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60 jaar dos

uocrrcor€
De r€dectl€ var do ms-€dttt€rr heoft het gsnoeg€tr u
htelbt, aÀD te blod€D €eu ,ubllsuD.nuuE€r t€r gsl€g€Dhsld
vaD h€t 60-JÊrlg b€rtaat van DOg.
WtJ hebbe[ or met opret geea hiltorlrch oysrzlcbt var
gemaakt, uaar hebb€D meer d€ foto's lst€u Bpr€ke,
H€t wag bosll8t g€en €etvoudige opgave om dlt tubtleum-
nulnmer samên te stellên. Wel hebbgn w€ g€tracht U zo
goed e! ult êbretd mog€lljk op de hoogte t€ brêngen.
In v€rbard mêt d€ ze€! koÉ€ voorber€idhg voor het !a-
m€nstell€n van dlt numtner, le het ha&at wêl z€kê! d8t
er louter ziJ! g€maal<t.
Hiervoor bled€n wiJ U btj voorba&t otzê veloDtgchuldl-
gÍllgeD &aD.

Tot slot hop€! de aamenatellels, dat deze ultgavê U €Dtge
aatrgeram€ urêu zal geven ult latg vervloge! Jsretr êt dÀt
U bog dlkwtils dit tubtleulunummêr zult bekljke!,cn&fi.dq oldob.Í 19?O



waaÍom lid van dos ....
Wanneer eerr verenigiDg 60 jaar heeft bestaan en je hebt
et zelf 45 jaar va! meegelopen, dar moet het niet moei-
lijk zijn een bijdrage te leveren voor een iubileumnum-

Toch iB het dat wel, 'ivant iD zoin periode is er al zoveel
geachreven over de vereniging, dat men de kans loopt in
herhallng te vervallen. Maar ala rroude,' ,'nieuwbakken',
voorzltter vorwacht men, dat men iets op papi€r zet, wat
de lezer aaDspreekt, Dat ls nu iui€t hot moelttjke varr
deze opdracht. Eígedirk ben je altijd met de verenigtng
bezig, en warlneer Je al Je gedachten op papler zou hebben
gezet, zou het ee! boek vol zijn. Vaak leven we op de
herlnnerlngen var voorblre jaren, d. w. z. we leven te
vaak in het verleden, maar als be€tuurder moet je voolal
het oog op de to€komst rlchten,

Maar, en dlt la een andele vraag, waarom ia men zo'n
tljd lld van €en vor€ntging en in dit geval va! DOS. Als
men zelf al 45 Jaar laog lid ia en er ziin er, dÍe al lan-
ger meelop€Ít, dalr moet de vereniging Je wel ietB gegêven
hebben, iet€, dat v&n glote waarde iB geweeat voor le le-
ven. Ieta, dat ie niet meer zou willen missen, IIet lg
inderdaad van gloto waarde voor je leven, want Je bent
gemeen8chapEmona gowold€n, je hebt leren praten, maar
je hebt ook leren luisteren. Cemeenschapemen6 te zÍjn
wil zeggen, dat men met mensen kan omgaan, dat men
de karakterg van mênsen leert kennen en dat men karak-
ter6 vooral van jeugdlge men8en, kan omvormen.
Hoe zle Ík zelf nu de toekomst van onze vererfging, €n
waar meet men deue aan af. Ik geloof, dat men de toê-
komat van onre verenlging af mag meten naar het epelen
ln bepaalde klagsen oi naar de stand op de raÍrgliJst.
Om de toekom8t te waarborgen moet een verenlging goed
e! gerlcht geletd worden ên moet bijzondere aandacht
b€steêd word€n aan dê Jeugd en moeten middel€n gevond€n
wordên om dê têugd t€ vormen, want, wl€ dê l€ugd he€ft,
he6ft de to€kom8t,
Naast de J€ugd, is het zeer belangriik ook aandacht te be-
ateden aar de oudere, nlet meêr apelende leden, diê de
verenlging ntet alleen financieel, maa! ook phyBiek steu-
nen, waardoor de huidige bestuurders gedÍagen en ge-
in8pireerd worden,

Ik ben ervan overtuigd, dat onze vereniging, met vereen-
de kracht€!, nog êen goede en lange toekomst tegemoet
gaat.

H. Berfelo.
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4GÈ lrHlêGrt

DOS. werd 13 d<tober t91O opgericht en viert dus op 13
oktober 1970 haar dlamaDten feeat. Een leest dat door
de gehele Dos-fahilie intens zal worden gevierd e! het
zal wel weer-de jeugd zijn die in het kade; van de jubi_
leumviering het beBte aan "ziin trekken" komt. \^ánt de
jeugd 6taat btj DOS voorop.
Ordank€ bestuursmutaties is in de begeleiding en in de
opvang van de schare jeugd uimmer ieta veranderd.
Door een prachtige verenigingsnrlhte mede daartoe ln
staat gesteld, worden allerlei aliÍiviteiten voor en door
de jonge Dos-leden goorganiseerd die niet direkt met de
korfbalspoÍ vorband houden, maar wel degelijk rnet de
vorming van de Jonge meDa buiterl het woo[- en leer-
milieu in verband te brengeo zijn.

Een op6omrnlng van de vele voor de jeugd georganiaeerde
aktiviteiten kan in het kader van dit artikel achtlrwese
bli jven.
Daar:naast rljn d€ sportieve prestaties ook niet gering
geweest. Jarellang was DOS overal in het land een eoor-
tieve maar uit€rat gevreesde tegenstánder. ZiJ behoór-
de tot de toonaangevend€ clubs in het land. Mede door
de gewijzlgde competitie-opzet met de daaraan gekoppel-
de versterkte degradatie-regeling is de club uit de hoog-
ste reglonen verdwenen.

