Luuk, Stef, 
Mikai, Beau, Wout, Skylor, Rick en Demian). 
  
De resultaten werden eigenlijk meteen 
beter. De jongens kwamen weer aan voet-

DOS Kampen JO17-1 
boordevol talenten
DOS Kampen JO17-1 heeft bewezen een 
talentvolle ploeg te zijn.

Op het moment van schrijven hebben al 
vijf spelers bij de O21-1 selectie gezeten en 
twee spelers gaan in de winterstop over 
naar JO19-1. 

Job ter Burg en Bas de Graaf veel succes!

Dat wij de beste JO17 van de gemeente 
Kampen zijn, hebben we laten zien. Het 
afgelopen halfjaar hebben we vier stads-
derby’s gespeeld: KHC JO17-1 werd versla-
gen met 5-1, Go-Ahead K. JO17-1 met 6-1 
en tevens werd gewonnen van IJVV JO17-1 

ballen toe. Er was weer plezier. Een 0-4 
achterstand werd nog een gelijkspel (5-5) 
en er werd zelfs gewonnen! Alle compli-
menten gaan naar de jongens, omdat ze 
zich zo ontwikkelen in deze competitie. 

We gaan met een goed gevoel de win-
terstop in en hopelijk kunnen de ouders 
en opa’s en oma’s na de winterstop weer 
genieten van dit fantastische team. 

 JO14-2 
Een mooie club 
jongens bij elkaar!
Het seizoen begon wat later aangezien 
er niet direct een trainer beschikbaar was. 
Maar eenmaal begonnen, was het enthou-
siasme om weer te voetballen meteen 
zichtbaar.

Het team is grotendeels bij elkaar geble-
ven, ze hebben samen gespeeld in de 
O12-3 en vervolgens in de O13-2. Nu dus 
de O14-2 en voor het tweede seizoen op 
een groot veld. Wat vorig seizoen nog een 
vrij onrustig team was, heeft dit seizoen 
plaatsgemaakt voor een team dat  een 
stuk serieuzer en fanatieker het spelletje 
oppakt. Ja spelletje, want plezier in deze 
is heel belangrijk. Maar naast spelplezier is 
beter worden en wedstrijden winnen ook 
de doelstelling.

Mooi om te zien dat alle jongens dit ook zo 
ervaren en hiervoor willen gaan.
De opkomst (bij weer en wind) en inzet is 
goed en afspraken worden nagekomen, 
dus hierin verdient het team een groot 
compliment.

Tijdens de wedstrijden is steeds meer pro-
gressie zichtbaar. Er is nog veel te leren (en 
op te trainen), maar je ziet steeds meer rust 
in het elftal komen. Spelers weten wat ze 
moeten doen en wat er van ze verwacht 
wordt. Mooi proces!

Hopelijk belonen de jongens zich de 
tweede seizoenshelft met nog meer winst-
punten. Aan de inzet en spelbeleving ligt 
het niet . Toppers zijn het!

Op de foto van links naar rechts: 
Tijn Engelen, Jordy Visker, Matthijs Bloemert, 
Rick van den Berg, Milton Wolters van der 
Weij, Michele Lorubbio, Kasper van der Haar, 
Jan-Willem Weijers, Simon van Erven, Rune van 
Dijk, Levi Agteres, Tijmen de Groot
Afwezig op de foto: Levi de Jong, Tyson Ram-
selaar

met 3-1. Vervolgens werd IJVV afgelopen 
maand nog een keer verslagen met een 
geweldige 8-2!

Ook aan de posities valt af te lezen dat wij 
de hoogst geklasseerde ploeg zijn op dit 
moment. KHC en Go-Ahead K. spelen een 
klasse lager in de eerste klasse en IJVV zit 
bij ons in de competitie (hoofdklasse) en 
staan onder ons. 

Zoals je al eerder hebt kunnen lezen zijn 
wij ook flink aan het opleiden. Vijf  spe-
lers hebben bij de O21-1 selectie gezeten 
en twee spelers gaan vanaf nu over naar 
JO19-1. 

Het afgelopen halfjaar hebben we ook 
diverse JO16-1 spelers mee laten trainen en 
één van deze spelers (Jamie van den Belt) 
gaat nu de overstap naar ons maken.

