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Geluhzuens

In 1910 deed 1n 1\,ente een nLêu\"re sport haar tntrede, de
korfbalsport. In dat Jaa! werd naÍnetllk de korfbatverenlqlno
D.O.S. (Door Oefenlng Sterk) opgericht.
Àls ík aan de korfbalsport denk dan kaÍl 1k wêl stelten alat
het nlj aanspleekt dat deze sport Ín teêrvexbaoat gezaee[1tjk
door nannen en vlouwen lrordt ultgeoefend. ;te kunt dus getust
zêggen dat deze sport ín etnanctpatotlsch opzlcht haar ttjd
ver voorul t  was.
Maar on op D,O.S. terug te komên. Een íeder ziet  dat er maar
een klein rekensoÍnnetjê voor nodig ls on tot de conclusie
te konen dat D.o.S. di t  jaar,  1985, haar 75-Jariq jub11êun.
viert .  Een lespectabele leeft i jd voor deze verenigÍng, d1e
daarrDee de oudste korfbalverenlging van onze stad ls.
D.O.S. ,  een verêniging dte oud in jaren 1s doch jong van
stuk, want de laàtstê jaren heeft  er een sterke verJongtng
plaats gehad. Vele oudgêdlenden hebben plaats genaakt voor
een nieuwe ] lcht inq. Een gezoni le zaak, want jong bloed doet
een \,.erenlg1ng lêven.
Het 1s dan ook nlet zo toevattig atat veel van de gêorganlsêer_
de act iv i tel ten in dít  jubt leunjaar op de jeugd gertcht z i jn.
Een van dle act iv i têi ten l igt  al  weer achter ons, ik noem het
qestaagdê 12 Provinclëntournooi.  Doch hêt grote fêês!,  zo
heeft  mên ni j  geinfonneerd, v indt ln oktobê! plaats.  De gêhete
vêreniglng kan dan genieten van een optreden van dê Wlerdense
Revue in onzê Schouwburg.
rk ben êrvan overtulgd, alat dit een gezelftqê avond zal worden.

Tenslottê wens ik de korfbalvêreniginq van harte proflciat
nêt haar 75-jarig Jubileun ên voor de toekonst noq veel

H- WIERENG]q,

Dê Burgemeestex van Enschede



Toeleomst

D.o.s. laat de korfbalgeneenschap en velen alaaÍbulten weten,
dat de ve!ênlging 75 Jaar lonq ts. onnlddell1ik ilringt dan ale
gedachte zich op dat 2orn sportverenlgÍng zlch heeft kunnen
hanalhaven dankzlj een goede organlsatie, goêd kader etr onder
leldlng van enthouslaste bestuurders.
Het zljn nensen aLs z1J die velenl.g1ngen gestsalte geven en
aantrekkelljk maken en houden voo! aanwezlge ên loekonstlge
tealen. c.evotg van deze taakstelllnq is !tel, alat eLke club
voornsnellJk bez19 is oet ale dag van morgen.

Een Jubllel,trl - dus ook het konenale - bledt de qelegenhelél.
voor de ontnoetlng vnn de generatíês van toen net dle van nu.
Het ontnoeten van oude vrlenden en heÈ even achleron kljken
kan louterend werken ên aldus een extra lropuls geven aan de
ultrrerklng van toekoms tPlannên. Dat een gedegen Plannlng een
!.oorwàalde is voor de noderne kolfbalverenlglng en dus ook
voor D.o.s.  behoeft  naar ni jn mening geen betoog.
;Iuist thans waar de financlèle nogelljkheden bePetkt lljken
en het leilêntal onde! druk staat, Doet de toekonst beltust
tegeÍDoet wotden getreden.
lealerblnding, als aantrekkellJk alternatlef voot de vernindêrde
wervlnqsrnogeLtjkheden, zal daarom een nog centralere Plaats
noeten innenen alan ooit het geval was,

verenlgingen a1s D.o.S. met êên 2o lange traditle hebben
altijd de basls gevornd voo! wat nu afdelÍngsl<orfbal en lanale_
1ljk korfbal heet. voor de reglo heeft D.O.S, een voorbeeld-
functie lrat kolfba1 betreft en wat de nevenactlvltê1ten
aangaat.
De bêtekênis voo! buurt ên streek fegt vêrpIÍchtlngen oP.
Aldus is êen 75-JaÍ19 Jublleujn een rnonentoPname: waaral oD
herdacht tê woralen en gel1jktijdig een aaílspollng net enthou-
slasne door tê gaan,

Met deze gedachte wens ik bestuur en lealen van D.o.s. eeo fljn
iubilêljln en een qoeale toekoÍnst.

RIEN GEUTJES ,
voolz l t ter  K.N. K. v.trmtr
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75 succesvolle iaren

Gàarne wll 1k aan het velzoek van ale rêdaktle voldoen on een
blJdragê voo! het lubllêudtuÍ@er tei gêLegenheid van ons
75-larÍg besÈèan te leveren.
Ik wll dat ilic€n bet de beantwooldlng vÀn de vrèag: rÍaaron
D.O,S. voor nl j  1n mtJn leven zo belangrlJk g€weest ts en
DlJ zo veel gegêven heeft.
oe naa! dlrekt Det de eLndconclusle te beglnnen: veef, héél
veeL, zêIfs Íd.ljn vlor,lvr 50 Jaar geleden.
D.O.S. Ís eên onvêrgetelljk stuk van 6ÍJn 1evên ge\dorden
en 1k weet uit recente gegprekken, dat zulks blj vele
Dossers en oud-Dossers het geval 1s.
Hiervoor noeten naÈuurl,Ljk oorzaken ziJn aàn te lrijzen,
dle dat hebbên kunnen bewerk6telllgen. D€ hoofdzaak is n.l.
het felt, daÈ 1k geen verenlging ken waar de vllendenbànd
zo stelk 1s als blJ ons, waardoo! vllenalschappen voo! het
Ieven qesloten wotden en zo velen ook op gevolderde leef-
ttjd zo Íoet ons verbonden bllJven. Vandaar dèt zt1, a1s
dánk daÊ!voo!, nà hun aktlef zljn op het gloene veltl, nog
Jarên lang hun beste krechten aan D.O.S. bleven geven, in
wefkê functle ilan ook.
Illerdoo! hebben wlj tn de loop der Jaren ale llJfspreuk
"BIir DOS KÀN À',LES" gestalte kunnen geven, nede oÍnalat doo!
veel zelfiíerkzaanheld de flnanclêle F|osltte a1tljd elg
rooskleurlg 1s geweest.
Successen op het qro€ne velal, ln het velleden zeer talr1jk,
zljn voo! nij natuuÍllJk ook belanglljk gelreest, ondat ze
glote voldoenlng gaven. Dêze successen $aren natuurtljk
ook van het grooÈste bel,ang voo! ale verenlglng, ondat zê
de Jeugd aanspreken en alaardloo! aanwas veloolzàketl.
EeeI bêIangrl.Jk ls ook ale ealucatieve stlnulans, dle zeke!
van een qeroengale verenlglng kan ultgaan en waalvan tot nljn
grote voldoenlng vêlê posltleve voorbeelden het resuftaat
zljn. Ntet a11een speelvreugde en vriendschap 4nl4erên, Daa!
ook het tlachten te fungeren als "traiÈe drunlgn" in pêr=
soonlljke oogellJk- en noetltjkheden hebben steeds anzê
aandacht gehaal en net succes.
veraler heeft er veef toe bljgedlagen, dat D.O.S. de Jq!ên tlaor
voo! belangríJke funcÈies neestal de juiste persoÍren heeft
kunen vlnalen, alie ondanks eigen zakelljke beslorderingen



publlc !êlàtlonê ên know hon Àls onontbêêrlijke voorwàarilen
voor êen goed funktloneren van de verenlgtng tLjdlg onderkend
hebben en tn praktljk geblacht.
ÀIs lk nu na 75 Jaar zle hoe de hulallge JeugdcolmLssie zích
lnspaít oD leugd aar te trekken en !rat. vrel zo be1anglljk 1s,
door vefe aktlvltelten ook te behoualen, dan 1s de Íraastê
toekoÍost vooÍ D.O.S. zeker irêer ve:.zekerd en zullen er
velen wee! voo! een lange reekÈ van Jrlen aaí D.O.S. ver-
bonalen worilen.
75 werkzame Jaren liggen nu achter ons en wlJ oudelen ver-
wachten van het huldlge D.O.S.,  dat ze eens ln haar vaandel de
toevoeglng "Konlnklljke" za1 bogen voeren door de 100 te halen,
Met een coupfet ult onze revue ter geLegenheld van ons 35-

Jàrlg bestaan ,,Het kentêrenil gêÈtJ", welke revue Ln 4
avonden 3200 betalende bezoekelB trok, nll tk Íotjn epÍ6te1
beelul ten.

De lucht is wee! kIàar,  het zonnet je schlJnt
En wljat de weg die wlj gÀan
wlj streven voorult net het goual reeds onl.lJnd
Steeds voorwáarts ln velllge baan
llêt ro€r in de rlchtlng van eenheld en kracht
waardoor wlj nog noolt zljn gestrànd
Het schlp, dat ons th.rns we€r tot hle! heeft gêbracht
Bestuuld doo! een rotsvaaÈe hanal.

IIERI.IAN VIJE

ere-voorzltter



Hoe ouder. . . boe jonger!

D.O.S. 75 Jaar:  Waarl t jk êen fel t  om blJ st l l  te staant
'75 jaat bezíg zljn met onze kolfbalsport betekênt toch lrel
wat:
cedurende een perlode, qel l jk aan een nensenleven, heeft  oen
op alterleÍ wijzen getracht onze korfbalsport op een waaldige
wl jze te bêoefenen, te bêleven en ul t  te dtagen. Dat is zeker
nlet altljd zonder problêEen gegaan en wat dat betreft heeft
D.o.S, heel wat ' roefeningrr gehad on ul telndeu.Jk toch "Ste!k ' t
te lrordenl Het kenmerkte echter de Dos-kgrfbêIlers , dat nen
er steeds 1n slaagdê on na elke tegenslag, zowel spolt ief
ats bestuurlljk, rDet veel elan de weg oÍnhoog terug te vlnden.
stêeds blêkên er volop ênthouslaste en deskundlge nensen
aanwezlg te zi jn on D.O.S. te helpên ul t  ale dalen te konen
en dê club naar een hoog nlveau te voelen.
Ult eigener ervarlng heb lk van nablJ mêegernaakt net welk
een lnzet tn de jaren zestlg en zeventlg Dos-bestuulalêrs
gevrerkt hebben aan de heropbouw en ultlcour,Í van huo c1ub.
In veel gevallen qing dat over een weg, alle geplaveld was
net veel têgenslagen, rDaar de onverzetteliJkheld en daden-
drang van velen heeft  D.O.S. ul telndel l jk toch gebracht op
eên nlveau dat ultstekende mogelljkhealên fljkt te hebben voor
de loekoÍnst.
Persoonlt jk heb tk D.O.S. al t t jd gezten afs een kr l t lsche
club. Kritlsch niet atleen 1n het velal, fiaar ook daárbu1ten.
Sons wefeens wat te eenzÍ ldig kl j . t lsch, Ínaar daarin ls de
laatste jaren een velander:ing ten goede gêkomen. Ook op hêt
bêstuurttjk gebled van onze afaleling ziet men vertegenwoor-
dlgers van D.O.S. naar voren konen, d1e hun "Man"-net je
weten te staan ên de turage van D.O.S. en korfballenal
ovêrtjssef ongêtwljfetd hebben ireten te veÍbeteren.
De toekomst van D.O,S. kan men alán ook mêÈ groot verttouwetr
tegenoetzien- In jaren is men Disschien wel aud, naêr het
elan ên de enêrqie rraarrDee ale huldlge taken eolden aangepakt
ên uitgevoerd, tonen oveÍduidelljk aan, alat D.o.s. zich bewust
ls van de tljd lraarln nen leeft.
vandaar dat ik nanens het afdelinqsbestuur yan gyerllÊsel
D.o.s. van harte wil coÍopllnenteren net h4a! ?5-Jar1g bestqan
en daarbij alê hoop uitspreek, dat dêzê Dij1paa1 zEI ult=
gloelen tot eên niêuw hoogtepunt in llw tach ql za rljke

GERÀRD HOPSTER,
voorzi t ter Afd.Ctveri issê1 K. N. K. V.



Ons DOS driekanrt eeuu) . . .
lfle van de opllchters kon op 13 oktobe? 1910 bevroeden dat
r,rlj anno 1985 een groots feest ter gêlegenheld van dit biJ-
zondere lustiuE zouden vielen? Hoogstl,rÀarschlJnlljk nlerhand,

In Enschede walen al dlverse poglngen gedaan orD de korfbal-
sport ln verenlglngsvoro gestalte te doen geven, maar aI dle
lnspannlngen walen vruchteloos gebleken. Toch pÍobeerde een
aantaJ, ploniers, waarondêr onze latere voolzÍtter,de heer
Jan Alkes, het en zowaat.  zIJ slaagden.
Onder bÍJzonde! noeílijke oDstandlgheden - gééD staÍtkaplÈaa1,
geen rnaterlàal, geen codpetltleverband, geen verenlglngsgcbouw-
kortorn. eÍ weld gestalt net nlets.

Trots Éníge I'Stornrr welke ove! de veleniging waaide, lalsten
onzê p1onlêrs het Dos-schip varende te houden.

Nu, 75 Jaar lateÍ,  nogen zorn 200 Dossels prof i telen van al
hun lnspanningen.
flêt DOS van nu werft hÀar lealen leeds op zesJallge leeftljd
en tracht op speelse wljze de welpen vertrouwd te nakên Eet
de korfbalspolt. Een goed functlonerende JeugdconÍllss1e
werkt rnet veel enthouslasne voor en Det adspllanten en puplll,en.
Het voortbestaan van D.O.S. Ilgt nede in hun hanalen.

Als voorzl t ter van D.O.S. l [ag lk nt j  gelukklg pr i jzen net een
stel bestuuÍsleden, d1e vol elan dag en nacht bêzlg zijn met
onzê vêrên191n9.

Dit Jubll.eumfeest vleren wlj tezamen xoet erg veel "ouilele"
leden, hetgeen dezê nljlpaal een nog grotere glans geeft.

Mag lk dit JublLeutn opdragen aan allen, dle elaan roeewerkten
dat D.o.s.  dl t  lustrun berelkte.

ERIK J . DE },IAN ,
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1910-1985

Rokben over de hnieën

wat êen t l jd:
Wat een vêranderlng in zealen en gewoonten en ordstandlgheilen:
Autors waren er 1n 1910 nog maar sporadlsch, vl leqrnachlnês
nog nlnder.
Ja, zorn dol leman was van EngêIand naar Fral tkr i jk,  dus over
het Kanaa1 gevLogen.
"Sportr' êen raar rroord voor vefe nensen. Mên had we1 van
voêtballen gehoold, naar vond dat toch veêlal voor zljn
ê19en ktnderen: elkaar de benen kapot trapp€n.
Fietseni !Ta, d1e kwanên er neer en mêer en dat vond Ínên een
geschlkte sport, Danes en heten hadden clubs opgerlcht en
dê leden glngen op zon- ên feestdagen rnet ê1kaar een flets-
tocht je naken.
h de ondenrijswêreld bêgon echter hêt begrip ,,sport" post
te vattên. Men beqon te begrtjpen dat de opvoedlng nlet
al leen van verstandel l jke aard, naar ook l ichaÍDeIÍ lk Doest
zijn. Zo ontstonden 1n verschÍl1-ênale landen bonden voor de
l ichaÍrêIt  jke ontwiklel lng.
Deze organlsatles organlseer:den ook lnternationa1e ont-
moetingên on elkaar op de hoogtê te brengen van vrat er tn
de vêrschlLlende landen gaande was op het gebled vàn sport
en spelen.
Zo bezocht de Nederlandae gndenrilze! Nlc.Broekhuysen
zorn sanenkonrst in Zweden ên werd daar gelmponêerd doo! een
nleuw spêl I  ' rkorfbal " .
Hij voerde deze sport ln blj.de verschlllênale"Bonden voor
l ichànelt jke opvoêdlnq" hier te landê en net veel succes.
De leider van dê Enschedesche Openluchtsport was dê onde!-
wi jzer,  de heêr J.  Aikes en deze r lchtte ln 1910 mêt een
aantal  col fega's iDe Onden/l jzers Sportclub' ,  op: D.O.S.,
ter beoefênlng van korfbal.
A1 spoedig bleek echtêr dat, ook bulten ondêr ijzerskrlngen
er veel belangstell-ing bestonal, zoalat het l1dloaqtschap nlet
fanger bepêrkt blêef tot  al leen onderwtjzers.
De betekenis van de ini t ia len D.O.S. werd daaron veranalerd
in "Door Oefenlng Sterk". Hetzelfde gebêurdê oak 1n ver-
schillênde analere plaatsên in Nederland en zo oÍttstond aL
spoedlg de "Nêderlandse Koxfbat Bond" (N,K.B.).
Dê volgende stap was hêt ontstaan van provlnciale bonden,
o.a. de O.K.B. (Overi jsselse Korfbal Bonal) .
Hiervan weralen l id,  behalve D.O.S. ên Vi i lhelnina 1n Enschede



tr,ree clubs ln Hengelo, één ln ÀInel,o ên t\dêe Ln Dsventer.
E! welal eên coEpetltle georganlseeril en zo weral in 1917
D,O.S. ka&ploen vaur de o.K,B.

lloe conservatlef velen nog stonden Èegênover de sportàe-
oefenlng ooge blllken ult het felt, dàt 1k 1n de aanvang
absoJ.uut nlet àrur zo iêts mocht aloen. Pas toen Ik i.n 1913
nat bloedamoede kreeg en de doktei daaraan te pas kirard,
naakte Íoijn Íloeder tegen heD de opnerklng:" en nu wll dle
Jongen nog wel 1ld worden van een koÍfba1club". Maar daarop
knar0 het onvelwachte anbrooral van de arts:ÍÍoaar alat rooet h1J
doen, dat 1s heef goed voor heE., en zo rverd lk ln 1913
I l i l  van D.o.S. Een prett ige club, waaÍ nên nlet al leen korf-
balde, Daa! ook op andele vrlJze de leden aan zich bond.
zo werden er fietstochtJes geolganlseerd ên behalve coupe-
tlÈtewedstrlJden èok vrlenalschàppe1lJke ontnoetlngen.
Te! gelegenhelal van het s-Jarlg bestqrn, tn 1915 alus, eerd
een gêcostuDeerde kolfbalwealstlijal gehoudlen. De palen, wêalaan
de korven zÀten, walen 9 netêr lang ên êan ale onderkant van
de korven waren touwtjes gespanDen, zoalat, als er een bê1 1n
ale korf kwam, één van ale spelers naar boven rcest kll@en
om dê bal weer 1Ír het spel Èe brengên.
In 1917 werd D.O.S. karDloen van de O.K.B.,  zodab voortaan
coDpetitlewedstrljden Doesten lrorden gespeeld tegen clubs
ult ArnhetÍ en Oosterbeek.
Te! ere van het lo-Jal.tg bestaan \,reral een dru]( bezocht
bal-nasqué gehouden. zelfs ln dle ttjd naro het hoofdlbestuur
van de N.K.B. dé maatregel, $aarblj weld vêlboden dat de
danes ln wedsÈÍljden blote knleén hadden, terwljf dê rokken
tot ovêr de knleën noesten Íelken.