DOS beschtkt echter ov€r emlnente leiders en een uitmun.
terld kader dle €r borg voor 6taan, dat het verloten g€-
gare terroin wofdt teruggewormen.
Ik spreek de wene uit dat dít reeds in het lopende 6eizoen
het geval mag zijn.

Proficiat en nog veel Succegsen voor de toekomst :

De dlreK€ur van de geheentelljke dienst
voor de lichamelijke opvoeding en de Êport,

W. HalÊeha



ilo* lrbilccrt

POS. w€rd !! oLtober 19I0 opgericht eD vteÍt dus op 13
oldober I9?0 haar diarna[ten feeat. Een feest dat àoor
de gehele Dos-familie intens zal worden gevlerd e! het
zal wel w€er_de jeugd zijn die in het kade; var de iubi_leuÍnviering het beste aan "zijn treld<en" kornt. Want de
jeugd Btaat bij DOS voorop.

Olrdar*B bestuursmutatieÊ is in de begeleíding etr ln de
opvang varl de schare jeugd nimmer lets veralderd.
Door een prachtlge verenigingsruimte mede daartoe in
staat gesteld, word€n allerlei aktiviteiteD voor on door
de jonge Dos-leder georganiseerd die niet dhekt met de
korÍbalsport verband houden, maar wel degelijk met de
vorming van de jonge mens buiten het woon- en leer-
milieu in verband te brengen zijn.
Éen opÉomming vau de vele voor de jeugd georganlaeerd€
aktiviteiten kar iD het kader ver! dit artikefachterwege
blijven.
Daarnaast _zijn d€ sportleve prestaties ook niet g€rlng
gewee8t. Jarenlang was DOS overal in het land een Jpor-
tjeve maar uirerat gevreesde tegenstander. Zij beho;r-
de tot de toonaangevende clubs in het land. Medo door
de gewiizigde competltle-opzet met de daaraan gekoppel-
de versterkte degradatle-regellng i6 de club uit de h;g-
ste regionen verdwenen.

DOS beschikt echter over eminente leiderê en een ultmun.
tend kader die €r borg voor ataan, dat het verloren qe-
gale terrein wordt teruggewonnen.
Ik Epro€k de wens uit dat dit reeds in het lopende selzoen
het geval mag ztjn.

Proflclat en nog veel auccessen voor de toekomêt :

De dirêkteur van de gemeentelijke di€nst
voor de llchamelijke opvoedlng en de sport,

W. Halsema



60 l..r d.G..

Gaarne wil ik voldoen aar het verzo€k va.n de redacfie om
€€! bijdragê te lev€rên voor het Jubileum|lumEer vatr de
DOS-Edttte ter g€l€gelheid vaD het 60-Ja.rtg begtas!,
Op 13 oktober beÊtaat DOS dus 60 jaar et dat beteked,
dat ztj de oudste korÍbalvereDlging in Overtjs8€l 18. h
het all€r€erste beglD moest men zich bezighoudqt met h€t
Êpel€n va! elkele vrtendschappelijke wedstliJde!, want
van Bpelen ltr gêorgads€erd v€lband wa6 nog g€eD sprake
D€ overlj8Ê€lsê Korfbalbond was toeD uog nlet geboie!,
Toen dlt eenmaal eên f€lt wa6, Bp€€lde Den regelmstig
ln comp€titieverband .

Tot aan d€ oorlogsjer€n heeft DOS vele Eucc€aseD gebo€kt.
Menlgmaal w€rd het ka.mploetschap van Overljs6el b€-
heald en vole keren mocht zU zlch kamplooD vaD h€t
Oogtelljk DistrÍct loem€n. Z€lfE heeft men eeD laar of
zeven g€leden nog ln de hoofdklasae gssp€eld, doch orn-
dat melr te welDlg tird kr€sg om te accllmrflaer€D hêeft
dtt ztch bêperkt tot 1 ,aa!.
En nu Jutst tn h€t ,arr, det m€n het dlÊmènten feeat vleÉ.
heeft het 1e twaèlftet ztch h dê Overgangakladse nlet
kulrnen handhaven en h€€ft g€noegên moetoD nemen m€t
een plaatsje ln dE e€rEt€ klas,
Voo! menlgê yerenlglng wa8 d€ze degradq,de e€n !êd6n
geweeÊt oln bij d€ pa.LJren t€ gaau neerzltt€tr en €elst nog
êen8 wljdlopig te gaa! fllosofer€D hoe het allem&el g€ko-
men ls elt hoe men het had kulr€n voorkomed. Bll
DOS vaart men een audere ko€rs. Men h€oft €;!
8tr€ep gezet onder wat geweest lE €n meII le met veEl
energÍe aat! d9 nleuwê competlfle begonrte!.
Het zou mU hêlemaal nlet vêrbaz€n ala mEn aan h€t €lttd
vatr het lop€ndê Eelzo€n de k&mpioensvlag weer zou kuu-
neu hljsê!, want mettgmaal ts gebl€k€n, dat DOS ge-
dterkt uit e€n dêprê€al€ naar vote! kwam.
Ik hoop dat dtt tllang ook hêt gev&l tB ên dat utt dtt Jubl-
lêum d€ krecht wordt geput om te komen tot een groter €t
sterker DOS.
De j&arvergaderltrg heeft voor het bezêtten var de voor-
zltter€plaats êên bero€p gedaan op één van de oude ge-
trouwen n.l. deheerH, Berfelo. &hoop, dat htj €! ln
slaagt het l€dental van DOS, dat de laatatê ,are[ hl€! en
daar wel €ens êen veer hêeÍt mo€ten late!. een fltnk etuk
omhoog te breDg€n.