Van links naar rechts: Guido Bastiaannet (hoofd-
trainer/coach), Nils Velema, Menno Kleijwegt, 
Jens Jacobsen, Lars Bonsink, Luuk Prins, Dustin 
Kandou, Jaïr van Dorp, Dyon Goossen (keeper 
en aanvoerder), Job ter Burg, Mark van Kolf-
schoten, Tijmen Mulder, Mark Huisman, Bas de 
Graaf, Timo Müller, Robert Faas (assistent-trai-
ner/coach). 
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 Duckies  35+ 4 
Ondanks corona mochten we als 35+ers 
weer de groene weide betreden. Allemaal 
afgetraind als altijd natuurlijk.

Dit miniseizoen mochten we onze krachten 
meten met ‘s-Heerenbroek 35+1 en IJVV 
35+3.

Met als kersverse aanwinst Wim Snippe 
begonnen we dan ook voortvarend aan 
de andere kant van de IJssel. In totaal heb-
ben we van de acht wedstrijden er zeven 
gewonnen en een gelijkgespeeld.Tot top-
scorer mocht Jos van der Weerd gekroond 
worden.

Hopelijk is er straks ook weer publiek wel-
kom en kunnen we naast het voetbalple-
zier ook straks de kas van de kantine weer 
spekken op vrijdagavond!

Groeten 35+4

 JO9-2 
 
Hier een bericht van de aanstormende 
talenten van JO9-2.

Wij hebben een heel goede eerste sei-
zoenshelft achter de rug met in totaal acht 
gewonnen wedstijden en maar vijf verlo-
ren wedstijden die eigenlijk maar net op 
het randje zijn verloren.

Dit is een heel hecht en leuk team dat voor 
elkaar door het vuur gaat.

Het team bestaat uit de volgende toppers:
op doel staat onze sterke keeper Kian met 
voor hem de solide verdedigers Guus en 
Hugo.

Ons sterke middenveld bestaat uit Lucas, 
Lars en Mirac gevolgd door onze vliegens-
vlugge aanvallers Jorik, Eliah en Sem.

Kortom een team dat zijn mannetje staat 
en bijna niet te verslaan is.

De winterstop heeft zijn intrede al weer 
gedaan en wat is de tijd voorbij gevlogen!
Dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk als 
je iedere week zoveel plezier hebt in het 
voetbal.

En daar ontbreekt het bij de Duckies zeker 
niet aan!

De jongste kinderen van onze vereniging 
laten iedere week hun kunsten zien.

Weer of geen weer, elke zaterdagmorgen 
staat er weer een enthousiaste groep te 
voetballen.

Spelplezier staat centraal en daar getuigt 
de foto ook van tijdens het Sinterklaas-
weekend.

We werden nog verrast door meevoetbal-
lende Pieten en aan het eind van de trai-
ning kregen we nog een prachtig cadeau 
van de Sint.

Na de winterstop zal een groot aantal Duc-
kies naar een echt team overgaan, heel 
veel succes allemaal.

Lijkt het jou ook leuk om te kijken of voet-
bal wat voor je is? Meld je dan gauw aan 
via de site!

We voetballen elke zaterdagmorgen van 
08.45 - 09:45 uur. Zien we jou ook daar?
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 JO12-5 
Dit is het team 
van JO12-5
De jongens zijn enthousiaste voetballers 
die al echt een team vormen.

Het team bestaat uit elf jongens: Jaap 
Bagerman, Sylvan Boer, Ruben Bronkhorst, 
Luuk Doorn, Harvey Feijth, Sven van Gel-

 JO10-2 
Het seizoen begon op 4 september goed 
met een 16-0 overwinning in de stadsderby 
tegen Kowet JO10-2. Daarna ging het min-
der met soms forse nederlagen tegen ster-
kere tegenstanders. De laatste wedstrijd 
van de eerste competitieronde leverde wel 
een mooie 8-6 overwinning op in en tegen 
Lelystad ’67. 

In de tweede competitieronde is er een 
duidelijke verbetering zichtbaar. Er wordt 
steeds beter als team gevoetbald, samen 
overgespeeld en samen verdedigd. De 
wedstrijden zijn meer in balans.