E. RIBBELS



tvr . ,w dre vrrcndscbab

Àan het verzoek van Uw Jubl leum-coEtrÉssie t .g.v.  Ur{ 75-Jarlg
Jubi leum een stukle tn Uw speclale D.O.S.-edlt le te schrt lven,
wll ik gaahe voldoen.
Dê eerste kennlsDaktng tussen Eíjn verenlglng Btauw-wtt
en D.O.S. dateert  vanaf het selzoen 1932-1933 toen wtl
streden on het kamploenschap van Neaterlanil.
D.O,S. bestond toen - als tk het rnl j  nog goêd herLnnèr -
o.a, u1t de spelers (sters) de gebr.  Belfelo,  HenDan VlJe,
I,u Dijkstra, Huckrlede, ElLy Bu\rrslnl< en Jo de Rulg.
Ik kan nlet anilers zegqen, dan dÀt lk afs spêler van Blauw-
Wlt aan deze wedstrtjden zolrel in Enêchede als 1n Arnsterilqn
en a11es wat daar zo onheen gebeurde de neest aangenáme
herlnnêr1ngen heb bewaàrd.
Maar pas in Àugustus 1945 heb lk,  naat tk neen t .g,v,  het
35-Jaríg bestaan van D.O.S.,  de wale vr lenëlschap leren kennen.
Bi.J deze geLegenheld ben ik toen Eet oÍJn gez-In)t1 nenny en
!4ien Berfelo ln de Dahtiastraat lngekwartlerd geworden.
De rnên1er waalop deze twee mênsen het ons naar de z1n hebben
gehaakt,  i .s haast nlet  te beschrt jven.
T<€n we na enlge dage[ afschei.il nan€n en weer naar ÀInsteïalan
terugkeerden. hadden irÍJ afgesploken dat ÍlJ tn ons veralere
leven het contact xoet elkaar goeal ln stand zouden houalen.
Nu, dat 1s dan wêl op een geweldlge nanter gebêulil. En nog
steeds - aI ls het nlet neet zó lntenslef - houden we eLkaa!
nog altijd op de hoogte van het wel ên wee in onze falltes-
We hebben het genoegen gehad de ktnderen Jan en tíirn a1s
kleuters en Gea ên Ardi als bablês te zlen opgroeien tot
volwassen bensên.
Helaas hebben re ook een dro€ve tljil beleefd toen ÍllJn goede
vliend Henny veel te vloeg op 68-Jarlge leefÈÍJal oyerleed.
Een prachtig nens ontvlel ons toen. Een nan, waaraan ook
D.O.S. veel dank is verschuldlgd. En er zul lên nog velen zi j Í r
d1ê blj dit ?s-jarig bestaan vall de vêlenlglng ln danlbaqr-
held deze hagnifleke man gêdênken van wle zl) meer geleelal
hebben alan a11een naar korfbatlen-
!4oge het D.O.S. gegeven zijn de korfbalsport tot yerdere
bloei en ontwlkkel ing te brengen.

Van hartê proftctat D.O.S.,  nog vele jarenl

l0

A. DE COCQ VAN DELWIJNBI



s

DOS proficiat!

a1s lk aan D.O.S. denk dàn koDen beelden op van een club
net st t jL en een êlgen g€zlch!.
Een club dle 2o glaag wil pleaterên en vraar het cfubleven
een band g€eft aan een tarnellJk gesloten vrlendengroep.
Twee gêheel verschlllenale perloden hêb lk blj D.o.s. nee-
g€naakt. Een eelste, Ídet de elfenls van hoofalklasse en een
Dogelllk nieuwe gloel daarheen. Een Èweede, wáarblj het
talent te welnig állrounalheld en gedrevênheld had en nen
stapjes terug ooest doen.
wàt bl i j f t ,  ls i le hêr lnnerlng aan een D.o.s.  met o.a.:

- de geweldtge lnzet d1e oPgeblacht kan worden als het er
op aankoDt.

-  het schlt terendê proza ln het c lubblaal van dat D.O.S.-
ilooldrenktr meÍsje.
de tral,nlngs-weekends , bespleklngen en vendachtlngen.
Erlks st lDuleÍenale opt lulsne en geloof ln D.o.s.
de prlna bêgeleídlng, een topclub waáral1g.
de sterke achterban, sorDs na! chauvinlstisch.
de t)'plschê tukker6lnst-e111ng van zeer gedisciplheelde
volgztn t l jdens de tralnlng.

Máar vooral zljn het de mênsen van D.O.S. dle lk nlj hêrlnner
aan ale evenenenten en spoltLeve hoogtepunten

koppel 1k nanen zoals EIJ deze lelllekeullg lnvallen:
ale lí1Dnen, Jannen, Bert, Johan. Henny, À!al1r Paul, ÀIbêrt,
cerard, olga, Henk, cea, Er ik,  Janny, Albert ina, l l i l fy,
Ingrld, Anneke, e'lz. enz.

. . , . , .D,O,S. PAOFTCIAT

lt

ITÀNS OVERSTEEGEN



Ten geleid.e

A! zljn vele leilen blnnen onze veleníglng dLe we1 êen of andere
hobby hebben. De een 1s erg gelukklg riet het verzanelen van
muntên, een andet heeft ztjn hete ztêt ên zàItghelal gestgrt
in het verzanelen van postzegels. Voor belale hobbyis geldt
echter nlet alleen de flnanctéte waarde naa! mlsschj,en nog
neer het plezÍer dat Den etaan bel,eeft .
Julst het plezle' beteven aan een hobby heeft n1J enkele Jalen
geledên doen beslulten on alles Èe velzamelen ovêr ale korf-
balverenlglng D.O.S. Àchteraf (we schrt jven nu septeÍÈer 1995)
een bljna uanhoplge hobby. Ou het heden, naar êrge! nog het
ver leden boven tafet te krt jgen elst  van Je zel f  het ul telste
geduld.
De Dos-hÍstorle Ís nu net één grote legp\rzzel gewolden, i,aar
nog heel veel stukjes aan ontlcreken,
De afgelopen náanden ls er dan ook heel wat overhoop gehaald.
Koortsachtlg werd er gesnuffeld op zolders en in kasten,
gegrasdulnd Ín vergeelale fotors, kortoD biJ verschetdêne DOS-
leden wêrd als het ware het gehele huts overhoop gehaalal.
Door verder te bltjven stoelen ret de duLzenden edltles van
Dagblad ïibantia, het doolbladelen vall vele Dos-eat1tles - voor
zover voorraallg - en het houden van gesprekken rnet voolal
oudere lealen, kreêg 1k toch lrel zo veel lnfonnatte, alat U
nu een behoorlljk JublleurEll]Illner aangeboden kan wolden,
Het zal  U duldel i jk zt)n, dat er selêct lef  gewerkt al lende te
wolden. Nlet alleen kreeg het eelste de noallge aandacht, naar
ook ale lagere teans ên de Jêugal konen veehrrtdlg ln bee1d.
Julst zo veel veelzljdíghetd kont m.1. een Jubltêunnurmer
ten goeile.
Vlel, en dat dlent met nadruk gezegd te worden, 1s deze
jubj.leum-ultgave gêen Lopend verhaal geworden naar Dee! een
opsor@lnq van de vele hoogte- en alleptepunten ult het healen en
het gr i jze vêr lealen.
Bealankt al degenen dle nij hebben geholpên xoet de totstanat-
koming van dl t  boekrerk: 'D.O.S. 75 jaar hêchte vr lenalschap".
D.o.s.  75 jaar oud . . . . . .  naar beter k l lnkt  het  75 Jaar Jong,
er 1s nog een lange weg te gaan, maa! eens zal voor onze rlaan
het lrooÍd "KonlnkllJke" staan,

A. NIJENEUIS,

sanensteller

t2

D.O,S.,  Door Oefening Sterk: proost:



--/V---a,aa*;a -1 
/J 42/

a a / 'o '/t'/'

Á--Z n Zz*

3;;^tr*"-7Lt "z- --2* q"-J* a '
/, .a .

-'.-/-,*" 
.---*.o-Jz .2.-.- 

-t , í
.le 4z^ -4 - 

14 _49, g a"-:-4 
-2

,4 44. _ -2- -

-z*. "z-.2 Q Z-' Z,-Z- .:- a- JAao -

"  
1t . '  

-
*@.^ ê2.- 4..4 e A-.2-..-<24 d-/ +

2'*e *^o,4"*
z.* > a/ 4<*y'a-- Z- e.i Á-oz;- -
.zL+4a4-. U1* 

/-.- 
/z.z-t z-z-n

* 4- 
- 

// , 
-/-/^-* z,-^ tL /2 _ ̂ -;^

-= 
*: /2.-* g Zi *--tz-:V.z--L

-/- */.:- / ",--1"-^.-,r. rp* 4.1/
.b 4,--6.2 -t . ' 4 óL'--.-zx*.^Z

4:*-* &;*'z''-'2"'.
--a/-7-;r1 ^-/-".,2--azry

'd;2* 
-- -k 

Z'./----:-4--z-.
# 44--t/'----a-4è

?:*:t*:r*ffiZ::2^t72-22,-
,./n *--.o a.- 

-L*z-2,*.*-t^7'-

3?-::^-a,.2:- 4t-;.2.
or.* /.-Z L l*e'- 42..14.- 4àí. .4*

' ,?.
êa-, ,t4 tàe^4:+t, " 

il@-o,r,^*-
.-á.-.-iá x...a.-.



+
De geboorte
Tijdens de zomer van 1902 brachr de
ADsterdanse ondêrwijzêr Nico Broek-
huysen een bezoek aan de August.
Ablaharn StiftêIse te Nàás in zvreden
en daai leerde hij het gyÍnastlsche
spef .r inqbolt"  kennen, de vooxloper
van het korfbalspel.
Verwondêrl1jk ías het dan ook niet
dat velê col legats zo enthouslast
raaktên van dit spel dat zij besloten
on op 2 juni  1903 eên Nederlandsê
Korfbalbond op te r ichten.
Het spêl werd eerst al1een in het
westen van Nealêrland gespeeld Ínêt
als bolwerk Ansterdam. Nadat in 1906
en 1907 poglngen waren gedaan orD h
o[ze textÍelstad het korfbalspêI van
de grond te krijgen door de club
Wilhêlnha - echtêr mêt wetnlg succes-
besloten 1n het bêgin van de zoner
van 1910 de dames J. Hoogterp er.
Bêzoen alsnede de heren Cleroens,
Àlberts,  H..van de Veen en J. Àlkes
verschlllende openluchtsp€len te
lntroducerên bl j  de cot legars werk-
zaan in het ordelw1js.
De kennlsnaking bevlel echter zo
goed, dat,  toer l  deze grat is culsus
tenê1nde l iêp, er verschi l lende
stereen opgingen voor de oprichtlng
van een club, dle zich ten doel stêIt
de beoefentng van openluchtspêlen
te bevordêrên doo! regelnatlg te

Nadat de hêer Van de Veen een adwer-
tentle in Dagblad lubantla had ge-
plaatst voor een satoenkoÈrst om dit
plan tê bespreken, gaven zo veel
danes en hêren daaraan gêhoor, dat
besloten werd tot de oprichtllg van
een verenlging ondêr de naam DOS

Dit belangri jke beslui t  werd bektonken
1n hotel halustrie teqenover hêt
oudê V & D en als eêïstê bestuuÍs-
leden werden gêkozen de darnes
J. Hoogte4) en Zt j fstra en de heren
C-F.M. Gfas (voorztt ter)  ,  H. van ale
Veên en tl, van BêIkum.
Onnlddeltijk ging hêt bêstuur aan de
slag met hêt Eaken van een reglenent
en er vrerd êê'l brlef gestuurd naar de
geneente Enschede voor het aanvragen
vaÍl een speêlrulnte. Spoedig kreeg

Adve ertie Dzsbkd T$antu
d.d.2t dtgtítt 1910.

Ínen van de B-v.L.o bericht teruq
waarbij de gêmeente geheel gratls
het ' terreln ln de Stadsweide - huiAiqe
Eogere Textlelschool - têr beschikklng
sÈe]de.
wel werd aIs uÍtdrukkel i jke voor-
ttaarde gestê1al alat êr geei andere
pêrsonen nochten Íorden toegelatên
dan allêen Dos-teden of door haar
gelntroduceerden.
Daar hêt eerste Jaar êen vêrenlging
geÍ,roonliJk veel gêId kosÈ, besloot
het bêsÈuur voorlopig alleen het
hoogst noodzakelijke voor het korf-
balspêl aan te schaffen.
Nada! het bêstuu! alle ldeeën van de
leden had uitgerrerkt, lrerd op 13
oktobe! 1910 êen algenene vêrgade!1ng
gehouden waarbj.J 22 teden aànwezig
waren. Tijdens de velgaderlng werd
het rêglenent vastgestelal en ale
oefeninqsdaqen werdên bepaalal op
woensdag en zondag. h de praktijk
bleêk aI spoedig da! t$,ee dagen in
de week voor êen vereniging van plm
30 leden te veêl van het goede víaren.
TêIkêns verschêen rnaar ale helft van
de têden zodat Dên noolt  vol ledig
kon spelen. BesloteÍr welal alan ook
on rs winters op dê zondaglorgen
te traXnen en rs zooels op de zater-
dagmiddag.
Ook nu Í,êer bleven vele lêden thuis

'lI.rr.DElD8 roor

0runluilt$ruloL
D. O. S.

Zaterdag 41, uur
OEFENING

in de STADSWEIDE.
EIT BIAIUSA.
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en allês leek ê! op dat mS re€€r
terziele zou gaan. Hêt b€stuur rl-st
gelulkig beslag- te leggen op êen
redelijke loods. Nu kon nen zlch
onkleden en dlat kcam de opkoEst
zeer zeke! t€n goede.
Het benodlgde gelat Íerd bljeengê-
bracht iloor het ultgêven van aandelen.
Toen de leden ook nog êeng bêsloten
de verenlglng eên aanaleeL te schenken,
kon alê pennlngnêêster trots dê boeken
afslulten net een bat19 salalo van

Elndeltjk koí DOs zlch gaan otrnD.rkê[
voor hêt spelen van vrlendschêpp€luke
wedstrlJdeí o.a. ln Oldenzàal teg€n
OSV. De all.ereerête vÍedatrljil lrêrd
ger{onnen en têvÍealen kon E6n hu13-
gaarts keren mêt een 3-0 zêge.
Het bêstuui rag nu ook ln dat et
gespeêld noesÈ worden 1n een ollgl-
neel clubkoêtuuD. Besloten \derd net
algeÍden€ steDllen, dat de ilanes zoudên
spelen 1n een nltte flan€Ilên sport-
blouse oet groen afgezeÈ en de hgren

ln êen allto sportheÍ0al. r,Iu het tenue
ln orde was konalen ook de Oltlenzalers
wortlen ultgenodigd on naar Enschede
te koroen. De eersÈe ÈhuiswedstrtJd
weral gewonnen ên wel net 9-3.
Eet êerste selzoen lrertl besloten net
een $edstlijd tegen EKCÀ. De plaat-
selljkê klant Íoeldde het volgenate:
"DoS kon nlet scoren d€ze r{êdstrijd
aangezien de tegensÈanders te woest
speeltliên en daar de Àrnhe@ers eên
treffer -  na ver lenglng van t l jd -
scoorden $e!d deze eerste verre
ultwedstrljd oet nlnfunaal verschll

Tljdens dé Jaarvêrgaderlng van 14
oktober 1911 irerd e! een nieurt
bestuu! gekozen. In het bestuur
kregen zlttlng de daeeB L. Brands
en D. DlJkstra en de heren E. Baa!-
slag (voorzitter), ll. van de Vêen
ên J. Àikes.
Evenêens lrerd êr een bei,angli.Jke
reglenenèÊwUzlglng voorgesteld
bêtrekktng hêbbende op het lid-

HêtalbftêRt kadpb.r"chc.p in t9t7 i' eê" f.it n prcnoti. idat dê N KB. A.ht.r't. ry: Re)'oo, Ribbeh,loqc poen'.h, eên o,b.-
Leadc ulduachtcr. Rochhok. Atetin| a Aoctinl.
Zittead de damcs: Raartwn, Hq.Lti.d., K.npe$, Deêse4a\ DiihnÍa." liggld Diit't/a.



nl
^ï '

.{v'
pt

!tG

{q

Lotd. ,o* l ' t . ldo' ' ,dDO\.nl lk. , l , , t . . í t " t t let)  ot  de t"orte t t  ;  l  t  ,  tvt  \ ' . t t  t tarL nq H"| tkert  
" te i  

R Botcna

net. Kaptat.,tet I Bu,l',tó R ilir!.r,l, ,,.r I Coot)n:. 
"*1 

Í r .l tl.!h,.,Êt \\' Enotdt H Brands

rtp.d.r i i :  H Rrrns, tq C TtLln,  1 I \  n, .1,De Ra'LL. LIL ' lDtk. l I  arrr l .s. . t  t ' l  l tor t  Lr ' ( 'ar '  ÁchteÍr t r r :  
' te|