Bêstuur €n l€den, hsrt€ltjk gef€ttciteerd 6et uw 60-Ja!tg
beEtaau €D ee! goede toekomgt toêgswenst

Voorzlttêr aJd. OverUBEel K. N. K. B.
J. F. Lendsrtnk.
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Tradttlegetrouw zou lk kunn€n bêglDnen
E€t "De rEdactle verzoeliÍ r!ÍJ om ter
gêlegenhetd vart hêt 60-Jartg b€staar eEn
terugblth t€ werp€n op .... ,. ".
Dlt w&s tk €chter llet van plaD en lk zou
ml, ter gel€g€Ehetd vatr deze mtrlpaal in
onze v€rellglng wlllen bepaten btj twe6
punÈeD : h€t h€den en de tookomst, Hoe
gaat hêt en wÀt ral het gaan word6n,
Och lk geloof, dat d€ oprichters aDno 1910
z€er tevreden zoud€! en zullen zljn met
d€ hutdige gaqg vatr zak€! in onze ver€ul-
gitlg eD wat tot h€den bereikt la, zowel op
orgeDlsatorlach als financieel gebtod.
Maar zull€n d€ kroDiekschrljver8 zulkg
bt, het ?5-Jartg bêgtaan ook Dog kunnên
bev€stlgen ? Dlt is d€ vfaag, dt€ biJ dtt
,ublleum voor mlj van zeer ea8eDtleel b€-
lang ts.

Wt, hebben voldoetde rêde! om feest te
vieren als wlj achterom kiJkeD, dat zal
wel Dlem&ld ont&€Dr€n eD wlj zullên dat
daarom ook h€us wsl op ouderwetse
Dos-ha.der doetr. Maa! e! ls ook vol-
doeode redeD tot fe€stvierên, als de peÊ-
stmtsten geliik krttgen ln hur bewering,
dat het rcgativi8me btj de jeugd Bteeds
beeT hoogtl, zal gaarl vleret e! zii det
me€! bit opbouwend werk te bepaleD zou-
dêD ziJD.

Nu ik behoor gelu.l<klg liet tot dte p€86Í-
misteD en bezie de jeugd var hed€! - dug
ook onz€ DOS-jeWd - door een andele
brll. En ik vlaag mÍj wel eena af, of ot-
ze aánpa8slng aan d€ze modene tud ook
wel steeds de iui8te ts en wtt liet te veel
in ona elgen conaelvattev€ hokje blÍjv€!
zitten en tevoel met de godachte leven
- alE wli liet meer aa! h€t roer zltten,
dan zal h€t wel hard bergafwaarts gaa! -
Ach tk heb h€t al eenE vak€r gesteld, dat
m. t. de ieugd van heden, €xceasen daar-
g€laten, €t El€chter ls da! yroeg€r.
Het grote verschtl is, dat zt, moetltjker
bl, één onderwerp te bepaleD zilu, omda.t
er nu veel meer uitwijk- en recleatiemo-
gêlijlàeden aanwezig zltn dan vroegea €n
de portemoonee wat dikk€r la. Wa8 ltr
onze tljd het weer zodanlg, dathet za.ter-
dag8 dubleuB was of er zondags w€l ge-
Epeeld zou kunlen wordêD, dan had Je
dantg de pest in, Je leefd€ naar de w€d-
strÍJd zondag toê, omdat het één van de
1rêiDl8e recr€atiemogelljlàêd€n waE,
waarlD J€ Je kon afreageren. Dlt l€ nu
echter wèl vêrleden tljd, want een v€r-
reg€nde zoldag komt nu maar al te vaa.k
val! paa.
Ma&r ik blijf van mentng, dat al6 wt, d€
,eugd vaII nu erg€ns voor geworul€n heb-
ben, ze zlch nlêt tninder intenslef inzet.
WIJ zten dat g€lukklg ook in eige[ kring.
Door d€ bov€ngenoemde gloterê ultwtjk-
mogellllàeden mochten ze mlsschlê! op
tiJd en plaat8 €e! kletn duwtie In de rug
hebb€n ln de ln onzê ogen goede rlchtlng.
Dtt duwtJe zullen z€ geregeld krlige!,
omdêt wlj ons in de gelul*ig€ omEtardlg-
heid bevinden, dat blj z€er vele leden,
dê clubakttvttettetr niet ophouden btj h€t
beëtndlgen van de sportleve loopbaan en
afvlo€lltrg van kader blj on8 sl€chtÊ zeer
g€letdelirk plaats vlndt, waardoor Ete€dE
êrvarlng kar wordett overgedrage!.

Nee ik zie de naa6te toêLomst vaD ouze
vereniging niet somber ln temoer daar
er ateeda meer vrije ttjd ter b€schikking
komt, waarvan ook wii d€ vruchten zulletr
kunnên plukken.
Ee! zeer voorname vêreiate zal €chter
wel ziJn, dat de vriendênba.nd, die de Ja-
ren door blj on€ de boventoon gevoêrd
heeft, de boventoon zal blljven vo€ren,
waardoor het prettig iê btj on€ te sp€len.
Dan - ia dan - zal h€t waarachtÍg wel
gaan.