Op zaterdag 18 december is de eerste 
seizoenshelft afgesloten met een mooie 
vijfde plek op het oliebollentoernooi van 

der, Sem Hakvoort, Millau Metselaar 
(keeper), Bo van der Molen, Erkan Suic-
mez en Lucas de Wolf.
Sommige jongens zijn nog maar net 
begonnen met voetballen, anderen 
voetballen al een jaar of drie.

Na de zomer hebben we een goed resul-
taat behaald in het eerste deel van de 
competitie: top drie. In de afgelopen 
weken was de tegenstand pittiger en nu 
staan we in de middenmoot.

De trainingen worden verzorgd door 
Bram ten Napel, hij loopt stage en doet 

de opleiding Sport en Bewegen. Hij wordt 
altijd ondersteund door één van de vaders 
of een moeder. Het is fijn en goed om dit 
samen te doen.

Het team kan nog groeien in positiespel 
en het nog beter ‘samen’ voetballen. De 
goal wordt al goed gevonden en ook onze 
keeper Millau heeft een goeie uittrap. 
Kortom een leuke groep jongens die met 
veel plezier voetbalt. Ga zo door jongens!

 JO8-2 
De acht jongens van JO8-2 zijn al een echt 
team dat elke wedstrijd voor de winst gaat.
Er werden meer wedstrijden gewonnen 
dan verloren, mooie acties gemaakt en 
prachtige doelpunten gescoord. En bij elke 
training doen ze hun best en zien we de 
jongens elke week beter worden. 

Het team bestaat uit: 
•  Gijs is de allrounder, hij kan alles: keepen, 

verdedigen en aanvallen.
•  Luuk kan zo hard schieten dat de meeste 

keepers liever aan de kant gaan.
•  Thijs is erg snel en is overal te vinden, je 

moet hem wel drie keer voorbij. 
•  Daan heeft al een fluwelen techniek: 

kappen, draaien en scoren doet hij zon-
der moeite.

•  Roan schiet met scherp, scoort bijna elke 
wedstrijd en viert ze ook met volle over-
tuiging. 

•  Bram is zo vlug als water, met en zonder 
bal niet te verslaan. 

•  Julian is onze rots in de branding, staat 
verdedigend altijd op de juiste plek.

•  Toby heerst op het middenveld, weet 
altijd wel een medespeler te bereiken.

FC Meppel met deelname van de O10-1 
en O10-2 teams van de organisator, ACV, 
HZVV en DOS Kampen.

We kijken uit naar de tweede seizoens-
helft!

Kom snel eens kijken (als het weer mag) bij 
dit topteam, we spelen thuis om 08:30 uur 
en vaak op het hoofdveld.
Groeten van de twee trotse trainers,
Edwin en Leon
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 JO11-2 

 JO14-3 
Na een moeizame start vanwege trainers- 
problemen en een spelerstekort zijn wij 
uiteindelijk begonnen met een mooi divers 
cluppie jongens. Onder divers bedoel ik 
jongens die al ervaring hebben met voet-
bal en jongens die andere balsport erva-
ring hadden. Vanuit de JO13-2 werden de 
tekorten aangevuld.

Bij de eerste de beste competitiewedstrijd 
stond er ineens een heel team met dames 
tegenover ons en wij zouden dat wel even 
opknappen en drie punten mee naar huis 
nemen. Nou, dat laatste is met heel veel 
geluk ook goed afgelopen. Een ervaring 
rijker voor velen.

Na de tweede gewonnen wedstrijd werd er 
zachtjes gemompeld dat wij wel kampioen 
zouden kunnen worden. Direct daarna krij-
gen wij met 5-1 om de oren van vv Berkum 
en een week later met tien spelers kregen 
wij klop van Nunspeet met 6-3. 

 JO15-2 
JO 15-2 is dit jaar een bonte verzameling 
van spelers die onder leiding van de trai-
ningen van Raoul en coaching/begeleiding 
van Mark, Ronnie en Lucas het heel goed 
hebben gedaan in de derde  klasse. Met 
een inhaalwedstrijd te gaan staan ze op 
een tweede  plek met slechts één verlies-
beurt in tien wedstrijden!
 