.u. R^"1', 
-.j 

D1kstr,t,l. .trhc:, een onbtk.,le. ,].t t ttoa*o.|, Álb.t' l tt,Ll.Í ,tet I Rttt:, H ; d Ieen' net

onbeÈcn,ler er C. f .\í (;h., arz. edie 1.o,Lltn

e,s
\ . '

- 

t'.



baatschap van alonateurs er gebeuren
noest bi j  ontblnding van de club.
Aan hêt reglement weral alan ook
toegevoegd: , ,donateurs betalen
minstens f .  1,00 contr ibut ie en b1j
ontblndlng der club \dordt dê oP_
brêngst van ale bezlttlngen na aftrek
van onkosten enz. vermaakt aan all-e
vereniglng dle in doel en streven
het neest onze verenlgj.ng nablj

Voorzitter Baarslag kont vervol,gens

mêt hêt voorstel oD zlch aan te
slulten blj ale NI(B. uit de brlef van
de voorzltter van dê NxB, de heêr
Broekhuysen, koÍoen de volgende
voordelen ter tafel:
1. de club wordt in het sPortlêvên

betrokken
2. geregelale contpetitles
3. ontvanqst van het orgaan Korfbal
4. secÍetarls kan convocatles in

Kolfbal zetten
5. Í[aakt dê NKB sterkêt

6. grat ls spefregels,  wedstr l jd-
en hulshoudelljk reglebent

7. organlseren van ltedst!1jden,
NKB zorgt voor schelilslechters

Bet eelste voorstel van de heer
Broekhuysen zag er besllst zêer
aantrekkêI1jk ult, Baar hoe zaÈ het
dan net de hoge onkosten die zLch
onqetstjfêld zouden vooraloen, De
vergadeling besloot dan ctok, meÈ ale
flnanclèIe consequentles in het
achterhoofd, net algebene sèemen
zlch aan te slulten blJ de NKB.
De heêr Broekhuysen was zeêi tevlealen
over de noellljke beslisslng dle
DOS had genonen. Wel gaf h1j dê
vergaderlng in ovellteglng dê naam
van de cfu.b tê ltijzigen, daar bj-J
de bond al een Dos-Ansterd.trd was
Íngêschreven, opqerlcht aloor al€
Iatere ninlster-plesialênt alï. W.Drees.
Éveneèos zag de heer Broekhuysen
gaarne alat e! geen inltlalen !Íeralen
gebrulkt naar een eigen na€rm.

t7



ondêr de aanwêzigen brak geên
paniek uit, nen bfêêf bij het stand-
punt alat de naam DOS tot in lênqte
van jaren moest bl i jven bestaan.
Doo! aansluiti"Írg blJ de bond -
1Íuoldalels 29 verenigingen met 1106
leden - was het noodzaketijk om de
contributie iets te verhogen. Het
eelste voorstel van het bestuur
on de contr ibut ie jaart i jks op
f.3,00 te brengên vond geen enkele
genade in de ogen van dê toen
aànÍrez19e[.  Als tussenoplosslng
werd besloten de Jaarl l lkse contr l -
but ie te brengen op f .2,4O.
get korfbaljaar weld op 27 novembêr
l9l1 besloten neÈ êen korfbaldag.
In gengelo werden de in Twente
opgerlchte verenlgingen net elkaar
ln koÍrtakè geblacht door miildel van
een korfbaldag h tournoolvorm. De
Amsterdamse 12-ta1lên DEV en DTV
spêelden voor tn die perlode be-
hoorlijk veel pu.btiek, een detion-
stratlêlredstrijd in de vrleskou en
op een zwaar besnêeutrd terrêin.
Voor eên ultstekende prestatie
zorgde echter DOS, dat op de eerste
ptaats bêslag wlst  te lêggên. Deze
korfbaldàq werd latêr gêzlen als

eê'I van de belanqrijksi:e aanzetten
tot de ontwlkkeling van ale korfbal-
sport in Clverijssel en in het
b1j zonder in T\Íente.
h 1912 kreeg de kteêdgelegenheid
een fraaie opknapbêurt. Aangeschaf,t
rderden êên houten vloer en een
zinkên bak, zodat een ieder zlch na
afloop van dê wedstrljd kon uassen.
Dit laatste lras besllst nooalzakêlijk
oÍdat DOS een uitnodiglng had ont-
vangen van de NKB ot! te spelen in
een propaganala-koDpetltie sanen met
19P (gengelo),  OSV (Oldenzaal)  en
ASC (Alnelo).
Dos Írerd lrÍnnaar van het tournooi
en dê alLeieerste nedal l le,  ul tge-
loofd door de NKB was binnen. (Voo!
de rêdactle 1s het alteen bllzonder
spíJtig dat er geen namen bekênd
zijn van dle personen, die zorgden
voor dlt grote succes, ÀN)
Dat het bestuur blij was met deze
Eedalll-e mag blljkên utt hêt volgen-
dê verslag: , ,Door het bestuur
van DOS nas een fêestavond gêorga-
nlseerd, dle zaterdag in hcitel
hdustrle gehouden wêrd. Verschlllen-
de ultnodiglngen llaar de leden van
andere clubs waren verzondên, rnedê

D.ze loto nóet zijn senonen tr$.n t92a ?i t92t Acht.rí. rr: Mererink, H/l'che\ Hr(ha.de, A*rinh, VersprilLe, Reree$,
Aihes en Elberhh. Zirterdo.l.n.r.: Kcler, Schtpper, vB'at, Dccqe,aat. vssct, Boehhoh en Teteling.
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waaraan de vÍ1j grote oPkonst te
danken Íras. De voorzitter openale
net een woord van hulde aàn de
speler:s, allê dê naam van DOS zo hoog
wisten te houden, Het bestuur had
geneend nlets beters te kunnen doen
on de lêden tot werken aan te sporên
dan dê ctub net eên vlag tê verêrên.
Later op alê avond bleek dat door een
der leden - a.F. Baarslag (red) -
eên clublied gecomponeerd \{as,
Toneetstukjes en voordracht jes
wisselden êlkaar af,  terwi j t  tot
slot êên gecostu.neerd bal de aan-
wezigen lang beziq hiêld",  atdus
Dagblad Tu.bant la op 15-9-1912.
Zo langzanerhand begon het er op te
t i jkên, daÈ het bêstuur de zaalJes
behoort i jk voor elkàar kreêg. Maar
plotsklàps kwan er êen nieuw pro-
bteen om de hoêk kljkên en we1 het
votgende: het clubkostuum.
cêzien dê fêI1e discussies die toen
ríerden gevoerd leek hêt wensêIijk
d1t gedeelte uit het Jaarverslag
in zrn geheel ovê! tê nenen.

, ,Ti jdêns de vergadering is een
geel-ztdart en een z\tart-rood shlrt
aa rezig. Jo wi jst  op hêt gevaar
dat als de dames zorn shirt aantrekken
het haar woldt bedolven. Eerst kont
êen heft ige al lscusEie ovêr blouse-
shir t  of  t rui .  Fr iêd stel t  voor een
witte brandnetel blousê nêt groene
das. De heer Glas verklaarde zich
cegen een blouse, bi j  het sPelen is
een naulrslultend shirt of trui het
bêste. ceen blbuse ls hêêl qebtêven
in dên strljd. Dê daDes roepen orD
een trui  want die zi jn verkl l jgbaar
voor t .3,00. Jo stêl t  nu voor alat de
hêren een shlxt en dê danes een trui
aanschaffen. Er wordt besloten geen
blouse aan te schaffên. In sterDmlnq
lrordt gebrach! gestrêept of niet
gestreept. voor strepen 9, tegen
strepen 3 en blanco 2 stell|I'len. Nu
rnoet worden uitgenaakt welke strepen.
Het voorstêI van de voorzitter groen
en wit wordt velworpen net 9 steDnen
têgen, 2 voor en ale rêst blanco. Na
Iang gepraat \rotdt l$ stenning ge-
bracht zlrart-rood gestreept of
zlrart-geel gestreept. Tot het laatste
Íordt bêsloten net 1l voor en 4 tegen.
Nu volgt êen hêftig protest van Friêd,

K o nÍbaldag
Yan ,rD. O. S...r

ler g. l r : r ;cnhcid van hct l0 jar ig bustr :rn
up de terruinon van hut V0I-KSPARK.

Aiívtní ' t  |norÍtanr 030 uÍr.
2{ dr! lxcmeÍ1í10 l2.tr l ldn w.o, r lo l tafkrto

W'r.tsl, jk, '  orrsto t l . ,rso.r.

E{k. l  b"r( tk 10,3t .
X .í.'.n b, n.d(tr r0 lrrí | 0.i15 ({rcn t.h..lco

Ovc dr l rc i r ! '  i .  10.30 .rkr ,

I Arond. 7.30 uÍr
Fo astel i . lke Pr i lsu l tdeel lng

ln do rr lon vrn hot VOL|(SP^RÍ.

Na atloop gnoot BAL.
:ltl..ao tt. .

Lrd0n an 00neta[r! yrn ,,D 0.S." on vorloon
v.n lrrrt  don 0ohacl!Í  dro VRUIX T0tGAfl6.

INiPE::

lêt  en Kee. Ze vr i l len zulke zebra-
pakjes niet aan hebben. De heren wordt
een verwi j t  q€maakt.dat zê de dames
de weÈ voorschri jvên. Ja, de hêrên
zal een zwart-gêel gêstreept wel
kleden, naar de dames kunnen zlch er
niet 1n verlonen, ze zouden zich
belachel i jk maken. De heren bêstui ten,
om de vrede te bevraren, dat dê danês
rDaar het kostuum zoudên kiezên. Van de
darnes verklaarden zich 3 voor rood-
zlrart ,  3 voor geet-zwart ên 1 blanco.
Dus nog geen optossing. Fr ied vindt
dat rDen de kwestie gestreept nog
onder ogên rooest zlen. De heren
haalden de daines gebonalen aan de
keuze van gestreepte shir ts.
Daar de heren zich van stennlng
onthouden ovêr het niêuwe kostuurn
r.'ordt bestoten dê kêuze geheel aan
ale danes over te laten. Nadat dê
secrêtaris ijdele poglngen doet om
de maten van de shirts te noteren,
sluiÈ de voorzj . t ter de vergadering".
Helaas is êchter nlet rneel te achte!-
halên of de darnes n\r hebben gekozen
voor een gêstreept of blauvr shirt
en zvrarte bÍoek/rok. In diversê
versfaqen wordt er geen woord meer

wet is er noq een heêl oudê Dos-foto
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ult het stof te voorschijn gêkonen
en zoals op ale foto is te z!en,
Íooetên de dames !íel hebben gekozen
voor ons huidlge tenue.
om de verenlging velder te laten
groelen wêral ln 1912 besloten een
Junloren-af,aleling op te richten.
De laall1jkse contributie werd be-
paald op t ,1,40 per Jaar.
Ilet eelste feam kwata 1n het selzoen
1912-L9L3 vler keer in akt1e.
De ultslagên waren als voLgt:
24 oktober DOS-TOP 1-2

9 februarl Dos-ÀSC 10-2
16 februart ASC-DOS 4-8
2 naart ToP-Dos 5-2

De afrekenLng vàn de contribulie
bleef een ilooln 1n he! oog van het
bestuur. velen betaalden de contrl-
butle te Laat en de noelllJkheden
orn de centen blnnen te krljgen,
stapeLden zlch op. Op I oktober 1913
irêrd dan ook b€sloten orb de contrl-
butle dê êèrste 15 dagen na lêder
kwartaaL op het veld te lncasseren
en ilaarna oet portokosÈen Èe
dispone!en.
De danes - wat walen ze toch lastj.g -
bleven btj het bestuur naa! .randlin-
gen dà! e! 1n het kleedlokaal een
splegêl geplaatst werd. líeÈ bestuu!,
bl i jkbaar Ín een gul le bul,  besloot
dan ook unanien dat de daees zlch
een spiegel konder! aanschaffen en
tevens nochlen zi) zlch verfraaien
met een sjerp. Deze lrerd namelljk
gedragen tljdens de vredstrijd.
Men kon in de regio enkele wedstrt j -
den per Jaar spelen. Maa! oD het
korfballen echt te leren Ííoest nen
naar het westeí of Deventer.
Begrl jpel i jk was het dat enkelen
de hoge lelskosten bezeaa!1ljk
vonden. Eet bestuu! krían dan ook
Det een prlma voorstel ob eên
reisfonds 1n het leven te roepen.
De reqellng hield het volgende ln:
,.Treinkosten die een twaalftal
ultgeeft en Ídeer dan 50 cent bealragen
per persoon, worden voor I deel
door het t!,raalftal zelf gêdragen.
i kornt ult alê kas en de rest ult het
reLsfontls r,raawoor door elk l1d
iedlere drlê Daanalen t.10,00 betaald
noet wolalen, Tegen het elnile van 1913
kreeg het bestuur een schrljven
binnen van TOP ult Eengelo. Dê
Eengeloërs steLden voo! ob een

kompetltle op te zettên voor clubs
ult de regl"o dÍe niet speelalen ln ate
bondscompetltie. UltgenodLgal eêrden
DOS II ,  Wllhel Ínina I I ,  TOP II .
BKC (Boekefo), gKC (Eengelo), cKC
(Goor), Vluchheid (Àloelo) en waar-
schl jnl t jk Àsc {Alnèto).

Àangezlen DOS reeds blj de grote
bond NKB was aangesloten zou aleeL-
narne van mS probleoen kunnen geven.
Na illverse gesplekken lrerd uit-
elndelljk besLoten on toch te spelen
wat voo! ale tríeeale twaêIftÀlspeler€
wel plezierlg !ras. Eveneena lreld€n
toen reeds ale kontakten gelegd on
te koDen tot oprlchtlng vajl de OKB.
Dlverse Dos-leden pleLtten ervoor
dat zorí afdeLlng van de grond rcêst
konen ob zo het "wllde korfbal"
Eegen ce gaan.

Bêdenkelljk werd zo Iàngzaeerhand
ook het ledêntal. De hee! Àlkes
vond het zelfs wensel.ijk orD nlewe
Ieden - a11een voo! heè eerste têan -
aéul !e neÍoen tegen gêen of verDlnderde
contr lbut le.  Begrl .Jpêlt jk eas, dat
enkefe bestuuisleden tegen dlt plan
waren en zl) ]leÈên dj.t de voo!-
zltÈer ook duldellJk Eelken.

Alkes ze! dat w1J aIle noer.te boetên
doen o!0 DOS te versterken en !r1J nlet
tegen dle ÍoethoAe Doeten opzlen,
ondat hiJ gehoord heeft dat de
concurleleíde vereniglngen alles
ln het werk stellên oÍo DOS de nek
on te dlaaien.

Besloten irerd toch on deze bensen
te vragen lld tê worden têgen
betaling van tlle contlLbutle die $1j
voor hen verschuLau.gd zlJn aan de
bond, z l jnde t .1,00.

Oroalat ale OKB ln april 1914 wêrd
opgerlcht en ons I1d A. van de
Horst ook ln het bêstuur zat, weld
door het bestuur b€sloten om ook
het twêede tsaalftal ondêr de bond
te laten spêlen, Eet lras dan wel
zo, alat ds kosten hiervan tllet te
hooq roochten zljn.
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DË
Enschede - ook toen al  r i jkel l jk
bedeetd net tweê korfbalverentgingen -
vrerd nu qeconfronteêrd net de op-
richting van eeÍl derde vere$iging
te wêten EKC Reaaly en alat zinde de
hóÀr Ài  Lêc

Dlrect werde$ eï dan ook plannen
gesmeed ol! deze vereniging weer
terziele te taten qaan. Dê heer
Aikes stelde dan ook voor een grote
ctub- of fuifavond te organiseren.
Voor DOS was het nu zaak om zo sterk
moqelijk te íordeÍr, Zorn fuifavonil
zo\r in iêdêr gêval de otlalerllnge
band vêrstêrken. WêIllcht kwane[
ook personen die wet idee haddê[ ln
het korfbalspel, naar wêgens onbe-
kéndheid net de tedên noq niet vraren
toegetreden. Met overgrole neerder-
heid werd er dan ook besloten een
fuifavond te organlselen. WeI allênalen
de leden er voor tê zorgen, ilat deze
avond de clu.b beslist nlet meer dan
f.10,00 kost.  De avond ls ln iede!
geval een grandioos succes gewolden.
Rêady ging na geruine t l jd èer zlele

en enkelê van haar leden weralen
ingeschrevên als lid. DOS kwan ge-
sterkt uit dê strijd en zi) kon zich
opnakên om haar eerste hrstflrn te

Als geschledschrijver is het bêpaald
geen eênvoudlge opgave om de eerste
vijf beÍogen jaren zo uitvoerig
nogelllk !,reer te geven.
Veel materiaal is er gelukklg voo!
het nageslacht bewaard gebleven,
zoals foto r s, jaarverslagen. notulen
enz. Tóch hebben wij duidertjk dle
ptonlers gentst, \raar helaas gêen

van bekend zi jn.
Wel is overduidelijk naar voren ge-
konen dat ziJ eên behoorLijk funda-
ment hebben opgebouwd waar r"rij nu
nog steeds trols op nogen zl jn.

De kodende pertode 1915-1960 Eoêten
l,9ÍJ 9ez1ên de oDvang 1n vogelvlucht
de revue laten passeren, waarblj de
nodlge aandacht zal worden besteed
aan belangrljke gebeultenl.ssen of
hoogtêpunten.