Uw Ere-voorzitt€r
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m[t||crhgcn

flaar werd me dan gevraagd om iets te
Schrijve[ voor het jubileum-nummer ter
g€legenheid van het 60-jarig be6taan van
ons cood old DOS" en me daarbijte rich-
teD op zo ongeveer de periodê 1940-1955.

WaÉ ga je doen. Je gs l zitteÍ\ mijmeren.
Ee! aantal herinnerlngen komt boven,
maar je realiseert Je meteen, dat het niet
eenvoudig is, de dlngen netjes op een rljt-
je te zetten, h"attoe zal ik dan ook geen
poging wage! etl slechts een aantal gedach-
ten, die opkomen, aan het papier toever-
trouwon.

Wat hebben we gespeeld, coed en natuur-
It jk ook wel eena slecht. Ik zie nog het
Jeugdige €erste twaalftal zo omstreeks
1950. DOS leverde een compleetvakvoor
het OveriJsBels en OosteliJk twaalftal.
Na een wedstrijd in Zutphen tegen ZKC,
het wa6 bijzonder warm! doken onze
damea ln de IJssel en kwamen er even la-
ter als verzop€n katje€ weer uit.

Van veld h€bben we ook nog al eena moe-
ten wlsaelen. Speelden we eerst op het
ovale v€ld van h€t Van Heekpark, daarna
trokken w€ naar hot Schreuraerve. We
hadd€n daaÍ bepaald geen prachtige gras-
mat. De zelfwerkzaamheid beêtond toen
ook a1 bij DOS en de kale plekken onder
de korven werden geplaveid tnet sintels.
Ook van het Schreurserve moesten we
weer verdwirnen en al kwamen toen aI de
plannen voor een prachtige (de huidlge)
accomodatio in zlcht, toch hebben we ons
nog, ik dacht I à 2 Jaar moeten behelpen
met een tiJdellrke oploêsing bij de
GemeeIrterelnlging.

Ik zie nu het Einnenhol op de televisie en
dat w€ld herlnneríngen op aan een gewel-
dlge tocht naar Den Haag om Holland-Bel-
glë te zien. We hebben wel plezier gehad.
Op de terugweg werd ee!.bepaalde mop,
door een bepaalde heer aan een beperkt
g"oepje verteld. EnfiD, U begriJpt, dat ik
de lnhoud nu Írog rliet aan het papier ka.n
toeveltrouwel!.

Beatuursvergaderingen werden per toer-
beurt bii de bestuursleden thuis gehouden.
EDkele iareu haddetr we een bestuuÍslid,
dat bij zijn huwelijk halverwege Haa.kEber-
gen girg wotren. Het Beatuur toog per bus
naa! de vergadering, wist de eerste keer
Dlet, waar uit te stappe! en kwam prornpt
in llaak6bergen terecht.

TrouweÍ waa in die jaren ook aan de orde
van de dag. Hoeveel bruiloften werden er
wel bezocht. Ja, en dalr komthetloEische
vervolg van het verhaal. Er werden-kin-
derties geborel, hetgeen weer leidde tot
het sjouwen door de stad met g?ote kren-
tenweggenê.
Die moeste! nat gemaald worden en dan
werd er weer een fe€at gebouwd. Ik her-
inner me nu ook één geval var ioÍrg geluk,
waar ze geen krentenbrood lugtten.

Lr deze Jaren werden ookde eergte stappen
gezet, om te komen tot een andere opzet
van de competltie. De strild orn e€n
Ooetelijke eêrste klasêe te bereikeÍ in
plaatê van een Overijsselae en een Gelder
ae eerate klas€e. Wat is daar wat ove!
gepraat en vergaderd.

1950 - ao-jarig Jubileum - Toon Hermana.
EDkele woorden, maar wat een herlnÍr€-
rlng voor degenen, die er bij gewee6t
zlin. Eén van de hoogtepunten uit onze
hiEtorle.

Het lB duideltjk, dat dit artikeltje onmo-
gelÍik lang gaat wolden, als ik op deze
wlize doorga, hetgeen niet de bedoeling is.
Achteraf ben ik eigenlijk wel gelukkrg mer
h€t verzoek om een artikel. Ik werd Ee-
dwongetr te gaan mijmeren en dat heefi
rnij gewoo! een prettige avond bezorgd.
Een avoÍldvol met helinneringen, waarbij
je dan weer eens realiseert, dat DOS toch
wel een 6tuk in Je leven geweest ia, waar
je m€t groot genoegen op terugziet.

Ik hoop, dat de huidige jong€re generaue
zich de waarde van een go€d verenigings-
Ieven bewuat ls, Vrlendschap en clublleÍ-
de zijn belangrijke zaken.

Bij de gelukwensen voor Bestuur en Ver-
eniging met dit jubileum wil lk graag
uiting geven aan mijn grote reapect voor
wat ouderen, die nog steed€ hun krachten
aan de vereniging geveD, zoals ik regel-
matig in de Dos-editie kan con6taterer.

Assen, september 19?0.

