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Nieuwe bestuursleden
Tijdens de onlangs gehouden Algemene 
Ledenvergadering zijn er drie nieuwe 
bestuursleden bevestigd. Wilfred Hoe-
zen is onze nieuwe penningmeester. Hij 
draaide op de achtergrond al even mee 
en neemt de taak over van de onlangs 
overleden Gerrit Jan Woning. Daarnaast 
is Stefan van Tjonger de nieuwe secreta-
ris. Daarmee is ook die vacante vacature 
ingevuld. Verder is Jelle de Mik verant-
woordelijk voor de horeca en vrijwilligers-
zaken. Hij draaide al even mee maar is nu 
officieel goedgekeurd door de leden.
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 Sponsornieuws 

Ondanks de korte winterstop op de 
velden zijn de mannen van de spon-
sorcommissie weer druk geweest 
voor de Businessclub. We hebben 
er weer een nieuwe goudsponsor 
bij: Vidalco Climate floors! Daar-
naast heeft Werckpost haar gouden 
contract verlengd. Ook heeft zilver 
sponsor McDonald’s Heerde, Kam-
pen en Zwolle haar contract ver-
lengd. Hanzevloeren en Ten Hoeven 
Verf sluiten aan als bronssponsor.

Meld je aan voor 
de ‘Train-de- 
trainer’-cursus
Zoals op de thema-avond toegelicht 
is door de Technische Commissie, is 
onlangs de Trainersacademie opge-
richt. De Trainersacademie heeft als 
doel om onze eigen trainers verder 
te ontwikkelen en op te leiden. 
Zowel voor beginnende trainers als 
meer ervaren trainers gaat de Trai-
nersacademie een programma aan-
bieden waarbij ieder op zijn/haar 
eigen niveau kan doorontwikkelen. 
Als eerste activiteit gaat de Trainers-
academie een ‘Train de trainer’-cur-
sus organiseren.

Lijkt het je leuk om een jeugdteam 
te trainen, maar weet je niet waar 
te beginnen? Of ben je al wat lan-
ger trainer, maar zou je ook wel eens 
van een voetbaldocent wat tips en 
tricks krijgen voor het opzetten van 
trainingen en wedstrijden? Ook als 
je nog geen elftal traint, maar dit in 
de nabije toekomst wel graag wilt 
gaan doen bij DOS Kampen ben je 
welkom. Meld je aan voor de ‘Train 
de trainer’-cursus bij DOS. Op de 
website  doskampen.nl  staat de vol-
ledige informatie vermeld. 

Geïnteresseerd? Geef je snel op via  
tc@doskampen.nl 

Jubilarissen kleuren  
de vereniging
Vrijdag 27 januari zetten de voetbalvereniging en de supportersvereniging hun jubilarissen in 
het zonnetje. Maar liefst 33 heren kregen hun welverdiende kruisje opgespeld. Stuk voor stuk 
mannen die zich volop hebben ingezet voor DOS en de vereniging op hun eigen manier kleur 
geven. Tot slot kreeg Frans Habekotté de Gerrit Schinkelpries uitgereikt. Een welverdiende 
erkenning voor onze oud-fotograaf die zich al jarenlang op allerlei terreinen verdienstelijk 
maakt voor de (supporters)vereniging. 
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Thema-avond blessurepreventie is groot succes
Vrijdag 20 januari verzorgde de Technische Commissie van DOS Kampen een succesvolle  
thema-avond. Blessurepreventie stond centraal en dat was ook de aftrap van het programma. 
Lisa Groot Koerkamp en Ron van Aalst van medisch partner Aalstzorg gaven uitgebreid voor-
lichting over dit belangrijke onderdeel van de jeugdopleiding.

Vervolgens presenteerde de vernieuwde Technische Commissie zichzelf en de plannen  
waarmee zij vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. De avond werd afgesloten met een 
mooi Q&A met clubicoon Jaap Stam, de kers op de taart. De beste verdediger van Neder-
land beantwoordde de vele vragen uit de zaal en vermaakte het publiek met tal van mooie  
anekdotes uit zijn glansrijke carrière.

Al met al een zeer interessante en nuttige thema-avond. De insteek is om dergelijke avonden 
minimaal twee keer per seizoen te organiseren.

Voetbalschool gaat weer beginnen!
De wereldberoemde voetbalschool van DOS Kampen gaat woensdag 1 maart weer van start. 
Jongens en meiden vanaf 4,5 jaar zijn elke woensdagmiddag van harte welkom op sportpark 
De Maten voor een lekker uurtje ballen.

Vind jij voetballen het leukste wat er is? 
Kom dan naar DOS! Op de voetbalschool leer je de basisvaardigheden van dit mooie spelletje: 
trappen, bal aannemen, maar ook sociale vaardigheden als samenspelen. Henk Albers heeft 
de leiding en je kunt bij hem meer informatie krijgen. Stuur daarvoor een mailtje naar 
 h.albers45@home.nl 

Wat heb je nodig? 
Oude schoenen en kleren die vies mogen worden zijn al genoeg! Meld je woensdag 1 maart 
om 14.45 uur bij onze kantine. Tot dan!