1936 DOS-D..tot 0-2: Eeí d4na4l edí DOS i' dê betlissingsuedstnid tcgcn Dectos te wag.ningen
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...cedenken wij op dit mouen
a[depun,duonsWÁ'ffwde
dzen parnntre[n...
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DOS heel dicbt bij landsleampioenscbap
In haar r i jke histor ie is he! Dos
helaas niet gelukt om ook Ínaar een kêer
de landstitel te verovereÍr. steeds
warên het de westel i jke clubs als
Dêetos, Blauw wit ,  Het zulden, wêster-
kirartier en DTv diê ultêindelijk de
fel  begeerde t l te l  verovêrden.
was Dos in deze perlode toonaangêvend
in het gehe]e oosten, tegen dê i.têste-
lijke clubs kon men gewoon nlet op.
ondanks het toch wel goeale veldspel
waren nederlagen van 9-1, 8-2,7-0 bê-
paaLd nlet slecht te noemen. Het !.restên
was nu eerunaal superleur.
Toch heeft  Dos Èwee keer heel dicht bi j
een landskanpioenschap gestaan en lrel
in 192 3 en 1936.
Tegen het 2eê! sterke DTV ult tulsterdarn
werd ui teindel iJk in een besl j .ssende
u,edstr l jd op het Vitesse-te!rein . in
Àlnhen slechts met 2-1 ver loren. h de
eerste wedstr i jd op 29 aprl t  thuls was
Dos besllsc de bêtere ploeg,màar door
hevlgê regenval werd de wedstr l jd in de
35e nlnuut gestaakt bi j  een 2-1 voor-
sprong van DOS.
Nu vras hêt de beult aan Dos om naar
AnsteldaÍn te vertrekkên. Helaas kon ook
dezê vrêdstr i jd op 14 nel niêt  doorgaan
wegens dê aanhoudende regen. Onvêr-
r ichter zake noest Dos de terugrêis

Elndett jk,  4 junr,  weld de eêrstê wed-

strijd gêspeeld en DOS verraste vriend
en vi jand door DTv meÈ 8-r naar hu. is
têr:ug te sturen. Doelpuntenmakers DOS:
Jongê Poei ink, Buigers, Verspri l lê,
Schippers en mej I- ,  Visser.  Na de theê
scoorden Írej .  À. Rêys en mej.  H. Deege-

Dê t l rêêde wedstr i jd werd op 11 juni  in
Ànsteldan gespeeld en verdiend werd
deze door DTV net 9-3 gêwonnen. Onze
doelpunten kwanen op naam van hevr.
Schipper-Visser 2x ên nej.  Baartnan,
Een besl lssingswêdstr i ja l  is nu nood-
zakkelijk èn dezè wordt op zondag 18
juni gespeeld in Àrnhen op het terrein

Uit Dagblad T\rbantia het verl.oop van
deze v,edstr i jd:

KamDioenschaD van Nederland
mv Ansterdam - Dos Enschede

Deze laaÈste kampioensi,edstrlJd lrerd
gisteren te Arnhen gespeeld. Dw ver-
scht jnt  met een invalster en DOS net
een inval]er.  In het begin is het eên
op en neêrgaand spê1 net DOS iets nêêr
in de aanval.  Dê verdêdiging van Dos
werkt keurig tegenover de DTv-aanval
van belcle kanten worden êchter mooie
kansen genist. Na 20 mlnutên rnaalt
Madsen jr voor Drv het eerste doelpunt
DOS bl l j fÈ sterker,  aloch pech en
slêcht schietên 1s oorzaaÏ dat er qeen

ffrtr
{rlt t

;

Spdnonent *n de belangrijhe ued-
stnid t'tsen DOS eh De.tos in 19J6.
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Gcv.cht o"dd d. hoí in de beslnscnde ucdsíijd tegcz Dee-

veranderlng in den stand komt. Rusr
gaat dan ook Ín net 1-0 voor DT'l,.
Na een kwartler op en neergaand spel
kr l jgt  DOS êen stráfworp, dle échter
gemlst r"roidt. Onntddelujk hielop
breêkt vw doo! en !íadsen brengt 1n
vltegendên rên ilen stand op 2-0.
Na pracht lg spel verklelnd rDeJ. Vtsser
n€t een Dooi schot van grooten af-
stand 2-1. Daa.Fta $rordt het opÈreden
van DTV aloor hun hínder11jkê appeleerer
zeer onsport Íef ,  vooral  van de zí jde
van hun aanvoerale! Sleglund, waar-
Èegen schelalsÍechte! SDeets dan ook
zeer telecht eenlge Íraarschutrlngen
geeft .
het spel gaat thans gelljk op, net
X|(IY lets neeÍ ln dê aanval. Tegen
het elnde wordt DIV sterket, doch
veranderlng koDt e! Ln den stand
nlet Ger, niet tegênstaanale de
wanhopige pogingen van DTV.
Een gelijk spel had de verhouall.ng van
deze wêdstlljd zeker beter rdeergegeven.
Voor DOs speelden de heêr en nevrouw
schlppers hun laatste wedstrÍjd en door
dê aanvoerder werd hun bloênen aange-
boden.

24

De helden van toen waren:
aanval: danes À. Reys en L. Vlssêr

harêh.t^h^ê Dltr l  nL en

,1.  Keler
ÍÍr-ldalen: daiÍes H. Degenaar en

S. BaartDan
heren D. Buigels en

I.  Versprl t lê
vêrdedlglng: danes T. Hulscher en

M. Schlpp€rs-vlsser
heren G. Keler en

À. Schlppels

ID 7924 - na heÈ zesdê oosteujke
kanploenschap - wêtd er n1êt on de
landstÍtel gespeeld, Ook het supptenen!
van de I(NKV geeft geen tltel aan. ;Ie
zou dus ook kunnen zeggen dat DOS en de
westelljke kanpioen DTv allebet een
beetje kanploen zljn ge!íordên al ont-
breekt dan ook ile tltel.
waarorn lreral echter deze $edstrUd nlet
gespeeld? Nu daar ls de volgende verj
klarlng voor .
TlJdens een ledenvergaderlng op 16 Junl
maakt de voorzltter bekend alat e! een
schrljvên ls blnnengekonen van de OKB
ÍraarLn DOS de velpllchtlng wordt op,g€-
legd, dat 1n geval hàar terreln on-
bêspeelbaa! zal zl)n- en dat gebeutde
wel eens- de rrêdstlljden gespeetil
moeteí wolden op de terrelnên der tegen.
parÈlj, een en andet 1n vetband met dê
achtersÈanden ln de kompetitle oncacaan
door het herhaaldelllk onbespeelbàar
zÍJn van het Dos-tetretn. Verder dêelde
dê voorzltter mede dat ite roogelljkhetd
bestaat de kanploenswedstlljd te spelen
op zondag 22 Juni. Dê heer Rlbbels
vraagt echter of DOS deze wedstruden
rreL zal spelen. Het hoofalbestuu! heeft
zel,f een ,,gesloten sêizo€n', ingevoerd

nI.  van 15 luni  tot  15 augustus. Het
!'orige Jaar ztjn de karytoens!,vedstrij-
alen ook al gespêetd in het gesloten
selzoen en or0 daar dit Jaar nog eens
aan Dee te doen vindt de heer Rlbbels
ongewenst. Bovendiên krljgt. hij te
horen dat enlge spelers- spêelstets
welnlg lust hêbben on nu nog tegên DIV
ul't te kóDen, hêtgeen hlj realen terneer
vlndt on nLet te spel,en.
Na een gehouden stexonj.ng ( t2 voor, I
tegen, 1 blanco ) werd tenstotte be-
s1oÈen het bonalsbêsluur nee te delen
dat DOS de kalpio€nsÍredstliJden NIET
in het gesloten seizo€n wênst te spe-
len olíalat haar l-eden te druk ztjn ret
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at let iek en ten twêêde, dat de hoge

teÍrpeiatuur,  ! . raarop in dezê t i jd al le
kans bestaat,  het spêtên van een goede
i.redstr i jd zeer zal  belêniêren.
DTV !.,as het met de ui-èns\tijze van Dos
bepààId niet  eens ên ddL l reten zi j  in
een br ief  dan ook goed ! 'eten.
Na deze toch l tel  moedigê besl issing
bleef Dos bepaald niet bi j  de pakken
neêrzi t tên. Integendeel zêl fs.  Nog
enêrqieker wêrden de za}ên aangêpakt
en dat r :êsultêerde in iDaar f iefst  I
oostel i  jkê t i tets,
r i jdêns hêt seizoen 1935-1936 zou dê
cLub vdn Aikes wederon hêê] dicht  b i j
de t i te l  konen.
Nadat Dos om hqt oosterijk kanpioen-
schap Hel las met 3-3 en 6-3 op zi j
zettê moêst wederom wordên aangetreden
tegen Deêtos, op 27 apri l  1936 zorgdê
DOS voor een enorme stunÈ door het zeer
slerke Deetos thuis mêt 4-2 Èe vêrslaar
Dagblad Tubant ia schri j f t  het votgende:
, ,Àls een dondersLag ui t  helderen
her0el trof de verrassende 4-2 van DOS
korfbal lênd Nederl  and. Niemànd heeft
êen dergel i jk resultaat durven voor-
spef len zêl fs de grootstê Dos-opt imist
zou bij die gedachtse in den lach ge-
schoten zi jn.  En dan te bedenkên dat
DOS de Dordtenaren veraliênd met 4-2
k topte.
op de ci j fers val t  niêts af te dingen
ên ook het veldspe' qàf DOS recht oP

de zege, velen zul len geneigd zi jn het
falen der Dordtenaren toe le schr i jven
aan de bi jzondêr ongunst ige wêêrson-
sLàndrghêden. oÍ  geldL djL êxcuus niet ,
qant Dêêlos spêel t  evênals Dos sLêêds
op qras en op grond van hun zoogènaand
technisch betêr kunnên zou nên rnogen
ver i . rdchten ddt z i j  ook onder deze
moei l i jke omstandigheden Dos in balbê-
handeling en voetenl?erk de baas zouden
zi jn.  Het teqendêel  was echter waar.
Dos voelde zich veêl  beter op het
spekgladde veld thuis dan Deeto: .
seits-wedemeyer ( Deetos ) bêsing daar-
bl j  de onvergeef l i jke fout  op sokkên
Èe loopen, waardoor zij keer op keer
ui tg ledên ên vi jê-BerfeIo sr  veel

Eên woord van huldê aan de kranige DOS-
ploeg is op zi jn plaats.  DOS ge hêbt
het oostên voort !êf fe l i jk  vêrtegen-
woordigd.
De Dos-doelpunten ktÀ,anen op
c, Berfelo 2x,  J,  Ever ink ên Ir .  v i jê.
De !êturn,  êen week later in Dordrecht,
Ieverdê een 6-1 ovêrlrÍnning op voor
DeêLos zodêL êên bês Lissings$/edstr i ld
nodzakêf i jk  wàs gêworden. Voor DOS
zorgde SÈaÍo voor de enige tref fer ,
C'p 17 mei wêrd de wêdstrijd van de
oaalheid gespeeld op hêt terrein van
de. voetbalvereninging Wagêningen.
Dagblad Tubantia mêIdt ovêr: deze
histor lsche wedstr i jd i
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Te !Íaqeningen str.êdên DOS en Deetos
hun grooten sftijd on een plaats in de
f inale- DOS vêr1oor,  maar . , . .  net  ere.
Deêtos toondê zich de sterkste en mag
thans net Blaulr Wit uitmaken wie kan-
pioên van Nederland zaL zíjn.
Bàarde dê 4-2 zege der Enschedeërs
reeds veê] opzien en ve.wondeiinq en
geloofdê Ínen aan een abnornalitêiÈ,
welke haar bevestlging vond in de 6-1
zege der: Dordtenaren in eigen hoinê,
thans dr lngt het tot  de westêl i jke
spelkênners door.  dat de Oostel l jke
kanpioen nieÈ neer het, ,achte ei t je is

Het verheugt olts in hêt bijzonder voor
DOS, dat zi j  zorn pracht ig eervol
resuftaat tegen de sterke Dordtse
ploeg net het phênonenale vak Seits-
trêdeneyer, dat in noord-zuid zoo
schit terde, l . l ist  te behalen. Tevens
houdt deze, eêrvol le 2-0 nêdêrlaag der
DOS'êrs een bevest iqinq in van ons
standpunt,  dat nivel leer ing van
kr.achten een fêi t  is.
Nognaals DOS verloor, maar dê vreugde
onder de puike vertegênwoordlging van
het oostêl i jk korfbal ?n dat van

Enschede in hêt bi jzonder bl1j f r .  suld€
DOSrêrs I Over het wedstrijdverloop be-
reikte ons ui t  Wageningen het votgêode:
voor hêt tallijke publiek, naar
schatt ing een vi j fhondêrd rDenschen,
speelde DOS en Deetos hun besl lssinos-
wêdstrijd op her voetbatveld der
vereeniging Wageningen- Toen scheids-
rechter Van dêr Vrande (AÍrster.dan)
beginnên floot, kwanen de groote
r ivalen door een haag van Vàcta-Junioren
het veld op. Voor den aanvaDg bood ate
Wageningschê korfbalvereeniglng Vada
bij morde van haar voorzirter DOS en
Deetos bloenen aan. Aanvoerder Zwddn
non den toss, een belangri jk voordeel.

Toen het beginslgnaal ktonk stondên
volledigê ploeqen opgesteld. Oruniddel-
rijk werd door de beíde ploêgen een
snel tênpo ingêzet.  Beurtet inqs ver-
keelde dê korven in gevaar.  Succes
wisL geen de! pàrt l jen voorloopig re
bêhal,en.
Na een half  uur spelen loste Selts eên
schoÈ van verre daÈ doel t rof .  de
Dordtênaren leidden met 1-0. De
Enschedeèrs gansch ntet ontnoedigd

Beide plocsen upr aanuna vo d. D.rktrvd s.za,tattik op ,t! f.tb. DOs 
^l 

& !,íÍontatic nct l. Dorltenarcn cchter
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Adívo.d.l L. Hachriede bbdt namers DOS ccn pascnd Lado enoool tunadns var de wedsdjd DOS-Dectos. Daideliih n È zi."
oP dc oootglond lin,'' Ae D.earspelo op hotscn

attaqueêlden fel. Een iedêr vefl\rachÈte
êen doelpunt vooÍ DOs. Àanvoerde!
L. Hucklleale mlstê een opgelegde kans.
f leC doelpunt vlet  ju ist ,  waar nen het
in deze periode niet verwachte. Een
fraaie Deetos-aanval vond zijn bê-
1oon1n9 1n een schitterend doelpunt van
nej.  De Graaf,  2-0 voor Dordt,
In de eerste opstel l ' r t tg was er hoege-
naaÍnd geen krachtsvêrschll geweest:
stan-EverÍqk in het Dos-nldden toonden
zlch bêst opgewassen tegen Zwaan-
lYaarbach. Berfelo j r .  had net pêch te
kampen, toen een fraai schot van den
rand tn het vel.d terug stuitte. Ook een
nooie optrekbal had beter lot verdlend.
rn de tweede opslelu.ng wogen de
partljen 1n de resteerende tlen nlnuten
tegen eJ.kaar op. De rust kwam rnet een
2-0 voorsprong voor Deetos.
Direct Íra de hé{vátting zette Deêtos
een hoog tenpo ln. De DOS-pIoeg kreeg
het geducht kraad. fiet tros-rnlalden llet
zich enlgszlns lntfudderen. In dê Dos-
aanval wllde het al evennín vlotten.
AI tê gauw wlst dê Deêtos-dêfensle hêt
ledê! te retouneeren, Het tlêetos-
nidden zorgale voor een snel1e e)rpeditie
naar haar aanvalsvak llonfroy-8ouwens.
Het Dos-mialden aleed waC het kon, naaÍ
zag geen kans rDet vol-doende succes het
spef te verplaatsên. Dê DOS-
vêrdediging Stan-Everink-Buutsink-
Pennink gaf echter geen krlnp- Bet
Enschealese verdedÍgingskwartet speel-
de een lraarlijk heroÍke strijil tegen dê
hard werkende Deetos-aanval, waarin
!íonfroy en Neerlands bestê dàne nej.

Voordenbêrg, zich tot het ulterste in-
spanden" De verdedlglng van de belde
Dos-dames Pennlnk en Buursink was
êchter zoo sol1dê. dat ale roodwltte
Dordtenaren slechts tot afstandsschotên
kwanen. Deze waren echter niet zuiver
genoeg on goals op te leveren.lioe best
de verdediqing vàn nej, Pennj.nk we1 was
bleek ui t  heÈ meêrnalen forcerend op-
treden van nej" Voordenbelg, diê têgen
nêJ. Pennink geen kans tot schieten
kreeg.
Intusschen vêrst leek de t l jd a1 heer en
nee!.  Het schleten van l lonfroy c.s.
was bepaald slecht. Evên voor het
elndê olste TraaÍbach een dot van een
kans on dê Doldtse-score tê verhoogen.
Het elndê kr4,an net onveÍanalerde stand.
Tenslotte zl1 nog verDelal dat DeJ. Van
Dolder zlch 1n de tlreede helft moest
1êten vervangen" !lêJ. Kloes nam haar
Plaats in.

DOS-Deetos belissirgsuedstijd ;" wdsebinsen.
Voor unoaag un de uedstijd uefde" et bloenei aitle-
deeld. Dos zot echtet dez. belaqliihe ued.'triid vellbze"

t
.:,
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Terugblih op 75 jaar DOS'
Ondanks hêt fel t  dat DOS de eersÈe
vijf jaren net vêle ups en do!,,ns te
nakeri krêeg, was dan elndetijk het

, eerste lustnrn een fêit.
Dê leden Íraren dan ook de mening
toegedàan dat dlt feêst groots
herdacht noest worden rnet recept ie,
bal-masqué en een gecostumêerde
korfbalwedstrljd, Dits de flnanciên
toêrelkend !,raren. celukklg bteek dlt
hêt geval te zi jn geziên de begror ing
van de pennlngÍneester:

t .35,00
15,00
15,00
15,00
2,50

Dat hêt hele gebeurên een grandtoos
succes nocht wordên genoemd, bl i jkt
uit het grote versi.ag dat Dagbtad
Tubancia maandag 1 sepÈenber l Íet
afdrukkên in hàar urtgave. In het
kort  enkele passaqes:

.,De Enschedesê Korfbalclub DOS
herdenkt dezê dagên haar s-jarig
bestaan, eên jubileuno dat i.ij niet
onvermeld voorbi  j  v i l len ]atên gaan.
Een lustr l rm van een korfbalclub is
ln deze streken zeêr zeke! nog een
zêldzaamheid.