W. H. BuursÍnk



DOS 2 kompioen

1950 :  40- ior is iubi leum



Onze ee15te odspironten

1928: Ni i i is-ser ies

i "
1930: Wot een publ iek

1930 :  20- ior is iubi leum 1930 r  De hele c lub bi ieen

1930: D05-Het Zuiden om londst i te l

Kent U ze in midi- tenue ?1930: Kompioen



)942: Kompioen

1932:

De Heer J.  Ai l .es 25 ioor voorzir ter

Om het Oostel i  ik

. l
kompioenschop

1932 : Spelmoment iegen Nó6s 1945 : Overhondiging v oorz;ttershomer

1932 : DOS-Deeios om londstitel 1945 :  35- ior ig iubi leum



l9lO - 1970

Als we de kratrten naslaan van 13 oktober
1910 dan kutmen we een heel ander tijdE-
b€eld constateren da! het huidige. Dat
zal ÈiemaDd verwondereu. Het i6 zestig
jaar geleden en van olze vereniging kan
allee! mei T. Hólschor eÍ van meepraten.
Oldober 1910 - En8chede telt 34.297 ln-
woDers - en de plaatselljke krant ver-
Bchijnt alleen op dinsdag, donderdag en
zaterdag. Fotora waren êr in die tiid nog
niet, ook dê gtote schreeuwende kranten-
koppen ontbrahen.

Enschede had de grote eer, dat er reeds
ln 1906 iemand ln de gel€genheÍd waê om
met het korfbalgpel kennis te maken. Dlt
had tot gevolg dat werd opgericht E. K. C.
(Enschedese Korfbal Club). In 1907 kwam
wilhelmtna tot etand, maar ook deze ver-
eniglng verdween van het toneel.
De h€€Í Aikeg rlchtt€ in het voorjaar van
1910 in Ensched€ €en openluchtapelculsu8
op, wear o. a. ook korfbal werd beoefend
Dtt had tot gevolg, dat enige onderwiizers
en onderwijzere6sen, waaronder de heer
Aikes, op 13 oktober de openluchtspelclub
"DOS" oprtchtte. Dit g€schiedde in hotel
Industrie met twintig aanwerlgên waarbij
tevena het Huishoudeliik Reglement werd
vastge€teld.

À1s voorzitter werd gekozen de heer
C. F. M. Glas, terwij l  de hee! H. van
Belkum als secretaris íungeerde. waar
thans de Hogere Textielschool êtaat, was
vroeger het êpelterrein - weide - van
DOS.
BiJ h6t klezen van een clubkostuum ziin
"moorde[de - dÍscusBies" gevoerd. Uit-
eind€lÍik werd gekozen een wit shirt met
groene kraag en manchetten. Dit he€ft
nlet lang Btand gehouden want in 1912 be-
Bloot men het tegenwoordige ko6tuum te
kiezen. De eerEte wedstrijd werd ge-
speeld tegê! O. S. V. uit Oldenzaal en mct
3-O gêwoDnen. De return-hatch lev€fde
eeu 9-3 zege op.

DOS sloot zich in 1911 al6 éénling in het
Oosten aa.n blj de N. K. B. Door genoemde
bond werd in 1912 een propaganda-compe-
tltte iDgesteld, met behalve DOS nog twee
vereDig:ingeD. wi, werden toen voor het
eerst kampioen. De eerate kampioename-
daille werd ontvaDgen, waarbii men te-
vetrs als geBchênk kreeg eeD blauw-witte
vlag €n een elgen clublied. Dichter en
compoltiBt va.u het clublled was de heer
A, F. Baarslag. In het êeizoeu 1912-1913
bad DOS nog maan twirtig leden eu h€t

scheen alsof zii spoedig te gronde zou
gaan. Maar gelukkig nam itr september
1913 de heer J. Aike6 de vooÍzittersha-
mer ter hand, welke hij naar later bleek
25 jaar zou hanteren.

Tljdens het eerste lustrum itr 1915 telde
DOS 32 leden en 14 junioren. Na tien ja-
retr begon eindelijk voor Dos de zon te
Bchijnen.
Het aldelingskampioen€chap werd voor hêt
eerst behaald iÍr 1920. Daar er in diê tijd
geen sterke tegenstanders waÍen wiat
men deze titel ze€ laar ongeglagen te ver-
overen. De eerBte viif keer wist men ook
het kampioenschap van het gehele oosten
te behalen.
vervolgens kwam er een inzlr*ing, doch
aan onze junioren was het te danken dat
iu 1930 met een verjongde ploeg de titel
weer werd veroverd. Va[af 1932 weÍd
DOS weer vler achtereenvolgende jaren
afdelings- er Oostelijk kampioen.

TweeÍnaal heelt DoS dicht bij de kaÍn-
ploenstitel van Nederland geêtaan. De
eerate keer verloren we ih Arnhem een
beglÍssingewedstri jd met 2-1 van D. T. V.
uit Amsterdam, latei behaalde D€etos
een zeer geflatteerde zege van 2-0 in de
tweede beslissingswedstri jd. In deze
period€ leverde DoS twee mensel af aan
het Nederlands twaalftal. Eerst droeg
mevrouw A. Koers - Reijs het ora-nje
shirt, later kwam de beurt àan de heer
C. Berfelo. ook de lagere twaalftallen
leverden uitstekende prestaties, Zii wis-
ten diverse keren het kampioengchap te
verovefen,

I n haar zestig-jarig beBtaan heêft
'DOS slechts zes voorzitters eekend.

wêl een bewijs dat de mensen Áet de
hamer êrg honkvast waren. Als
prae!ê6 traden op de hereD :

1910 - 1911
1911 -  1913
1913 -  1939
1939 - 1946
1946 - 1968
1968 - 19?0
t970 -  ???