Bijzondere dank voor de spelers uit de 
andere teams die met ons mee hebben 
gedaan alsook de bereidheid van de coa-
ches hierin. In het voorjaar hopen wij op 
dezelfde manier door te gaan.
 
Een heel goed 2022 gewenst!
 
Op de foto van links naar rechts:
Lucas, Ivan, Ruben, Tygo, Tymo, David, Oscar, 
Vince, Semih, Tom, Jander (Jens ontbreekt op 
de foto).

De rest van het seizoen hebben we ver-
dienstelijk gevoetbald en zijn we uiteinde-
lijk in de middenmoot beland. 

Het is de komende periode afwachten met 
de coronamaatregelen of we weer wat 

kunnen trainen en hopelijk kunnen we in 
ieder geval de competitie weer oppakken. 
Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig 
nieuwjaar toe. 

Groeten, JO14-3 

Tsjonge, dat was een pittige eerste seizoens-
helft! Man, man, we moesten elke week 
flink aan de bak tegen onder andere veel 
JO11-1 teams. En daar zijn we beter van 
geworden, maar de waarheid is ook dat we 
vaak verloren hebben. Dat was lang niet 
altijd leuk, maar dat hoort er soms ook bij. 

Gelukkig hebben we vaak goed gevoet-
bald en dat geeft moed! Na de winterstop 

gaan we dit seizoen namelijk helemaal 
goedmaken, met alleen maar schitterende 
overwinningen. In de volgende Nieuwsgier 
komen we daar uitgebreid op terug . 

We willen nog wel graag onze trainers 
(Edward, Nahit en Cor) bedanken, omdat 
ze er altijd weer zijn met een leuke trai-
ning. 

Groeten van Daan (The Rock), Kerim (De 
Dribbelkoning), Luuk (Het Slangenmens), 
Nikolas (De Muur), Felix (The Magician), 
Thimon (De Blonde Pijl), Joas (The Wizard), 
Jelle (The Giant) en Owen (El Patrón).
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 DOS 6 
Beste lezers,

Wij van DOS Kampen 6 willen het niet 
teveel over het voetballende aspect heb-
ben. We staan door veel afgelaste wed-
strijden en een aantal rare beslissingen van 
clubs (geen namen) pas op zes gespeelde 
wedstrijden. Met zes punten uit die zes 
gespeelde wedstrijden is ook het voetbal 
nog niet van hoog niveau… maar wij heb-
ben andere sterke punten zoals de derde 
helft. Elk weekend waren we wel weer te 
vinden in de kantine. Ook al hadden we 
geen wedstrijd, we zaten er toch weer met 
een aantal man. Met een muziekje erbij 
(wat blijkbaar niet iedereen leuk vindt), 
een biertje of beerenburg cola. 

Wij vermaakten ons wel! En dus is het nu 
extra zuur dat juist de kantine vroeg en nu 
zelfs helemaal moet sluiten, wat moeten 
wij nu nog?

We willen graag alle kantinemedewer-
kers en vooral degenen die elke zaterdag 
onze 150 bittersnacks klaarmaken enorm 
bedanken voor deze eerste seizoenshelft 
en hopelijk allemaal tot in 2022. We gaan 
dan in ieder geval hopelijk wat meer pun-

 JO12-3 
De eerste helft van seizoen 2021–2022 
zit er alweer op. Wat is het snel gegaan. 
Gelukkig hebben we wekelijks kunnen 
voetballen met elkaar.

Eind augustus zijn we vol enthousi-
asme begonnen met trainen. In septem-
ber begon de competitie, de uitdaging 
van de tweede klasse was groot. Maar 
wat hebben jullie het goed gedaan! 
Iedere wedstrijd een lastige tegenstan-
der, wisselende resultaten maar altijd vol 
enthousiasme en inzet.

Na de herfstvakantie, in de tweede peri-
ode, waren de resultaten minder, maar de 
inzet en het spelbeeld altijd goed. Iets met 
‘wel de complimenten, niet de punten …’.

Zoals door de trainers steeds weer wordt 
benadrukt: doe uiteraard je best, maar heb 
vooral plezier met elkaar!