Hêt heeft lang geduurd eer de korf-
balsport  in. Ivente vasÈe voet kreeg.
VeeI, heel veel bezwàren ríaren er te
overirinnen en zijn er nog te ovêr-
lrinnen, éloch ze heeft ook hler aan-
hangers gevonden, zoals ze dat in
andêrê ilelen van ons lanal reeds lang
had, de korfbalspolt. En dat het spel
in deze streken zo , ,er in" ls gekonen,
heeft  het niet  r t  oinst tê dankên
aan DOS.
Hêt DOS bal-masqué net démasqué, in
al le eer en aleugal dus, hêeft  vêel
publiêk getrokken. Na hêt dénasqué
h€rden ook de clvlele bêzoêkets tot
de zaal toegelaten ên ln vreugde werd
er noq gêdanst tot diep in ale nacnE.
Eet bal ls schit tetend geslaagd. DOS
kan me! voldoenlng op di !  feesr rerug-

zaalhuur
Bal le1der
Uuziek
Reklame

Totaal

To gdegenheid ran her |-jaig bcsraar u*d en grut,",ctut! bdl iid scspt.td uclhe oc rocschouv,ttt nok.
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zondag 31 oktober werd op het korfbal-
terrein in dê Stadsweide êen ge-
costuneerde korfbalwedsÈrijd
gehouden. Ook daar ging het er
at lêr leukst toê. Het publ iek ver-
naakte zich kostel l jk met deze
verklêdê spelers, die tijalens de
wedstriJd a1lerlel qrappen maakten.
rs Àvonds werd het feest besloten
met een bljeêr*onst ln het Volkspark.
Velê genodtrgden kvraroen het bestuur
bedanken en de organisatoren weral
qrote hulde sebracht".

i i .É

500 toeschouwers rnet ere verlore.r

Een week later naakle DOS een ver-
geefse reis naa! Àrosterdam ondat
het terreln volkonen. onbespeelbaar
was. Op 10 mei wêrd dan eindeliJk
ale tweede, besf lssende lredstrtjd
gespeeld. Veel kansen kreeg DOS
niet in ?t 0steralan en de 7-0 neder-
laag was dan ook volkooen terecht.
Ná afloop relkte voorzltter
N. Broekhuysen van het NKB de beker
uÍt aan DEV.

zondag 25 april 1920: DOS maalt zlch
op orn groots het lo-Ja!ig beataan te
hêrdenken. Kosten nog moelte nêlalen 9e.
spaaral on maa.r liefst 24 ploegen naar
Enschede te krijgen voor de te houden
serle-$ed st!11den.
De Jublle!ênde verênlglng zorgde er-
voor alat er Daat liefst 5 westelijke
clubs acte de présence gaven, narneltjk
Eluks en Vitesse ( Letden),  OSCR
(Rotterdam) , DvD (ÀnsteÍdan) en
Deetos (Dordrecht).
Op 4 velden van het Volkspark werd be-
gonnen met alit fantastlsche propaganala-
toêlnool. Als ulteindeluke wlnnaa!
kvran in de eerste klasse Pluks ui-t dê
bus mêt als goede tweedê DVD. In de
tweedê klasse behaalde DOS II een eer-
volle eerstê prijs, gevolqd doo!
Wilhelmina Enscheale.
Hoe alê financj.ên voor di! groots op-
gezette êvênenelrt ronal zijn gekobe'l
is helaas nlet neer te achtethalen.
WeI is bêkênd dat er een zeer krachttg
erê-komité was benoêEd, bestaande uit:

Het bteef goêd gaan meÈ DOs en de
resultaten waren er dan ook naar.
voor het eerst l rerd in 1917 het
kahpioenschap behaald door ln een
uitstekenale wedstri jd wilhelnina
net 5-2 te kloppen. Het kanploen-
schap van Overljssel was
De eindstand:
DOS65t
wi1helÍlina 6 4 L
HKC614
NAás {Dêvênter) 6 0 4

eên felt.

0 43-15
| 25-t3
1 16-38
2 t3-31

Na enkele jaren van st i fstand
gelukte het DOS 1n 1920 on weer
kanpioen te worden. on het oostelijk
karDpióenschap werd eerst Onder ons
t i{eê kêer opzi j  gezet.  In oostêr-
beêk wêrd net 4-6 gewonnên door
aloêlpunten van Teutelink, nej.
Deegenaar 2x, Keler 2x en nej.
visser. Thuis werd onder ons ge-
klopt met 4-3, na een 0-2 achter-
stand bi j  rust,
Voor het eers! nag DOS uitkomen tegen
DEV (Àmsterdan) on het kamploe'lschap
van Nedelland. op hêt terreln van
Sportclu.b Enschede werd 6 april
1920 de eerste i{edstrijd voor

E. J. BelgsÍra (Burgêmeester)
U.J. van Gelderen, J.H. van
N.G. Jannink, dr À.À. Smlts
kaptein c.D. vlêhoff .

Il€ek,

r9ro r9l5
GR00"F."PAI*",14#FQUE

op ZATEBDAG 30 0CT08En ! . t  8rá rur,  in IREÍ{E.
têl herdênldng van het sjartg bestaan van de
Opeíluchtapêlclub ,,D. O.9.", te Enschede. -

EntÉe btJ lntêekenlngÍ l.-, 'r Avonds aar de zaal f 1.25.
Lllsten zuuen têr lntêêkenlng worden aangEboden.

co!tMl.! ret groot couêct!. codum.l dmg| ven tt vorln !r d. rrrl .mrtrlí
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Bezoekt voonal

ilil [sunlluntsriloil tr(nillalmilllul
van D.O.!. a.s. Zondag in de Slndsne irl,

Aanvang ii uur, Entree 2O cerrt.

Enkele dagen fatêr,  om precies te zt jn
23 nei,  schreef DOS r i /ederom histol le.
Nog nlmrner was er een Nedêrlandse club
over de landsgrenzen gêweest,  Het was
DOS sànen net HKC (HêngêIo) die in
cronau voor naar tiefst 700 toe-
schouwer s een demonslrdc1e-wedstr i  i , r
speelden.
1 auqustus 1929 werd wederon in c.onau
gedemonstleerd met êên tr"/aalftal van
Náàs en één genaaÍld de rest va.n
OveriJsset,  i {aar in van DOS nêêspeelden
Dora Pennink, El ly Buurslnk, Jo de Ruig
Ànnle Reys ên Herman vi jê.
Propaganda naken in Duitsland bleef
een moel l i jke zaak oÍdat hêt gel i lk-
l l jd iq oefenen der beidê sêxen op het
spêelveld voor al le bi j  het , ,  West-
fáIische Sportverband" aangesloten
verenÍgÍngen verboden was.
Zês selzoenen achtêreen werd DOS
kaÍnploen van haar afdeling en vijf van
de zes keer behaafde zê tevens het
oostel i jk kanpioênschap.
Hierna l iet  onzê vêrenigj .ng vier laar
achter elkaar dê kanploenstitel aan
Náás, naar in 1930 Ías ireer de bê\rrt
àan DOs, dat in lussen een behoor. t i jkê
verjonging had Ingevoerd. NadaL Nààs
in 1931 wêer de eer voo! zich had op-
gêëist ,  behaalde Dos zesrDaal achter-
êen ale ere-t i tê l .
Tot 1937 duurde deze gfansperiode,
vraarbi j  ieder jaar hêL oostel i jk
kanploenschap wêrd behaalil. Hoe hêt
Dos verging in dê stlljd om de lands-
Èitef  kunt u e1dêrs lezen. (A.N. red,)
Na deze periode kwêE Rigtersbteek op-
zetten en eiste dê êerste plaats
divelse keren voor zich op. In
dêze goui len t i jd bestond het DOS-têan
uiÈ meer dan ui tstekende spelers.
zelfs ti,êê personen gêlukte het door
te alringen in het Nederlandse twaalf-

tal ên !Àtel mevr A. Koers-Reys, alie in
1930 dêel ui tnàakte van de nat ionafe
ploeg, een onderscheldlng , die de
hêer G. Berfelo 1n 1936 ten deêl v i .el ,
Wij  z i jn -  voor wat de geschledenls
ván DOS betreft - thans gekomen aan
de oorlogsjàren. He! qelukte DOS om in
1942 en 7943 noq kaÍrploen te $orden,
naar vanaf deze t i jd tot  aan de be-
vrijdlng klram er niet veel neer van

ilr-
1910

1910

PROGRAMMA
:VANDT-

D. O. S..
R EVUE
1910-1935

MIDTWBIING VAN HET
= CAIARET DER =
XIEERS, DENHAAG

-''il1
1935

1935

l0

ilr t l l



Tel geleseahe;d M, tet tt-tais beuaan @cd de Eehele let.nist,s op tu lóta scz.t.

korfbal len. aegri j  pel l  J kerwlJ s ver-
slapte bij de neeste Iêden ook de
anlrdo. Korton het vereniglngsleven
kwam nagenoêg tot stllstand.
Het vele leed l l jdens de oorlogsjaren
bleef ook DOS nlet onbespaard.
Enke1e feden verloren het leven ondêr
wle dê heer en nêvrouir  Àikês. Zi j
werde[ op 19 oklober 1943 - nadat zl j
huiswaalts kêerden van de koifbalíed-
sÈri ld Rlgtersbleek -  Dos - in de
portiek van hun woning door êên boÍl
getroffen en op ruwe vr i jze ui t  het
Ieven vreggêrukt.

Dê heer J.  Àikes vras een dêr bekendste
figulen uit de Dos-familie en
hantêêrde 25 jaar de voorzlttershamer .
Hi j  was hetr die de stoot tot  de op-
r ichÈing vàn DOS hdd gegeven, hl j  hêef l
DOS Late! de $eg gewêzen naar gxote
successen. Hi j  was eên bêzielend
lêider,  vefê jaren lang, die bi j  zÍ jn
aftreden ÈoÈ êre-voorzitter werd ben

Na dê bevrijdlnq speelale onze
vereniging nêt wisselend succes in
de oostel j , jkê eerste klassê. Tot aan
de jaren vljftiq was DOS een goede
rni ddenmote r .

zoals reêds êêr.dêr genenoreerd speelde

DOs dê eerste jaren in de stsadsweide,
vandaar naar het PonpsLal ion, maàr in
1918 Ínocht DOs spelen op het ovalê
veld in het van Bêekpaik. Dê drang
ndè! eên eÍgen veld voerdê Dos van het
van Hêekpark naar het schreurserve,
lraar dê leden zelf een bespeelbaa!
veld aanleqden. Men haalde 6000,00
gulden bijêên ên bouvrde êr een kleed-
kaner.  Driê jaar was men daar gehuls-
vest toen nen moest plaatsnakên voor
een schoolgebouw. Het klêêdgêbouw
moest worden vêrkocht. en bracht

24 septenbet t%8, de bcer J. Aik$ 2t iddr loonnkt.
Het toennaligc bcsuw be:tofd rit: L. H,.kticdc, H. Beíe
L, F. Elbribh, H. viie, H. vecn, E, R rrrsinh, I. Aihs en ló

l l



DOS op de lda mal dc 
-^.d!fitÍl 

r.Ee" Nanr i, 1eJ2.
Stad"dt.l.r.Í.: 1.. Hr.h/i.Í1., Lt wc'teslotF, Rinc Ha.:kri.,
ít!, Hcnry Rql.h ek Dor' r9,nnt.
vao\tê tij: Banno Gacrdnk, lo .h R"i8, An,i R.rr, Cunc.
rdt.lc DoU.r, HcÍndn vii..llatun A,tcÍoilck.n G.í41

t.800,00 op. Er volgde een heel  be-
roerdê t i jd naar met dankbaarheid
denkt DOS têrug aan dê v.v.  UDI,  d ie
êên terrêln bêschikbaar stelde b. i l
de cemeentê Relniginq ên nooi t  een
cent huur heêft  wi l lên aanvaarden.
Met de aanleg van het Sportpark Eêt
Dieknan op 26 oktober 1953 bêgon voor
DOS de zon l reer te schi jnen. Nadat
de werkzaanhedên Íraien voltooid kon
DOS op 11 septenber haar eerstê
wedstr i l jden spelen op een uniek

Vê]e teden gavên acte de présence,
waardoor het rond het clubgebouw

H et behendc reisbsteag Arke oerzorgde in xroe1ere iarer bct
wnoc|In de nostalguchc b,sihogj"à de hoeaeeLheidbd-
Sdge te zien achkrin.

32

een qêzel l ige drukte rras toen wi j len
dê heer H. Ber:felo de aanwezigen
welkom heette en het woord gaf aan
voorzi t têr H. vi je.  Spreke! schetste
de velê noei l i jkheden die Dos
têlkens [oest overr\rinnen orD aan êen
geschikt speelvêld te konen. DOS
kreeg , ,de hernel op aarde",  êen
ideale omqeving nêt prachtige
kleedgelegenheden en een clu.bgebouw-
Wealeron verzamelde DOS zelf hêt qeld
voor douches ên meubllair.

Nu ías het de beurÈ aan wêthouder
gorstman on het fraaie complex aan
DOS over te draqen. Hij was van me-
ning dat deze dag wel een fêêstalag
voor DOS Ínoest zijn, omdat er nu

wdho,dtr ltoRt',t, optnt h.t ftu. 'pott.o,]plcx 
Hcl

een ê1nde was gekonen aan het dringend

Nanens de ]êdên en oud-leden voêrde
dê heer G. Hêut ink -  even te voren
qehutdigd dLs I td van vêrdiensle -
het woord, daarbi j  êen couvert  met
daarin ruin 1300 qulden aanbiêdende.

l ' lede door dêze verhuizing, êen vast
home en door de velê niêuwbour.,,
stêeg. het ledental  z iênderogen, VeIê
jeugdiqe teden kwamên zich aannetdên
en Dos bloeide als nooi l  Levoren.
De rêsultaten werden ieder jaar betêr
en dàt hdd sederorn een kànpioenschap
tot gêvolg, het zest iendê.
Ovêr dêze perlode, de laatste 25
jaar -  zulren wi j  schr i jven in een
nieuw en laatste ai t ikel ,  net als
t i tel :  , ,  a ls de das van gistêrên"



75 jaar bestuur
À. ch!. v. B.lr!r. Ma. ZrlhB,M4. Hqk'p.
À. E .rhq, H.l. v, d. v&r, t. ,uta M.l sr.id!.
À. Bàdrlig. À clai H. ndiui M.l. aeidr e v d. MdhD.

) Àrq, D. v. d. Hqí Hr. wrrrdh. Mn. B. C@ÀuÈ. Mrr. l. Ruds

J.À,rc,,,Hilkq À.d! Rord! M"j DÍtitè, Ma.cóód'.

).Àir6,I Har*. À.d. Rud! M"t Dilrtrè,Ma È. Blpdnr

). Àrka, H. nibh<l! L. H Êbnnr, M.l. Drlh€.

, Àir{ H. ftb&L, L H Er$1nk. M<j. Elkírá

).À'16, H. Rtbb.l., L. H Elbnik.
J. Àiré. Ít, Bcklrcld L.B Eftnír.

I. Àrk6. ri Ëdrhord L H. Esi*.

, Àir-. Th Bcrtrord L H. Erbitrt D. Hulrtrd..
I Àir6, c. À{nik L.H. Erbnir,H

, Àrks E wÍt. L H.ElbÍiik c.B4ínr I t. tadDk, o H{kntd!. L.c Hdoo.

l. Àik6 I Joq. Pannk. G Badth.n, J. w6rddr, E wnt, D. Hucrírdr, L, c tldio.

'. 
Àriq, L. c H.no. I. w@rdd[ c. 8.ern.n. R Eie.. H s'rloqw 

'. 
loi!. Pcnnk.

l. Àira. L.c H.rió l. wdrdm. À sckkouw n Eqd M. sakt{*. l. ) pci*.

l. ÀrL{, À. scklídv, , wdlddt L c Hnio H. Podnk. R Eíe<l , tonc. panir

t. À't-. n P.íirík. À R.y! À Sekr.oov L, Huckn.d!, H wdhído4, H. D. .L

I. À'ko, H. &íJo, 
^. 

R.yt À. sekkeuw L. H. Elbrr , I,. H!(t'td.. O, B.ítn.n
I Àt4, H. B.rído A. R.vlÀ. Sa
L Àrld, H 3.í.ro, À. R.{ L H. Elbíir !, Hu(kn.d., tl v{n G. B.ído
I. Àrlo, H.8<íno 

^. 
R<vt, L H. Elbiír L.H(kn.&. H v.á.1 d.Rure

I. Àtr-. t.& Rdr.À. Rlyt L H. Erbirr L. H{kn.d..H. v@ t. Ribb..
I Àr{ I d. Rure E 8!!flht. L,H Erbn*, L. H n.d., H v@ I. Evïhl
I.^r|(J., d. Rdc E. BurriL L H. Ébnir L,Hucrí.d.. H vai H. B.ído

'.Àrd 
, d. Rds E.8uÍiík. L H

t. Àrrq, , & Rd!, E. 8!síir L H
H,& .ro.I.d. nrc.I Dlrkrn E. Buonhr.8,V.á,H. vll.. À Sbr.
H B. da l.3{n-à Rds L Drtríri, E Blrdír H. Vri. B.VL|. À Sr.n.
H &ído.l Buxd. Rure,l. OrtkÍr.,8. Buud'|, H v.á,H. v4., I Evqhr.
H. 8.rrrd l. 8urrn. Rde. L. o!Lír. E. 8!*iir. }l v..i, H. vu.. I E{iik
H B.í!ro. , Buh-J. noc. L. Dtkix E. Blsiir H v..r H vt.. ,. Evàhk
H. B.rldo. ).Burr'& Rrc. L Drtlnrr,E. auudil H v..r,H. v4r, t Evqh[
H B.rLld J. Bult'd. Rdc L.Dlbtà, É alu ir,H var H v|l. I. EKnrI
H vLrt\ I. Burd. ndc. L Drtk*r,E. ÊuurriL. H V.h,l. Êvdak. H &Áro
H.vti l.8ur,-dr nuh. L D4ltftr, E. Bqrínr H.var,,.EvrriL. H & .lo
H Vl|. J au[d. Ruc, L Di]rtrr. E Buudnl, H. Vo l. E{nDl. w' Clqkrhoí
H v F I. sulLd. Rdc. H. Brlrd I. Evdr W Oo*ód W Buodik. E ldli
H Vk W. B{u.rrl H, BrlIc,I Ev