A, Glas
A. Baarslag
J. Aikes
H. Berfelo
H. Viie
H. Nijsink
H. Ber le lo

I



Na de vele successen op het gÍoene velo

kivam er in januari nog een gÍoot succea'

ï"-iiàó-"airi" werd geboretr, terwiil een

;;"" i ;"; ; ; ,  blad ee; keuris. iasje werd

ffi;;i";. Jammerliik is dit omslag

atu u"eaa*ene-. maar zoalê het zlcr nu
'rài 

á-ri"n zal de editie er spoedig weer

met een omslag uitzien'

we ziin - voor wat de geschiedenis van

DoS b;tÍefl - thans gekomen aan de oor-

logsiaren. Nederland werd b€zet door

;;iilit;;"" en zoats met veel za'ken het

r""^i *"" 
-"""t 

ook de korfbalwereld
:à-n lo"*a" worden. vanaÍ medio 1943

tot a;n de bevriiding kwam er toen nret

veel meer van korfballen -De 
animo ver_

sia'pte r legri jp"t i j terwijs Kortom het

i*itiiÁit?"r"t"i wam nagenoeg tot stil-
stand.

t

I terhuizingen heett onze vereruging
I meer meegemaakt dan hun llel

was. Van de StadBweide naa! hel ter-

rein bi j  het pompstation vandaar naár

hêt G.J. van Heekpark. vervolgens na

de oorlog naar het Schreursewe'
Hier werd door de leden zell  een ter_

rein in orde gemaakt Toen het ver_

kleden in autobuÊ8en ging veÍvelen'
zette men er een kleedgebouw neer

var Dlm. 6000 gulden Ook dÍt duur-

de niet lang, want de gemeente joeg

DOS van het Schreurserve en da.( oe-

t€kende voor de vereniging een behoor-

l i ike strop,
De voetbalvereniging UDI lungeerde

nu als helper in de nood, door bun

oefenterrein aan te bleden
Maàr in september 1954 gebeurde het

dan eiodelijk. DOS kreeg háar elgen

''home'r oP H€t Diekman'

l9ó3 : DOS- Rigtersbleek

OD IO oktober 1943 kreeg onze vereniging

"án "no"^" 
klap te verwerken De heer

J Àikes en zijn echtgenote werq€n -
nuOui 

" i lu"n 
ein wedetri id van DOs op het

ÀiÀe.sUt"er-terrein huiswaartg keerden -

inïei portiek van hun woning getroffen

ààà" 
"àn 

to* en oP ruwe wijze uit het

ieven *egge.ult. be heer J AikeÊ heeft

àï iàà" àËr"iaing gehad en heeft altild
-"áti 

uàotu"""t"unaó Íol in onze verenigÍng

eesoeeld. Hij heeft DoS de weg gewêzen

ià^i À"t" 
"u""""""tt 

Hij was een be-

,i"Ëtiá i"ro"", vele jaren lang' die bij

zijn aftreden tot ere-voorzitter werd be-

noemd.

Na de bevriiding werd met wÍaselend auc-

*'ee"p"età in de Oostetijke eerate klaa-

"". 
ï  isot - 1963 en 1965 wlst men te

Dromoveren naar d€ hoofdklaaBe' mÀar

i"tl"o" *""" ton men zich Diet handhaven'

Bilzonder Epiltig waB het dat ona-êerste

in;ns fublleumjaar moeat degÍacléron
i1à' óóí 

"" 
no ioo" Etaat ? Er ziin plm'

ioo l"d"n, waarult vier setrioren-' twe€
-G;;;;-, àrie adsplranten en één Pupil-
i"" i*uurÉut ziin g€recruteerd . In de

"""ut" 
a"i" teamtzitten ultsluitend Jeug-

diee. aomB zeer jeugdige spelerê'
i,i8i""G"i tvo"ai"rte laatBt€ tild hard
;;;;kt 

"- 
de overgatrggklasge weer lD

te a€pDen.'oiiiài["iJ 
i" a" *"nE van d€ gchêle ver-

JJgioi. votg""a iaar "moet" ms we€r
in de overgargaklasae BP€ten'

1954: OPening Diekmon-comPlex

€



DO5-proolwogen l9ó1 : Kompioen in Borne

l9ó0: Besruur 50- jor is iubi leum l9ó3: Kompioen in Arnhem

l9ó0: Domes bieden vlog oon 19ó5: DOS2 kompioen

19ó5 : Bes l iss ingswedstri id DOS-Srênfriesl9ól :  Drie Afriko-gongers



1932l. DOS - Deetos 4-2

1932
Westerkwortier - DOS



t960 - t9c5

Ter gelegenheid van het 50-iarlg bestaan
van DOS Bchreef de heer Lenderink van
de O. K. B. onder meer tn zijn jubileum-
artikel, dat htj verwachtte dat DOS in de
kompetitie 1960-1961 een goede goor zou
doen Daar het Hoofdklasser8chaD,
Welnu het vlègg68chip van onze verenlglng
werd lnderdaad kamploen var de Eer8te
Klaase OoÊt tegen Croen-Zwart ln Bornê €n
promoveerd€ toen rtaar de Hoofdklassê A.
Ik wa8 ook zo golukkig om destijdg tÍl het
eêrste twaalftal te gpelen en graag wil ik
nog wat herilureringen ophalen uit de Jaren
1960-1965, waarin wii driemaal kampioen
w€rden en promoveerden naar de hoogste
klasse,