Ryan, Aiden, Laurens, Justin, Matthias, Kai, 
Suus, Kayleigh, Aike, Zion en Milan; jullie 
zijn TOPPERS!

Geniet van de vakantie, en we hopen dat 
jullie de tweede helft van het seizoen veel 
mogen leren en net zo veel plezier met 
elkaar zullen hebben.

ten pakken, maar daar draait het uitein-
delijk allemaal toch niet om. Zolang de 
kantine maar weer open gaat.

Groetjes DOS 6

De eerste seizoenshelft van Futsal DOS 4 
is er een met pieken en dalen. Ons team 
bivakkeert al enige jaren tussen de onder-
kant van de eerste klasse en de top van de 
tweede klasse, met in de recente geschie-
denis een schitterend kampioenschap. 

Vol goede moed en hier en daar wat 
coronakilootjes begonnen we aan ons 
seizoen, regelmatig ondersteund door 
de nodige invallers en bijgestaan door 
oud-speler, coach en enige supporter 
Johan.

De prestaties zijn dit seizoen zoals gezegd 
wisselend. Na een moeizame start werden 
vervolgens de overwinningen aaneenge-
schakeld, met de onvermijdelijke dip die 
daar achteraan komt. 

Ons team kenmerkt zich door luidruchtige 
aansporingen van onze keeper, die helaas 
na dit seizoen zijn handschoenen aan de 
wilgen hangt. Om daarna in de rust als 
team te overleggen, om in de tweede helft 
toch vooral goed te bewegen en rust aan 
de bal te hebben. Na het laatste fluitsig-

naal volgt immer een intense beschouwing 
in de kleedkamer. Als echter alle blunders 
en flaters de revue gepasseerd zijn en we 
met gewassen haartjes de kantine betre-
den, komen we in ons element. De derde 
helft, waarin we door weinig tegenstan-
ders worden geëvenaard. 

Helaas is er weinig beeldmateriaal van ons 
team, vandaar een foto van ons teamuitje.
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Hopelijk kan de Supportersvereniging 
het tweede deel van het seizoen ‘21/’22 
nog volop aan de bak!
We zitten nu bijna twee jaar in een pande-
mie, genaamd COVID-19, welke de nodige 
weerslag heeft op ons dagelijkse sociale 
leven. Ook voor ons als bestuur is het lastig 
om iedere keer een leuk en gezellig pro-
gramma samen te stellen en steeds maar te 
worden teruggefloten door onze regering 
en het OMT.

 2021 
Donderdag 28 oktober 2021 hadden wij 
weer onze jaarlijkse ledenvergadering 
en deze werd met gebruikelijke opkomst 
bezocht. Twee punten tijdens deze verga-
dering willen wij graag met jullie delen. 
Over drie jaar, in 2025, hebben wij ons 
75-jarig jubileum en wij willen dit uiteraard 
groots met jullie vieren. Heb jij belangstel-
ling om mee te werken aan dit jubileumjaar 
of heb je ideeën voor dit jubileum meld je 
gerust bij één van de bestuursleden.

Vervolgens heeft helaas onze penning-
meester Frans Habekotté in de vergadering 
kenbaar gemaakt om aan het einde van 
het huidige voetbalseizoen na vijf jaar te 
stoppen met zijn functie als penningmees-
ter. Wij vinden dit uiteraard erg jammer en 
wij gaan zijn inzet en gedrevenheid zeker 
missen in het SV bestuur. Wij willen bij deze 
alvast Frans bedanken voor zijn inzet en de 
tijd voor de supportersvereniging. Hij was 
overigens één van de leden die opstond in 
2017 in verband met het voortbestaan van 
supportersvereniging en ook stond hij aan 
de basis waar de supportersvereniging nu 
staat. Daar zijn we hem erg dankbaar voor!
Ben jij iemand die ons kan helpen met de 
eenvoudige financiële administratie en heb 
je gevoel voor cijfertjes, meld je gerust bij 
één van de bestuursleden. 

Zaterdag 13 november jl. zouden wij groots 
uitpakken met een gezellige Hollandse 
avond m.m.v. Anneke, Hazes Tribute en 
Danny Heden. Helaas gooide een perscon-
ferentie een dag ervoor roet in het in het 
eten. De teleurstelling kon niet groter zijn 
maar we moesten de maatregelen volgen 

voor jullie en onze gezondheid. Zodra er 
een mogelijkheid is zullen wij deze avond 
direct op de agenda zetten want gezien de 
reacties vooraf had iedereen er erg veel zin 
in deze gezellige feestavond.