A. GLAS

l. ÀlKEs
opn ht r.n 2t j@/ oooziÍ.t

DULT-DE RUIG

H. vft. w auÍríl I EvÍr'k, Í. &í.r., D 8dd-, E. t-..or, M BlndDr
H, Vtr., w' Blorhl M. Brnnht. l
H. vrt?. l. Év-rir l. R.bb.. D, Bmdr, E {,e!w, H. B.írlo, S. d. ha.
H. vrt. l. Ev.ÍíL l.R.bb..H 8.ído,s,t ldc,M.H{Evda,J &Rd
H. vrF 

' 
Evrhl, I. Rtbh. H. B.d.lo. s. d. trF, M. H.tr (ld, l. d. Rd,

H. Vrk,l. eKnrr H. s<ríllo M.tlÍÉv.ld, I d. Rd, w 3ó., c. 3.,r.ro.
H. vik, ,. Evdtir. tl. 3.írro, G E ído,I Hobh.lbk, P. d. vor w 3..
H. V0!, M. Zíní, l. EwdiL. H. B.ftb G A.í.b,I tlobb.u.k, À. a.r[
H. VÍ., M, Zv(6 L Hoàbrlok, H, B.{.1o, I. EvrríL À E uár, tr. G.d*.
H. vÍ., M. zí-', ). Hobb.lhk. H. 8.ído. I, Evdrrk, À. &u'1. R. Grri&n

Ít. vii., J. \í.nm.!!oY.n
teTo/7' H. B.í.1o, M. H.itmrn'zv.sn F Hnm1n, J. H1rthan, J. HóL... rv. B.ÍIelo, J. L.ênrs Ni.Ldp. H virq J. lw.mn.nhorn

rrzrlr2 H. BdLlo, M. HÍ,mrn zrkK. r HfnÍ,J. H,,mr, vr. B.í.1ó, L s<huldinN, H, vii.
l9zr7r H. BtrLlo, M. HÍ'm:n-zryëu. F. Hrdmrn.J. HÍm:n. V. B.í.1o, L s.huklink, H. vii.
teutT{ H. B. .lo. \í. B.í.lo,J. H:nmrn. F. Hri.mrn, M. H.i.mrn.Zs.Í5, L S.hutlink, H. Vii.
197./75 E dc Man, tí. B.á.1ó, J. Hrír,n, C. Blolhutr, r\ Bsíclo, \v Smn. M. Michi.lr P. Burcl'rz, D. d. Vri.3
l9zsl75 E. d.Mr, !c. B.ií.|o,I.Hrfn:n. C. Slokhu;, À. Brídó,lí. Shn, M. Mi.Li.lj
tezt77 E. d.M:n,lí. B.ído.J. HÍF:r C. Blokhur A. B4felo. \í smir, M. Michi.k
l9r7lr3 E d.M.n, tí. B<á.1o,I. Hnh,\ C BloLhutr, Á BíÍ.1o, \v Smn. A. Vor.Schulkinl.
l9lr//9 E. d. Mm, 

^. 
Vos Sthul(llink, I. HÍh:n, ,v BdÍêlo, c. Bloklun, B. srnd.*, c. s<hulr

t979l30 f. d.Mr, V. B..fdo,I. Hrnn:n, G Blokhuiq C Schukz, H. Bóhnk, B. Srd.ii
t9l0/31 E. d.M:n, V. B.í.lo,J. HÍm.n, C. Blokhui! 3. Srndrr, H. Bóhnk, C. Schultz
t93,/32 E. d.Mrn, 

^. 
!í.kh'RinlcmnJ. HÍb:!. G. SlolduÈ. B s:nd.B. !í. B.í.lo,J. Bstil:ns

le32l3t € d.Mrn, 
^. 

v.l5h iinlcn,,J H:nn,4 G 8lo|íhun. lí BÍÊlo. O. BáÍKrpr.B,J. B:Íianr
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Ridders
vêIen, zeer velen hebben in de afge-
ropen 75 jaar Dos op zeer: belanqrtjke
posten gediend, zlj hebben enonn veel
\rerk verzet en onnoemeli jk veel vr i je
t i jd in hun club gestokên.
Het spreekt vanzetf  dat s i j  b l j  ]ange
na niet at die nensen kunnen noernen-
voor enketê functtês zouden wij qaarne
êen ul tzonalel ing l r i1 len Í laken, À1Iêr-
êêrst de voorzi t ters.  In 75 jaar
slechts zewen voorzi t ters en vanaf
191l  tot  196? slechts dr ie.  Di t  i Í r -
pl iceêrt  conl inuiLeit  in de hoogste
leiding ên is een zeer betangri jk
punt in onze vereniginq get lreest-
Hiêronder volgen dê nanren van hen, die
als kapitein op de biuq hêbben gestaan
A. GIàs,  A.F. Baarslag, J.  Aikes
H- Bêrfê10, H. v i je,  H. Ni js lnk en
E.J.  de Man.
Een beknopt woor.d over onze "qeriddêr-
den" mag in deze jubi leurn-ui tgave
ctêl l i^  

^ ia i
In haar:  hlstor ie is DoS al t i jd bi j -
zonder zulnig geweest meL het be-
noemên van ere-]edên ên lealen van ver-
dienste, z iJ,  aan lr ie êen onde).-
schêidlng rderd verleend, hebben hun
sporen voor de v€reniglng dan ook
zeker vêrdlenal.  Hier volgen de bestê
krachÈên, die DOS gedlend hebben

Erê-voorzl t ters :

J. Àikes

.]4

H. Vi je

Ere-1eden: A. dê Ronde
À. Koels-Reys

ri. Berfelo
E. Fikkert-Buursink
L. Di jkst la

G. Berfelo
H. v i jê
J- Ever:ink
M. Hartnan-Zweers
F. tlartman

G- Baartman
G. Heutink
T. HóIscher
G. Buurslnk
H, Pennlnk
A. Beunk
J. Hoogers
D. Robers-Pennink
w. Buurslnk
J. Leeflang-Nlekanp

woolden van dank hebben deze nensen
reeds dikwl j ls gehoord. wi j  l r l l len
dan ook slÈchts uiting geven aan ons

Hybo-Plaquette
Het was een pr iEa besluÍt  van het
bê3tuur oD tn 1990 de Hybo-plaquette
Ín te voêrên voor hêt meest ver-
o].ensEerrtK argeroPen
laa!. En vool degenen - en alêt zullen
êr niet zoveêI zt jn -  het woord
Eybo is eên afkortlng van de lt! 1978
overleden Henny Berfelo. Een legen-
alalische rnan dle veêl, Ja heêl veel
voor Dos heeft gealaan.
De eerste Hybo-ptàquettes werden
ultgerelkt  aan;

Ebbing-K1eln
11a!than-Friskus
Sanalêrs-Berfelo
Bóhnke

Sanders

1980 À.
1981 J.
1982 A.
1983 H.
1984 --
1985 B.



Als de dag oan gisteren
Uitvoerig is reeals besproken dê rijke
historie van Dos. Een historie alle
natuurlijk nimner nag ontbreken in
een JubilerrllmuÍner. te neer Caar er
nog zovelen ondeÍ ons zijn die mêt
wêêmoed aan die pr.achtigê tijd zullen
terugdenken.
wlj gaan ons nu alan ook sÈorten op de
laatste 25 jaar.  Een pel iode $aarln
Dos landeli jke bekenalheid vervierf
door het spelên ln de hoofilklasse,
waarin onze kantlne tot twee rnaal
to€ een fraaíe opknapbeurt kreeg en
zêer recentellJk de lichtsasten !rer-
dên vernteuwd. Koltom een perlode,
dle !€1en onder ons zlch zul1en her-
lnneren als de dag van qisteren.
Jaar voor Jaar zurren wtj  nu de be-
IangrlJkste gebêurtenissen ale rel.ue
laten pasgêren.
De velhulzlng van het Schreurserve

Tabiihe hden en ocd-hden tijders dc opcning oar oat

naar Ervê Ilet Dlekoan ln 1954 heeft
ale veleniging goeal gedaan. Het leden-
tal steeg ziendelogen en onze ve!-
enlglnq bloeide als noolt tevoren,
Hadden wi j  in 1956 noq zorn 220
lêden, ln 1960 bedroeg dlt aantal
278, waaronder 136 adsplranlen.
Bet velenlgingsjaar 1960-1961 was voor
DOS dan ook êen jaa! Ínet veel hoogte-
punten. Al lereerst waren er de fes-
t iv i tel ten rond hêt 50-Ja!19 jubi-

lêuln net a1s hoogtepunt ale avond
1n de IleÍttschê SchouvÍburg, waaraaÍl
het cabaret-gezelschap van Bêllle
Kievits ên Geraral Walden haar lÍeale-
werking vêrleende.
Een tweêde hoogtepmt voo! onze vêr-

Het besta"r bijeen ih deT@entsche Schu"ubutgtet gelegen'
beid od" het t)-idtig b.íaan
Mei. R. Cefrnieh, A. Reaih,l. E*/;nh, H. viie, H. BqJelo,
J. Hobbdink cn nei. ttt. zueer

entglng was het karEPioenschaP van
ons eerste twaalftal net de daaruit
voortvl"oêlende promotie naa! ale
hoofalklasse. op 23 april. sLaagdê ons
eerste er ln voor het eerst s lnds 18
jaa! weer kaÍploen tê worden van de
eersle klasse oost door een 6-3 zege
op Groên Zwart. Toen alan ook de kam-
pioênsploeg in Enschealê afiiveerde
stond de Konlnkl i jke BurgeÍ Harmonie
gereed on de succesvolLe ploeg fees-
têl l jk 1n tê halên. Na een int lem
aliner in het Raadhuishotel, vreld
rs avonds een receptle gehouden ln
de congreszaal van de l\rentsche
Schouwburg.
ft€ elndstand Ín

DOS
VÀDÀ
Nààs
HKC
Rapldltas
ÀKC
Ondêr Ons
Groen Zwart
oost Àrnhero

de eerste klasse oost

t6-29
t6-20
16- 19
16- 19
t6- 19

16- 10
16- 9

ook DoS 4 had een prina sê1zoen êch-
ter de rug eo behaalde mêt 20 Punten
uit 13 wedstrijden het kalDpioen-
schap- zelfs ale beslissings!€dstriJal
tegen Blauv, Z\"tart werd Íoet roaar
I iefst  11-1 gewonnen. En óf di t  noq
Dlet qêno€g was, behaaLdê ook ao-
splranten À ongestaqen de tltel-
uit 14 r.'êdsÈri iden werden 27 Dunten



DOS-janio@ pln. t9tt. Achtede
rij:J. Hohq,F. Ha nda,H. Z@is-

sekal, J. Reíelo, E. Cefritsen, P.
Do"d'md en W. Batrtra.
Zircad: D. Bo,@h/$, H. Kdt'n,
M. Z@ee/s, F. Boers, C. Oo't.ruc1.1

vêrgaard net als doêlci j fers 80 woor
en 10 tegen.
Het eer.stê jaar in dê hoofdklasse
heêfÈ ons eerstê êr al les aan gêdaan
om degradatie te ontlopen. ondanks
het fêi t ,  dat wl j  wekel i jks díverse
konpl imentjês kregen over hêt ver-

toonde spel  stond degradat ie a1 bi j
voorbaat vast .  Têgen een zo grote
westel i jke overmacht l , ras gêen vêr-
weêr rnogê] i jk .  Aan het eind van de
r l t  kwam het eerste s lechts één
punLjê Lekort  om het hoofdkLass--

Dut tn 6-3 owrununts op ( ; r . ! "  zt t  t (  l )OSnte6tkmntbot A.htoí . t i l : I .Vr n." 'ou", I .  Bc* lo,  K.  Khin,8.
H/5"t ,  I .  vo| ,  r . .  Hd,tmd'  o,  I .  Vdbth.
Znral 'Jt dtuu: M lttts, C. Kolk, I N LLkt,+, (: ().tttrtu, A. S.hoh.h, C. Qrrtt'tt !" A. Schukioh.
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Pdsen 1964 bld.hten t@ee te4nt o44 DOS een bezoeh a4n
Ant@eryer. Hiel tet tuee.le tedn bijeen, dhte6te it: J.
Hohet, H. wielksa, H. Be4elo, H. Scbippel', W. Esfelo u

voo6terijde ddn.s: C. Grebel,T.r.d. craaf, G. Betfelo, L
Lendcish. L. Apt.l'.n M. Zuc.t'.

Het Jaarverslag o\tet t96l-1962
schrl j f t  hÍerover dan ook het vol-
gende: De vrees dat wi j  ons ntet
in de zware hoofalklassê zouden hand-
haven ls helaas gêgrond geblekên. t{ i j
zouden ons íaarschiJnf i jk gemalke-
r i jkêr bt j  deze degÍadat ie kunnen
neerleggen, wanneer wi j  ervan over-
tuigd waren, dat wij loon naar $,er-
ken hêbben gekregen en ons lot geheel
en èl  ln ê19en hand hebbên gehad.
Dezê overtuiglng ontbrêekt echter bl j
velen, zo\rel  1n als bulten onze
vereniglng ên lrij zijn dan ook van
nening dat ons enkefe besl issende
puntên onthoudên zi jn o.a, aloor dê
ons inzíens onvoldoênde lelding valr

DOS 2 hdmpioen;n 196t. Achtette
nj: H. scbippen, 8. Scho4@i"h, F.
Halttua, w. Be*lo,I. S.brhz,I.
Hober en H. Wi.Uigd. Zittesd: D.
!.d. voott, r. v.d. cÍef, G. Be*-
h, A. Kleit, J. LeeÍlans, M. Hdtt-
nan en L Lendelinh.

enkêIe oostel i lke arbl ters.  Dat l , r i j
in deze roenlng n1êt allêen staan
bujkt uit het fê1t, dat het KNKB-
hoofalbestuur heeft geneend te noeten
voorstelleo een ver:hoging van ale
scheialsrechtersonkosten voor de
hoofalklasse in te voeren, zoalat een
grotere roulerlng van scheidsrechters
over de dlstrtcten mogelijk wordt.
Tot zovèr het Jaarverslag.
De elnalstand in de hoofdklasse vreld:

20- 33

20-26
20-20
20- 19
20-18
20- 18
20- t6
20- 15

DOS
SVK

20-t4
2A-t1

Westerk*artier
Rohala
Archipel
Luto
Blauw w1t
Àl len, l feerbaar
woralt Kwlek
Roda
Slríft

Het verlolen hoofalklasseschap weral
door Dos ln één selzoen heroverd.
Op 21 aprtl werd ln Arnhen EKCA bet
naar t iêfst  16-3 van het veld geveegal,
DOS berelkte ongeslagen de t i tê l ,
want al leen tn het prt t le begin ver-
loren ale onzen een puntje aan ÀKc.
ook nu stond de Burge! Barnonle bij
hêt van Hêekpêlk en ln opên lanalaueÍs
i{e!d de tochÈ voortgezet naar het
volkspark. weral hler nlet voor het
eerst een prerDie ultqelelkt aan de
kamploenen tn dê vorm van een paar
korfbalschoenen?

F*



allg, nu !,lunnlkes toch voor de korf
kwan, doch ook hlj faalde en rnlste
zelfs dr le strafwo4)en- Wie niet
faalde was JaJl Vos en hlj 11et l-uto
dutdeliJk Eet 4-0 in de Enschedese
grond steken.

Dooldat een versterkte degladatlê
werd lngevoerd, noest het eerste
wederoD terugkelen naa! ale over-
gangsklasse.
De eindstand l{as:
Rohda
Ons Elbelnest
Luto
Archlpel

Deetos

20-35
20-31
20-29
20-24

20-21.

20-17
20-14
20-12
20-r0
20- 4

DOS
Rlgtersbleêk
Deto
Gloen Cee 1
Wordt Klvlek

BLJ de Jeugd waren het ale Adsplranten
A dle h€t karoploenschap opelsten
aloor HKC ríêt 10-0 te verslaan. Zll
zorgden voo! het qrote succes:
E. ADel lnk, M. leuvêrlnk, G, Moed,
L Straatnan, c.  straaunan, D.v.d.
voolt en lrl. Koens.Jongens: ll.Baas,
B. Berfelo, A. Bos, J.  l la l lman,
s. K1e1n, T. l fang en E. Oorlog.
In het oostelljk teaD dat op 3 rnel
ln Elnilhoven dÍst!j.ctslredstrlJden
spêêIale zaten naar llefst vljf DOS-
verteg€nwoordlgêrs , Keês KIein, Jan
B€rfelo, G€rr1ê Kolk, Àli Scholten
en Ànnie Schulklnk.
De korq)etltie wêrd bêsloten net het
Plnksterkarnp van Blauw Vllt. Een 9e-
dêelde eêrsÈe plaats ÍDet Blaur Vllt

was het ul têlndêltJke resultaat,
zodat strafwo4)en de besltsslng
moesten blengen. De zebrars waren de
gelukktgen.
Aan de korpett t le 1964-1965 werd
deelgenoÍÉn door 6 senloren, 2 Ju-
nlolen ên 6 adspiranten-p1oegen.
Ons vlággeschlp dêed wat er van haar
werd verwacht en behaalde ln de ovêr-
gangsklasse het kamploênschap.
Er was zelfs êen besf lssingswed-
strljal voor noallg têgên Stànfrles
or! ult te rnaken wle zlch kampioen

39



nocht noenen. Deze wedstr i jd,  die
op 23 nêi plaats vond tê Zwo1le, haal
eên dernate sensationeel vêr:1oop,
dat eên groot gêdeelte van de bi j -
zonder glote Dos-aanhang ziln zenuwen
niet nêer de baas was. Toen Stánfr iês
vlak voor afloop erln slaaqde wederom
een opgêlopen achterstand íêg te wer-
kên (5-5),  zonk rDeniq Dos-t tat  de noed
in de schoenen. Doch, door een - rÀ,ij
nogen wel stellen - gouden aloelpunt
slaagde cerrie Kolk er op het laatste
monrent ln de zege velllg te stellen.
over de wedstrijd nog het volgenate r
Nerveus glngen beide ploegen van
start en het duurale 10 nrlnuten eer
Rikie v.d. craaf en Kees Kle1n ons op
êen 2-0 voorsprong brachten. Even la-
te! tlkte Jan Verbeek zelfs 3-0 door
de korf en hêt leek of Stánfrles ge-
vêld was. De Frlezên bleven êchter
doorknokken en door nêJ- tílersna en
S. de Vries wêrd het zêl fs 3-2.
Nog geên rDlnuut later scoorde cerrlê
KoIk net een gewêldige optrekker.
Slechts 7 ninuten haal Stenfr iês nodlg
om door doelpunten van V.d. l t terf  en
Van Corkum langszlj te konen. Eên
ÍninuuÈ later Í,eêr een Dos-doelpunt
en nel van Jan Vêrbeêk, naaÍ door
Kuiper l reral  het weer gelt jk.  Drie
minuten laÈer kon alê. gehele DOS-
aanhang opnleuw juichen toen C,€rrle
KoIk, opnteu!.  door een optrekker
DOS de leldlng gaf,  Precies veert len
ninuten n,aren êr nog te speten en dê
spanning steeg ten top. Dlverse
Fliesê schotên tolden ult ale korf,
zel fs nog een ln de laatste seconde.
Gelukklg bl tes schêidsrechter Àrends
voor de laatste keêr en was DOS kan-
pioên. Wat e! toeo gebeurale op het
qroené veld ls rnet gêên pen, zelfs
net nog qeen t1ên pênnen, te be-
schri lven. onze kanpioenen narên niet
neer terug te vlnden h de julchende

Ons tweede braalftal had rs roorgens
reeds het goede voorbeelal gegeven
aloor het kanpioenschap te behalên.
23 nei 1965 werd aloor alezê fêlten voor
onze vêrêniging wêl een uniekê ên
zeer heugl iJke dag.