H€laa6 hebbel wij ona daar Diet kunneÍr
handhaven en telkens was degradatie on-
vermÍjdeliJk. Maar toch geloof ik dat ook
alle andere 6pelers van ona eerate de
hoolate herlnneringe[ hebben aau die Ja-
ren waarin wlj onze krachten maten met
alle gTote tegen6tandels o.a. Rohda,
Blauw-Wit, Luto, OÍrB Eibernest, Wêster-
kwartier etc. Dit waren wellicht de vêr-
enigingen waartegen wij het meest opzagen
alleen al, omdat daar 6pelers van náam
ln Bpeelden zoala Van Lutrteren, Van
Pareen, Van nhee, Munnikea, Pouw en
lrog vele andêTen. Dit waÍen de zware
klulljes voor oDze heren.
Wij als dames maakten ons al de hele
week zenuwachtig alB we wisten dat we
tegen Tinl Dieterman, Loes Wals, Noortje
ten Wolde, Lucy v. d. Bijl-Gerrit8en of
een van de aDdeÍe "groothedeD" uit de
koÍIballerij kwame! te staan.

Natuurlijk waren de aadere hoofdklasse -
w.edstrijden ook geen peuleschilietJe en
elke week opnieuw was er woer een zware
wêdstrijd voor de boeg. Vooral ook de
wedstri jden tegen de andefe "provincialen"
wordt Kwiek en later SlánÍries waren
noolt gemakkelijk.
Als wij  p€r bu6 de tochr naar het l lesren
w€er aj'legden, dan was elk der apêlera
m€t zlin gedachten al bezig met de wed-
6triJd. Onderweg werd dan vaa.k ge€topt
voor eell kopje koffie in Hoevelaken, maar
sommigen waren zo zeluwachtiq dat ze
zells de koffie niet door de keefkonden
krijgen. cebak lustte[ wlj er dan heestal
ook nlet bii op de heenwêg.
Maar alê de wedBtrijd eenmaal begoDneD
was, dan verdwenen de zenuwen al g&uw
eu Etredèn wij met zijn twaalven voor een
zo goed rnogelijk resultaat. En als de
wedstrijd verloren ging en we hadden ona
best gedaan, welnu dan i€ het toch geen
schande om van een betere tegenstalder
te verllezen ? De stemming in de bus op
de terugweg was dah ook altijd prima.
Af en toe behaalden wlj ook echt Ilog wel
aucceaaen in de Hoofdklasse en een der
mool6te herlnnelingen vond ik p€rsoonlÍJk
wel de overwinnlng die wij behaaldên te-
gen Luto op ons eigen veld.
Van te voren was afgesproken dat een on-
zer Jarulen zou proberen om Rlnus Mun-
nikes 1n bedwang te houden omdat hem
dat al €ens eerder gelukt wa€. Bij het
bêginsignaal treuzelden wii duê zo lang
mogeliik met het opstellen en dachten dat
Luto wel een va6te opstelling zou hebben
en dat wij ons daarblj konden aanpaaB€n.
Maar nee, Luto treuzelde ook. Kenneliik
wilde Munnlkes niet nog eens zijn krach'-
ten rneten met die bepaalde speler.
Munnlkes en zljtr drie vakgenotel kwamen
toen, nadat wlj on8 opge8teld hadd€n, in
het rnÍddenva-k hetgeen zeer ongewoon
wa8. Wij kwarnetr voor met 2-0 en later
zelfs met 4-0. Toen kwam Munr|'ikes
voor de korf eD goed bewaakt door o€!
aDdere Jan wilde het hern det lukk€n en
zo wonn€n wli deze wedstrijd met 4-0.
Het twaalftal iÊ in al die jalen maar heel
weirig v€lalrderd.
Io 1961 werden we kampioen met de vol-
geude ploeg: Mini Zweers, JanBje Nte-
kamp, Couie Oosterveld, Gerrie Kolk.
AlÍe Scholten en ikzelf en de heren Keea
Klein (aanvoorder) Jan Berfelo, Flarls
Hartman, Johan WemErenhovetr, Belr
Huiahan en Jan Voa.



T*,ee iaar' later werden we kampioen met

i i tzelfde twaalftal,  al leen had Riki v d'

Graal de Plaats ingedomen van Mini

HarrmAn-Z$eers.  Ook in 1965 \ tas hel

lwaall tcl nog nagenoeg hetzelfde Bij  ' le
heren had Frxns Hartman inmiridels zlJn

olai ts c lgestasnaan de jongere Jan Vcr-

Leel en lr i l  de , lames waren Jonsje en
corrie rnmiddels getrouwd en wegens ge-

zinsuitbreiding wsren zi j  vervangen dour

Grietie Grebel en Janny Krebshuis'
tn t gd5 behaal. len wi ieen i luhbel krmpiuen-

"" t ' t^p.  
on" Tseede !ver ' l  nnmcl i ik  "ok

Xt- i ,o"n op dezel lde dirÊ ' r ls  D(15-LÉn

Aan zo'n dag waarup een kimpruenschep
worcit behxald denk Je dxn uJk r l l  l l r l  mer

*,." io1""i"" terug. Noq mri lr xl le goed

*""i^i l ,  4", we ni het behilen v:tn hel

kamoioenschap (in 1961) rond reden door

Ens;hede in landauwers voorsl gegarn

.loor een muziekkorps Bij het kxmproen-

!"ftoo".n 1963 waren de bussen versier(l

met soandoeken en apelers en supP'rlers

mlnkien per Lus een lucht ' luur ' lc  l r rnn'  n-

st i . l  en wederum vuorup een Fns(l 'c ' le s

muziekkorps Het kampioenschiPs(l iner
en t le kampioensfeesten woren alt i j ( l

weer even gezell ig.