We hebben ondertussen, met dank aan 
Floorever en Café Eigenwijs, een hard plas-
tic ledenkaart laten maken. Helaas is het 
ons nog niet gelukt om de ledenkaarten uit 
te delen.

Het was de bedoeling om de aftrap te doen 
bij de Hollandse Avond. Naast de leden-
kaart krijgen de leden dan ook twee con-
sumptiemunten, welke je kunt besteden in 
de DOS-kantine.

 2022 
Binnenkort zullen wij wederom een groot 
aantal SV-leden huldigen voor hun trouwe 
lidmaatschap. Hoe wij dit gaan doen is ook 
afhankelijk van de maatregelen die er op 
dat moment zijn. De jubilarissen van 2022 
worden van tevoren benaderd en ingelicht. 

Net als vorig jaar moeten wij helaas de Pub 
quiz van 5 februari 2022 annuleren. Deze 
hadden we georganiseerd in samenwer-
king met Johan en Rien die verantwoorde-
lijk zijn voor de bierproeverij. Kortom: een 
gezellige avond vol quizvragen, lekkere 
muziek en heerlijke biertjes en hapjes. We 
gaan zeker in 2022 een nieuwe datum zoe-
ken zodra er meer kans van slagen is.

Zaterdag 22 mei 2022 staat wederom het 
tweede Eats & Beats festival op het pro-
gramma na de laatste thuiswedstrijd van 
DOS 1 tegen DTS ’35. Twee jaar geleden 

heeft Eats & Beats Festival naast het kampi-
oenschap tot een extra onverwacht succes 
geleidt. Met Kamper muziek, foodtrucks en 
een feestelijk en zonnig aangekleed terrein 
gaan wij een goede sfeer neer te zetten, 
welke voor iedereen gratis toegankelijk is.
Wij, als supportersvereniging en voetbal-
vereniging DOS, willen graag het Eats & 
Beats Festival als een jaarlijks terugkerend 
evenement zien na afloop van de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen en gaan 
er alles aan doen om de lat weer hoger  
te leggen.

Op dit moment hebben wij alleen nog de 
Kamper coverband De Casanova’s vastge-
legd als afsluiter van de avond. De Casa-
nova’s is een gelegenheidsformatie met 
geen onbekende muzikanten Geert Leu-
rink (zang gitaar voormalig Diep Triest), 
Gert Jan van der Weerd (Toetsen gitaar Her 
Majesty, Bertolf), Rutger Hoorn (Drums Sara 
Kroos) en Serge Bredewold (Bassist van het  
TV programma Beste Zangers). De band 
staat al jaren garant voor het bekende jaar-
lijks uitverkochte TOP2000 live avond in ’t 
Ukien. Overige programmaonderdelen zal 
op en een later moment worden kenbaar 
gemaakt via de bekende social mediakana-
len en de DOS website. Heb je zin om een 
bijdrage te doen in de organisatie van het 
evenement, meld je dan bij het SV bestuur. 

Noteer dit geweldige evenement 22 mei 
 2022 alvast op uw kalender of in uw 
agenda en nodig gerust uw vrienden,  
familie en kennissen uit want de toegang 
voor dit Eats & Beats festival is wederom 
GRATIS!!! Hopelijk gaan we er weer een 
feestje van maken!

SUPPORTERSVERENIGING

redhound nl
 Specialist in consumentenelektronica, kabels en accessoires
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Reserveren voor latere levering zonder aanbetaling en prijsverhoging is mogelijk!

PVC vloeren inclusief 
egaliseren, lijmen 
en leggen

Tapijt en vinyl 
inclusief
leggen

Laminaat inclusief 
ondervloer, leggen 
en plakplinten

Raamdecoratie 
inclusief opmeten, 
maken en ophangen

Enthousiast 
supporter én sponsor 
van DOS Kampen

Floorever: niet te verslaan 
als het gaat om vloeren 

en raamdecoratie

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

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