Voor dê derde keer komt DOS uit in de
hoofdklasse, terwi j l  DOS 2 het in de
oostel l jke eerstê klasse noêt zien
tê kfaren. Na het vêrtrêk van Annie

wadrcoet spldhen zij die tuee ddal op de batht L;nI' p.n-
ni"enesrer J. H4rtndn eb le.hts ooorzitte/ Ê.. de k 4n

ên Jan Vos nàar AÍr ika en hêt in_
brengen van de jeugd tn het tweedê
1s een ieder êrvan overtutgd, dat
het seizoên !965-7966 loodzwaar zal
worden. Tot aan de wlntêrstop bêhaalt
DOS geên enkêIe overwinning, terwi j l
het tweedê net enkelê verrassende
ults lagen ul t  de bus kont.  Gel1jk
tegen Steeds lroger I  (2-2),  SOS 1
(3-3) en winst (5-3) tegên onder ons 1

waren toch ui tstekendê resultaten.

Ter gelêgenheid vên hêt 55- jar ig
bêstaan !.rerd op zaterdag, 23 oktober
in restaurant De Vluchte het bt i jspet
gespeeld .h aan andele we!êldl van
John Blaaser Sr.  ên Jr.  Een stamp-
vot le zaaf,  eên pr ina toneêlstuk,
huldiqing van vele Jubi lar issen, de
trêkk1ng van een grote ]oterij en tot
alot een gezel l ig dansje, dat l raren
de lngrediënten voor deze gezelflge

De Dos-jeugd deêd her di t  jaar ui t -



st,

Het Otents*ls tedm ddt i, 1264 mel
tJ seLjk 'peeld. 

teeeh Gedetund.
Achte$te ij: E. O"tfldt, M. de
Btrh, l. B elfe to, I. w ennea botet,
K. Klein en H. Kotsen.
Zntend de dane': G. wr Lie. M.
Re/dinh, W. Korse", G. Kolk, A.
ScboLq en A. Scbthhial

stekênd. 23 apri l  werden de junioren,
ondêr lelding van Kees Klein, kam-
pioen door êen nonstelscore 21-C
tegen ÀchÍ l les ên of di t  nog niet
qenoeg was, bêhaalde adspiranten A
net dê dr lê I 'Kleínt jes" Arend, Jan
en Harr iê ook dê t i te l .
Dos 1 behaalde eindel i jk op I  mei haar
eerstê ovêrwtnning ui t  tegen zKc (6-2)
En aloor ovêr$inningen op Rohda en
Blauw Wit beslond er voor de eerste-
I ingen zê1fs nog een piepklein
kansje dêgiadat ie te ont lopen. Toen
kwan de fatale uêdstr. i jd ui t  tegen
De.Los, gevolgd - een dag làrer -
teqen dezelfdê tegênstander.  Bêidê
sêdstr i ja len qingen verlorên en DOS
was wealeron gedegradêerd.
Nadat in het verlêdên rnevrouw
A. roers-Reys en G. AêïÍe]o heÈ oranje
shir t  nochten aantrêkkên, kreêq nu
Al i  Scholten dê êêr om in hêt
nationale t\a'aalftal te spelen in de
uitwealstr i ja l  teqen Engeland. Eveneens
werd zi j  twee keer als reserve gekozen
teqen Bê]gtë.
onze juniolen deden het ui tstekend
door hêt oostêl i jke kanpioenschap
te behàIên. De besl issende weds!] i jd
tegen ' t  Overschot je werd net 5-1
gêwonnên aloor doelPunten van
J. Eartmên, O. Kappers, M, Prinsen
en H. Baas 2x.
HêIaas viel  dêzê jeugdiqê ploêg niet
in dê pr i jzen t i jdens de Nedêl laÍrdsê
kampioenschappen in Ànêrsfoort.
Ploêgên a1s Rohda, PSV en Ons Eiber-

nesL bleken tê slerk voor onze jêug-
digên.
Àan de kompetl t ie 1966-1967 vrerd
deêfgenomen net 6 senloren, 2 junioren
5 adspiranten en 2 pupillen teàÍns.
Eet eerste begon niet al  te best ln
de nieuwe overqangsklasse. Het b{eede
echter verrasÈe vriend en vijand door
Steêds Hoogêr nêt 6-4 naar huls te
sturen.Hoe lras di t  mogêt l jk zuf len
velen 2ich nu afvragen) .
Dê nieuwe kantine werd zaterdaq, 1
oktober offlcleel geopend. Vele lealen
en oud-ledên l leten zích d1ê ntddag
niêt onbetuigd en ontroeld bekêkên
zê ons nieuwe honê, dat er inderdaad
fantast lsch ui tzag.
De presÈaties op het groette veld
waren dl !  seizoen naàr zeer magert jes.
Àl]êen onze junioren behaatden het
k anpio€ns ch ap .
Als voorbereidtng op de kompeti t ie
1967-1968 nam het êer.ste deel aan het
tournooi van hêt Almelose AKC. Door
overwinningen op Náás, Rigtersbleek,
HKC en een gêIljkspel tegen AKC kwam
DOS in het bezit van de Zilverên Bal.
h ale konpetitle waren alê vêrrlchtln-
gên van onze ploêgen niet zo succes-
vol. Stêchts tweê adsplranten-ploegen
behaalden het kanpioenschap. Ver-
heugenal was echter wêl, dat in de
oostelijke jeugdploêg roaa! liefst
zêvên DOS-spêlêrs wêrden gekozen.
tê weten Annekê, hgr id,  Sietze,
Bêrt Berfelo, ÀlberÈ, ceraral en Henny.
Na 21 jaar dê vootzittershamer te
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hêbben qehanteerd,  besloot H. v i jê

voor z i jn vêIe wer:diensten werd hi j
benoemd tot  ê iê-voorzl t ter .  Als
opvolqer t rprd gekozen H. Ni  js ink.

Vooi het beqin van de konpêtitle
1968-1969 ! 'erd deelgenomen aan de
tournooien van Stenfries in Roorda-
hulzen en ÀKc in Àlme]o.  In hêt hoge
Noordên behàdlde DOS een verdlênste-
l i jke twêede praats,  tenr i j l  b i j  ÀKC
l{êalêion de felbeqeêrdê Zi lweren Bal
s/êrd gewonnen. Voor de kompêtitiê-
l tedstr i jd tegen zKc nam DOS afscheid
van Kees K]êin.  Door coach H. Aêl fe lo
nerd Keês toegesproken. |Dat dl t  voor
onze verêniging een ver l iês is,  bê-
hoêÍt  n iet  re worden gêmemoreerd.
Jarenlang is Kees een der steunpl laren
van ons eerste gêweÊst on wat z i jn
korfbalcapaci te i ten betref t ,  is  het
verscheiden van hem eên ver l ies voor
de korfbalsport" ,  a ldus de spreker.
En daar cêrriê ên Joop scharft ook
nog naar Roden vertrokken, was over-
duidel i jk  dat  Dos een hêe1 noei l i jk
seizoen zou kr l jgên. Door een wan
de laatste wedstr i jdên uÍ t  !êgen
Wordt Kwiek tê winnen gêlukt  het  DOS
om niêt  te dêgradêren.
onder Ie id ing van K. Klein begon in
1969-19' lA dê select le inet  een tour-
nooi  b i j  DKC Delf t  voor senior.en el
junioren. Àan dê konpet i t iê nam DOs
deê] met 4 senioren, 2 junioren,
4 adspirantên ên 2 pupi l len ploegen.
DOS I begon dê konpeÈitiê tegen oud-
hoofdklasser Sanos en bêhaalde een
9-5 ovêninninq, terv i j l  DoS 2 her
Overschot je 1 rnet maar l iefst  8- l

Openiflg rietue hartine in t96ó.
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naar huls stuurale. ook de junioren
l ietên van zich horen door met 2O-O
te vr innen van Stêeds Hoqer.
Voor de aanvang van het zaalgebêuren
stond DOS 1 op dê een na taatstê
plaats, Dos 2 stond net vi j f  Puntên
voorsprong f ter aan de kop, rêrwi j l
ook de vetêranênploeg met 18 uit 9
de l i jst  aanvoerde,
Aan hêt eind van dê konpet i t ie dê-
qradêerdê het eerste naar de eersce
klasse. cêlukkig sist  het tweeatê tê
pronoveren ên ook Dos 4 bêhaalde
door eên 7-3 overvrinning op ÀKc het
kampioênschap. Tn dezê veteranenploeg
speelden Loen ook al  nêê Jdnsjê Leef-
lang en Jan Holter,  i l iê nu ook nog
weke t i jks hun part i j t je spelen-
1970-1971: de dagbladên naken rnelding
van dê overschrtjving van twee beken-
de kofbat lers naar Luto. Het zo trot-
se amateurisne begint te wankê]en.
Duidefijk lrordt gêsproken over ronse-
Iarij en de KNKB zal êen diêpgaand
onderzoek tnstel len.
De Dos-jêugdploegen begonnen de kon-
pet i t ie 

'dêl  
heel  erg s lecht.  Juni-

oren À verloor met 21-0 van Stêêds



Eoqer, adspiranten B met 5-0 van AKc
ên adspiranten C met 6-0 van Nààs.
op 3 oktober werd in de T/rentsche
schouwburq een diner-alansant gehoualen
ter gelégenheid van het 60- jar ig be-
staan, Ti jdens de recept iê werden
tvree bestuursleden onalêrschêiilên,
te weten tlini llartman, êretêken KNKB
afd. overi jssel  en H. vi je
drager eÍeteken (.  N. K. B.
De grot€ feestavond vond plaats op
24 oktober met het orkest Frealdy
Golden, Rita Cori ta.  Peter Oran en

over de weldprestaLies vàI t  ueinig te
memoreren. At leen DoS 4 t t ist  hêt kam-
pioenschap te behalen aloor eên 10-6
ovêrwlnning op Groen zwalt 2. Ook bê-
haalde zi j  door een overwinning op
UNI het kaÍrpioenschap van qveri jssel .
voor di t  succes zorgden: de danes
M. Broulre!,  M, Hartman, T. Klein,
J.  Lêêf lang, G. Bolster,  À. Vos en
de heren H. Bi jkerk, F. Hartnan,
,J.  HOr! .er ,  K.  KreIn,
J.  Schultz.

Aan ile kompetitie 1971-1972 nalt Dos
deel net 4 senioren, I  junioren,
3 adspiranten en 2 puplllênploegen.
De ptoeqên speelden mêt wisselenal
succes. Àl1eên DOS 2 l iet  leuke
resultatên zien in alê reserve-
hoofdklassê. Voor deze successen
warên verantwoordeli jk : de danes
A. Berfelo, G. Berfelo, T.v,d. craafr
O. Kappers, M. Mlchiels en L. I íendrlks
en de hêren c. Klein. W. Smit,  J.  Bos,
J. WemDenhoven, B. Zwêers en W. 8er-

Onze f laaie kant ine kreeg dlvêrse
kêrcn nachtel i jk bezoek en tot ovêr-
maat van ramp kreqên wi l  op 16 mei
ook nog brand. Gelukkig bleef door
snêI optredên de schade beperkt.
De konpetitie bêgon net een bezoek
dat Elndhoven en Oost Arnhen ons
bracheên tn 1912-1973. De Àrnhênmêrs
werden lr innaa! op het ui tstekênd door
ons georganiseerdê tournooi.
Dê rêsultaten van DOS 1 blevên ver
bêneden pel1 en i lêgradat le ul t  de
over.gangsklasse A was alan ook onver-

DOS kdbpiu\ nizotn 197A 1e71.
Acbterrte lij v.l.n.r. Keet Kbi" Ardi"et), Geftt Ldgêlec,, Setzc Klcin, 8cí Bqfclo,

Zitttn,l de danes: Olsa Kdpp.rs, C.r u.tlclo, t. schakknk, ÁL Nn,Ln'-lllxln t,

Annd Klein, Cetard Blohhun cn

A",tkr Klttn u Cíurt. Gt.bd.
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Aanbouza kantine
mijdel i jk.  In de eerste klasse zaL
DoS nu spel€n net al le oostel i jke
ploegen. Het kontakt met noordel i lkê
en westel t jke clubs is verbroken.
voor een opnerkel i jke prêstat iê
zorgde êchter DOS 3 dooÍ een be-
sl tssingsi . 'êdstr i jd 1n zutfen tegen
oost Àrnhen meÈ l2-9 te winnen. zi j
behaalden na tange t i jd r . ,eer eens
êen kanpioênschap.
voor de select ie van het Nederlandse
jeugdtean werden op 28 aprt l  selêct le
wedstrtJden gespeeld te Bunnlk,  van
DoS-ztJdê waren van de parÈi j  Marjo
l l ichiêls ên Ber: t  Sanders. Zaterdag
5 nei lreral in Nijverdal - terreln
NKC - de wedstrijd om het kanpÍoen-
schap van overi jssêf gespeeld tussen
DOS 4 en Olanje zlrart  2.  Na een 1-0

'ruststand - strafworp K. Kleln -
werd de êlnduits lag 1-1. Strafworpen
noesten de bêsl isslnq brenqen, oranje
zlrart beêt de splts af en door de
harde wlnd - lees storm - schoten zij
alle twaalf strafworpen naast,
Nu was het onze beurÈ. HerIË te
Nijenhuis nam plaats op ale strafwo4)-
st ip en , . . . .  raak,
Dos 4 mocht nu tn celdrop spefen
on hêt kanpioenschap van Nederland
tegen Tjoba, croên ceel,  De Spêrtaan,
Rohda en ui t  noord DoS (Kerkeveer).
Vol trots konden i{ij na affoop de
prljs in ontvangst nenen. Kanpioen
van Nêdêrlanal.

Eêt seizoen 1973-7974 was wet een
zeer bi jzonder jaar,  Àl lerêerst
moêsten ln het begin vai het seizoen
êen aantal weken lang alle velden
tdordên afqekeurd en wel on een onge-

kendê rêden, nI.  droogte. Daarnaast
haal dê energiê-cr is is,  net het daar-
ui t  vooitv loeieni lê r iJverbod, ook
invloed op de konpetitlê. l'len kon
uits lul tend gebrulk maken van het
openbaax vervoer en dat gaf noq wel
eens problenen.
h de veldkonpetitie spande DOS 3
dit  jaar de kroon. Deze ploêg Í , ist
beslag tê leggen op het kamploenschap
van haar afdel ing en dat was een
niet ger inge prestat lê.  Ons vlagge-
schip -  di t  jaar voor hêt eerst onder
lelding van J. Schultz -  Í toêst de
eer laten aan AKC, dat rnet lwee
punten voorsprong op onze ploeg de
pronotiê [aar dê ovelgangsklasse
bewerkstel  l igde. Hoewel wiJ tegen de
Alnelosê ploeg naar liefst drie pun-
ten behaalden, moesten wJj toch,
aloor ongêlukkig ver l iês van enkele
punten ln de eerste konpe r i  t te-he l f t  ,
aan deze ploeg voorrang veylenen.
Onze jeugdlealen l iêten zich al i t  Jaar
ook êens van een andere zi jde zien.
Zo liep een groêp vên 41 Dossers
mee ín dê jaart i jkse avondvierdaaqse
en ieder vlst  de medal l le te be-
halen.