In cle tussenliggen(le jaren k\vxmen Nij,uit

in de Eersle Klrsse Oosl en l i ter ln íe

Overgangsklasse De we'lstr i j ' len l  eien

stadeinoien Náás en RiFÍersbleek $1ren

""ï ià"r, 
ta spanninÉ en vclen zullen

zich deze wedstrijden nog herirureren'
Het enthousiasme langs rle l i jn was dan

ua.t euett groot als in het velJ Eén

keer werd er zelfs van een paraplu ge-

bruik gemaall om de supporters ván onze

tegensianders van het l i j t  te bouden

Oà'k namen wii regelmatig deel aan tour-

nooien. zowel in het Oosten cls in al le
andere delen vai het land o a bii Stàn_

fries - P. S. V. enhet Zilveren Munttoren_

toernooi in Amsterdam. Maar behalve
mooie herinneringen aan de wedstriiden
ziin er ook nog vele andere mooie mo-

mánten die nog in mijn geheugen l iggen'
nameliik het kàmperen in Ommen en het

kampeien met een groepje DOS-'ers ean

de Edersee.
Verder denk ik ook nog altijd met plezier

terus aan de 916urv-Wit Pinksterkampen

"o 
uá.rl h"t weekend naar Den Haag (oÍIs

Eibernest) en hel weekend naar Anlwer'-

Den, Vooral het verbl i j l  in de jeugdher-

ierg in Antwerpen l igl me nog goed in het
gehóugen. hr de slaapzaal bleek daaÍ dat

de provinc i{r l  en (Stnntries - Nii ís - DOS)

wat korÍbalcopaciteiten betreft misschlen
wel wat achter bleven bi j  het westen'

macr wírt het rueren víln r le monil Lelrei l
spanden wij loen toch beslisl Lle- kroon
Wegsluipen midden in i le nxcht kon een
r.,"iï""liË Átni,".a. 

-se 
vereniging 'lin

weer beter mÍrxr j | ] .  er is tuch al l i jd
baas boven baas

Omdat er zoveel mooie herimeringen zijn

aan DOS, is het ook alleen maar fijn
wanneer ie in je vri je t i jd menig uurt je
hebt gegeven om een heel klein can(leelt je
te lev"eien in hel vele werk dcl voor DoS
sedaan moest worden en clat je ciaaraÀn
Ícter ook noA met plezier terug kunt ' len-
ken. Drt het afscheid van l)OS in lu05

bij  onze emigratie nxcr Zui ' l-  \ Ír jka vuor
zuwel Jan cls mi jzel l  c lsme' le ' rok vuur

vele DoS-'ers een zware dobller was zult

U . ten,- ,ok wel  begr i jpen Msarwi jvolgen
nog steeds cle veirichtingen van ons eller

DOïS en onze wens is cjat DOS terug zal
komen naar de hoogste top Mocht det in

de naaste toekomst nog niet het geval zijn

dan zal DOS toch een gezellige vetenrgrng
bli iven en menigeen zal evenzo vele moole

herinneringen hebben aan DoS al6 Jan en

ik. Voor ons zi jn al le mooie herinnerin-
gen gewoon te veel om ze neer te schríj_

Dat er na 1965 zovele spelers en speel-

sters varr DoS naaÍ elders zijn verhuisd
was een verlies voor onze vereniging
Hooenli ik bl i i l t  ons DOS de eerstkomende
i".ett uóo" e;n dergeli ike "grote trek'

àespaard en kan er gebouwd worden aan

sterke toPtwaalftallen.

Dat er nog vele successen voor DoS mo-
gen volgen is de wens van

Aurie Vos - Schukkink
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In Amsterdom tegen Blouw Wit

hooÍdklosser !!

l9ó5 : Rondrit in londouers

hooÍdklosser ! !

Kent U deze kleint jes ?
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rlotrÍoort
Aar h€t elnde van dlt ,ubll€umnummet ts het onzê pllcht,
d€gene, dle door hun bijdrage hebbên meegewerkt aan de
totstandkomtng va! dez€ ,ubll€um-edltte, onz€ herteluke
dank hlêrvoor te breDgen.

U hebt d€ gelukw€n8en €n pr€tttg€ artlkelgn g6lezen van
de autorÍtelten, offlclals €n olz€ oudore l9den, dl€ aan
ons verzoek gehoor gaveD. zEer zgker mogen we een
groep elgen aktlev€ lêden nlet v€rgeton, ook zij hebbeÀ
vele ureD gêwerlí aa! dlt nuEtm€r.

Eên bljzoDde! woord van dalk lÊ ook op zrn plaats aan &
ftrme A. R. o, , voor de grot€ medewelkiBg eD keudge
wliz€ warroo ztl hêt drukwêrk verzorgde. a2-o Dagblad
rttlaIrtta voór hàt bêschlkbaar stellen va! eDkele foto's
en aan Rsklamebureau Rêuvekamp, die bet ohalag maa*-
te.

Nu gaaD wii Eluiten Eartelijk dank aal alleu, dle hsbben
getràcht er een jubileumnummer vaD t€ mal<eD, oEze ver-
àniging waardig en wij hopeD dat deze uitgavê eeE ,!8pi-
ratie voor het ?s-iarig bestaan mag ziln.

Dat het "on8" DOS dog vele, vele Jarên goed mag gaan i8
de wenE va!

De samenBtêll€rg :

H. Berfelo
A, Nti€Dhui8