In het jaar 7914-1975 nam E. dê Man
de voorzittersha&er over van H.Ber-
felo en kreeg onze Dos-editie na
vele, velê jaren eindel i jk
een keurig jasjê aangeneten. Het
lealental  bleêf ver beneden peiI .
Hadde[ wlj 1'l ale zestiger jarên nog
ruin ove! de tweehonalêrd teden, nu
daalde di t  aantal  tot  1?5. Door di t
schrljnende aantal konalen wij maar
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Tiloshtr ondcrlingc toonooiik te76 d afíle loot hct ccrt
tu oklc hoofdhkse-plocg r*t op.

net 3 seniorênploegen ,  1 juntoren-
ploeg, 3 adsplrantenploegen en r
pupi l lenploegje aan de konpêt i t ie

DoS I  beëindigde dê kompetiÈie nêt
êên prina derde plaats achter kam-
pioen SoS en oosÈ Àrnhêrn. voor eên
klein l ichtpunt jê zorgden de junioren

In een bêsl issingswedstr i jd tegen
wesselerbr ink werd met êen klêin
vêrschi I  (6-5 )  vêr lorên.
De kompeti t ie 19'75-1976 weid gestart
mêt de wedsÈÍi jd DOS 1 teqen de oud-
hoof i lk lassê-ploeg. ondanks de veIê
goêde bedoel ingen ! ,r isten dê oudjes
deze ! . 'edstr l jd niêÈ in winst on te
zetten. AIs trainer fungeêrde de
hêer ovê).steegen en dat rêsu1têêrde
onmiddel l i jk in succes. Door een
9-4 overÍrinninq op zKc behaaldê
DOS het kaÍlploenschap, telwijt DOS 3
dit goede voorbeeld volgalê.
zo dag, 9 nei speeldê DoS 1 een bê-

sl issingswêdstr i jd tegen Oost AÍnhen
op het terrein van Rapiditas en Óok
deze wedstr i jd weral  in winst ongezet.
(6-5).  DoS wàs in ieder geval gepro-
noveeral. Nu moes! er. nog een wed-
str i jd wordên gêspeeld ên bi j  l r inst
kon rnen noq een klasse hogêr spelen.
Hefaas, tegen de íêstel i ike kanpioen
DKoD werd met 12-7 vel loren-

voor het eêrst in de geschiêdênis
bracht eên groep DOS-Ieden eên bê-
zoek aan Londen. Dêzè i'n 1976-1971
gêhoualen trip !.,as een grandioos
succês. De dr iedaagsê tr ip weid be-
slotên met êen lredstr i jd tegen
Mitchan en dezê werd nêt 3_4 qêwon-

nen Een driekanp tussên dê ptoegen
van Ready, Sanos en DOS werd een
bijzonder spànnende aangelêgenheid
rnêt als ul têindê1i jke wlnnaar DoS.
ook in dê kompetl t ie i {àrên dê re-
sultaten bepaald niet s lêcht tê
noênen, al  behaalde bi j  de sênloren
gêên enkêIê ploeg het kalpioenschap.
DoS 2 mocht hiêr echter heêI êvent jes
aar ruiken, naar jamnerrijk werd de
beslsissinqsvredstr i jd tegen zKc 2
met 5-4 verloren. Bij de Jeugd r.,er-
den de adspiranten A3 kampioen.

De senloren-afdêl1ng werd in het
seizaen l9'7 7 - 797 8 uitgebrêtd ÍIet
een team bestaande ul t  recreanten.
Àchiljes drulte de ploeg rnêtêên met
dê nêus op de fel ten gezlen de 20-1
nederlaag. zateralag, 24 septeÍÈer
behaalde DOS 4 êchter haar eerste
konpet i t ie-punt tn de wedstr i jd
tegen WIK. Doe lpuntenmakers :  w.van
Soneren en M. schultz 2x.
Twee jeugdige Dossers vertrokken
5 novênÈêr naar Spanje voor het
spelen van een intêrland têgên
spanjê. Hi lde schukkink en l i i l ry
Diever waren de ui tvêrkorenên.
In de pronotieklasse C moêst DOS
wederon knokken orn degraalatle te ont-
lopen. uet nog één e,edstr l jd was de
stand onderaan als volgt:
NIc 17-15, Náàs 17-14, Spal ta 1l-14,
r4wMD 17-11, DOS 17-13.
De lrêdstr i jdên op 21 mel noesten dê
bêsl issinq brengên en DOS maakte de
verre reis naa! sparta wartêna. Deze
belanqri jke wedst l iJd wêrd doo! DoS

In t98t bftcht het Eflgels. Pesas,see"bezoehen DOS. H;el
be'de ploegei lere"iïd loot de hantine.

z\\
\
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met 6-5 gêwonnen ên rnede dooi het
verlies van anderê degradatlê-kandt-
daten bleef DOS ln ale pronotieklasse
en moesten Náás en sparta een stapje

zaterdag, 9 sgpÈeÍÈer 1978 wêrd
geheel DOS getroffen door het over-
r i jden van Henny Berfelo. op 68-
jar ige leeft i jd we!d, na een neer.
dan 50-jar1q l idmaatschap van onze
verenÍging. de nan die in ons r t jke
bestaan de meestê betekenis voor
ons heeít  qehad aan zi jn qrotê l tef-
de, z i jn DOS, ontrukt.  vtat l ienny
Berfelo voor DoS betekende wordt
het bêst gekenschetsr in de alon bi j
ons opgeld doênde uitdrukki[g:
DOS was Eenny Berfelo en Henny
Berfelo was DOS,

Onze ploegen speêlalen net !Àr lsselend
succes- Bi j  de jêuqd wisÈ al leen
Àdspirantên t hêt kanpioênschap tê
veroverên doori een 4-3 zeqê op

In het seizoeÍr 1979-1980 nan DOS ner
5 senlorenploegen, l  juniorenptoeg,
2 adspirantên- en 2 pupillenploêqen
deel aan dê konpêtitie.
Àfleen onzê junioÍên werden door een
4-1 ovêrwinnlng op HKC kaq)ioen.
Toch was het een feêstel i jk jaar voor
DOS. Op 16 fêbruari wêld onze geheêl
verbouwde kanline heropend en krêêg
als naarD : Ànno '80. Eveneens Írerden
naar êventjes 2000 lotên verkocht
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en dat leverde een aanziênl l jk qeld-
bedxag op.
Ter voorbereiding op het selzoer.
1980-1981 hield DoS op 3l  auqustus
eên internationaaf toulnooi Dêt
Pegasus (Londen),  I iKV, r t  Ovêrschot je
Náás, Rigtersblêek en DOS- Onzê oud-
hoofalklasseploeq versloeg pegasus
met naa! l iefst  7- 1-
Têr gelegenheld van het 70- jartq
bestaan werden vêIe fest iv i tei ten
9eorganiseêrd.
De Jeugd vêrtrok naar Slaghaiên, ter-
wijl in dê schouwburg voor fêalen en
niet-leden de Wleidense Re!'ue optrad.
Het feest werd besloten net een re-
ceptie ên een grotê feestavond in
Restaurant De Vluchte.
5 jan\rali kr:eeg Dos er een heel
blJzonder l id bl j  en wel Apel ien,
die direkt kon nêetrainen bt j  Pupl l -
Iên 2. wat nog vêel plezier iger was,
was hêt fei t  dat wt j  ook nu noq
steeds net grotê voldoening de ver-
slagen van Apêl iên wekel i jks kunnen
Iêzen in ons blad.
Bi j  de senioren wêrden g{ee ploegen
kanploen, te weCen DOS 4 en 5.
Ook dê jeugd bleêf niet  achter en
daar zorgde adspiranten 3 voor.
DOS 4 besloot het sêlzoen mêt eên
tournooi in Duits land. Vêrale!
speel den ênke Ie Nederlàndsê, Du i  Lse
en Luxenburqse ploegên neê. Eên
eervol lê bi /eede plaats werd door de
onzen bêhaa1al.

DOS 4 hrnptoet 1981.

AclÍtste nj: A. Nijeabas, K.Gtuot, H. de Keizer, B.kboa-
@nh, R. Hunna,, E. de Ma", B. Beíeta.,I HotteÍ.
Zrte,d d. daney H. Schultz, K. Dornan, M. Wesetinh, L
Hanet,I. Lee$ans, Á. Vo' en A. Niie.h,s.
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Het seizoen 1981-1982 werd een jaar

waarin bi jna qeen nieuws vieL te

mee, al lêen werden er geen top-
behaald.  Voor het êni9e

nieuws zorgde echtêr woorzi t ter
De Man, die op de jaarvergader ing

dê Hybo-plaquette ui t re ikte aan
Jannie Hartnan voor haar vele ver-
diensten voor Dos.
Met 3 pupi l lên-ploêgên l , ]erd de
konpet i t ie 1982- 1983 inqezet.  Eên
onqekendê i . reetdê voor DOS. Na diverse
neder lagen kwan voor Pupi l len 3 hêt
êerstê punt je binnen teqen Gróên
zwàrt .  Deze êêrstê l ref feÍ  werd qê_
scoord door P. Hartnan.
Een gevoêhg ver l iês was het fe i t ,
dat Dos 1 degradeêrdê uit de prono-
t iêklasse na ver l ies tegen Die Haghe.

l, te8.t r./d rltthc,l !.ttonn "art tu lanln Hu:ntt
Sanei nèt Ben betijhc, l aasjí Conie cn Rihie het lraaie ge-
scberk door DOS aangeboden.

Met Pasen serd nog een tournooi  ge-
organisêerd,  ! /aaraan deelnamen:
DOw, Asko, De Eibers,  Olalensaelse,
castrop Rauxel en Olympia. De chÈ
van Àlbêrta walsh. Dow en ol lTpia,
wêrden dê winnaars.
In het seizoen l98l-1984 wêrd aÍ-
s.hêid gpnonên von de fami l iê Huisndn.
die z i jn qefuk ging beproeven in
Austrat iè.  Voor de vete verdiensten
van Ben wêrd hem een afscheids\red-
str i jd aangeboden. De oude clor ie

'lron 
het treffên tegên het Kangeroe-

team met 8-4.
zaterdag 17 septenÈer scoordê
M. smit  b innen 10 secondên 1-0 voor
PupiLlen 2.  Dêzó stand ble. Í  lehand-
haafd tot  het  ê indê
taart  voor de helê ploeg 

'^ras 
de bê-

loning. of  d i t  sner le doelpunt ook
in het bekende recoralboek is terecht
gokomen. is nu noq niet  bekend.

Het ju l r i leunjaar 1984-1985 beqon Dos

- i:,
\i

i.t B".lbrÍbalveÍêniging

\1tuÍ bct c.rtt rpcalt DOS nk nd 
'Jnrtrch 

ld,t c, Dtdt in 1983
L"t , ld"  rh4. 1" J. , , .1,  qn!  ^r  

, . \ , , - , t .
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Aplit 1981 DOS adspidnten hzh-
?ioen. Achterite rii: H. Weemink,
K..le Vries, E. te Peze, M. vo',1. ter
Holte,w. H,nmel e" À. de Moot.
Geh,ieu: A. Hastins,l. Be*lo, Y.
Bunen,E. LoÈ, C. Bloehend.aal ea

mêt 5 seniorênploegen, l  junioren-
ploeg. 2 adspirantenploegên en l
pupi l lenploegJ es.
Eet eerste succes werd behaald door
DOSI, dat met naar l lefst  24-3
het nedêrlaag-tournool won van ons
Clubje. Dtt fraaiê resultaat ]êverale
drle wealstrÍ jalballen op.
H. Bónhke startte êen aktle on de
benodlgde f .  8000,--  bi jêen te
krljgên voor nleulre llchtmasten
Blnnen zeer korte t l jd lukte d1t
ên oP 15 tlaart kon een leder getulge
ztJn van een werkêltJk schiteerende
verl lcht lng.
Voo! de zoveelste keer wlst alleen
de vetelanenploeg het kanploenschap
ce behalen en dat fèlt weld alan ook

lvee promlnêntê korfballers nanen
afscheld vàn hêt wêdstrildgebeulen
in hêt eerste ê!r wêl C,era!d Blokh\rls
en ttenny Baas. Tegen lGlzer Karel
weld op 12 nel afscheial genomên en
woensalag 29 Del kregen bêlalen êen
af scheldswedstri Jd aangeboalen,
Ter getegenheid van het ?s- jar ig
bestaan werd op I  en 2 Juni een gi-
gantlsch 12 Plovlncièn-tournool
georganlsêeld. PSV vreral wlnnaar
met de jeugdlge Dos-pfoêg ats goede

veÍs ligt ook nogÍ 1n het geheugen
de grote vlê!kar4) tussen de hoofd-
klqsse-ploegen Samos en SCO, alsoêde
het Belgischê SlkoDi en DOS, De
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noorderi jke ploeg toonde zlch hie!
duidel iJk de sterksrê. Eet vêtd-
gebeuien s,erd besloten met een
vlerkamp voor dê jeugd en een
vêteranen- tournooÍ.

I rJa,dtt 1e3t ap t c.r Standiout uuurueth atsc ohea en
u ttJtn J. Bbtl&n[trttute]ttn h!.zet
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t93r-1932

1932- 1933

1933- 1934

1934- 1935

1935- 1936

1936- 1937

t947-7942

1942-1943

1960- 1961

t962-1963

1964-1965

19?0-1971

1975-1976

KamPloén
afà. overi jssel

pronoveerÈ van dê eelgte klasse naa! de

prol|oveert van de eêlste klasse naar dê

proFoveert van de ovelgangsklasse naat

promoveert van de eerstê klasse naar de

pronoveêlt van de eerste klasse naar de

oosÈerl j ](

kanlpioen

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

EKCA

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

hoofalklasse.

hooft lk lasse.

de hooftlklassê

overgangsklasse.

prooot leklasse.

F*
t96t DOS Eanp;oen. A.ht.tsk ni:
H. 8.4.h, G. oan' t Hdtt,l. vo',].
Bcíêlo,l. v./b.eh, 8. Huienan, K.
Khh etl. wê,l'nenhooeí. Zine,d:
R. o.d. Gtef, G. Kok, A. Schah-
khl, G. Grcb.l, A. s.hoh." en J
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10 jaar DOS-jeugdhamp

Dat onze jeugdcomissie niet al fêen
prestat ies, rDaar ook veel plezier
belangrt jk vlndt,  za1 bt j  êen teder
l , 'e l  bekend 21jn.
Nevenaktiviteiten nenen dan ook aI
vele jaren een gtoot deel van onze
werkzaamheden in beslag.
Een van deze nevenaktlviteitên is
het jaarlljkse D. o. S. -,teugalkarnp
voor ai lsplranten en pupi l len.
In 19?6 begon hêÈ net een uttstapje
en het groeide ul t  tot  een niet neer
weg te denken evenement met een
lrekenlange voorberêldlng.
AccoÍmodatle resêrveren, vervoer
regelen, deelnamêgeld innen, spel-
letjês bedenken en voorberelalen,
boodschappênl i  J sten Íra}ên, enz. enz.
IO JÀAR D.O.S.-JEUGDKÀI,IP, dAt bE-

500 broden, 800 broodjes, 1000
eÍeren, 200 11tér soep, 20OO pan-
nekoeken, 50 pakken toiletpapier
ên 1000 knakvrotsten.
En nlet te vêrgeten natuurl i jk enorn
veel plezier voor kínderên ên lei-
dtng.
OÍ net nu op een kampeerboerderi j
in de Lutte, Lossêr,  Markelo, Dene-
kanp, Nooldalijk, OEnen of Ootmarsun
was, alr le dol lê dagen vol plezier

Dat het al t i jd prtna bevtel ,  bl l jkt
we1 ul t  het fet t ,  dat pupi l lên en
adspÍranten die mentq kêêr zi jn nêe-
geweest, nu inrllddels dê rol van
leider of leidster op zlch hebben
genomen en op hun beurt zich voor
de huidige jeugd lnzêtten.
l let  zal  dan ook besltst  niêt  bi j
dêze tlen Jaren bltjven en de ptannen
ên reserverlngen voor 1986 liggen
aI weer klaar.
llet een wooral van dank aan a1 die
vele Dossers, die at die vele Dos-
sêrtjes enoro veel plezier hebben
gebrachÈ, ! Í í I  ik dan ook deze terug-
bltK-10 .]ÀÀR D. O, S. -JEUGDXÀMP-
beslui ten.

BERT SÀNDERS

nênêos jeugdcle.  D.O. S.
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Be'taw !98t: Staan.l A. Walsh Rinhtna, G Bl.,khss, t Ja Man,l. HaÍtddn, O. BadyKdppcÍ'. Zincnd: l. Bdíbdnl
w. Bciclo onrbrccht ot tícze loro.
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Je,sÍlbe'tsr test: Yat achter naar.-oren: R. Sa"d.t', \v. Ileselink, L Leeflans, J. ven"rt 
"n J BartuanJ.
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7963-1964
1964-7965
t966- 7967
L97A-1979
1980- 1981

Van rnicro- tot zaalkorfbal
5 KMPIOENSCTTÀPPEN ZAÀ'-KORFBAL

DOS
DOS
Dos kanpioen overgangsklasse
DOS kanploen eersÈe klasse
mS kardplóen eerstê klasse

Het vroegere nlcro-kolfbal - thans
zaalkorfbal - heeft zich ile laatste
jaren lazenalsnel ontwlkkel.d en ls
bl j  het talr t jke pubuek bl jzonder
populalr .
Toen dan ook in het selzoen 1969-
1970 een offlclèle koq)êtltte weld
ingesteld kon het zaalkoifbal elgen-
ItJk nlet neer stul<. Het !|erd een
!'olwaardlgê spolt bet aI zljn aàn-
trêkkellJke aspecten te vergeltJken
roet basketball of hanélbal.
De eerste proefeedstríJd werd ge-
spêêld op 15 novenbe! 1952, Ííeer dan
30 Jaar geleden dus, toen de acht-
tallen van Ons Eibernest en HKv
tegenover êIkaar stonden ln de Haagsê
Houtrusthallen. llet inltlatlef wàs
ultgegaàn van prof.  dr,  Í r .  J.P.
Mazure, dlê ln naart vàn dat Jaa! oP
de Bondsraad net ale guggestie was
gekonen.
op 7 novebbet 1957 \íe!d zaalkorfbal
offlclêel opgenonen ln ale statuten
vên (toen nog) de KNKB.
onze vereniging Dàakte oE precÍes te
zíJn 2 februa!1 1958 ln dê uarkt-
hallên te [roetlncheb kennls uet
zaalkorfbal. Dos kwan als wlnnaara
nÀa! volen en dat betekênde dat een
r"reek later nocht r,rordên deelgenomen
aán de ka.Eploenschappen van Nedelland
te utlecht. Onze hoop ob tegen
westelijkê cfubs te spelen ls daaÍ
ln ver\,'ulllng gegaan. Rêsultaten
wêrden hl€r echter nlet behaalal,
alleen lrerd tegen Groeí-ceel met
3-3 gefijk qespeeld. llet voolnaarste
voo! DOS was alat men weer heel wat
opgestoken haal van ale westerse
verênÍglngen en daar glng het olr,
Toch was het natuurtllk alleÍnaaf erg
prl.nitief ên dát kwam ook dooralat
er bijna geen sporthallên wa!ên, Ínen
Doest wennên aan het spelen xoet I
spêlers en spê1en ln de zaaf wel íets
anders lras dan spêlên buiten op het
gras.

Enscheale bleef tot 14 aprll 1962
verstoken van zaalkoÍfbal, Op tleze
heugltjke alag eelden de Twentehalle!
geopenal Eet een denonstratlerealst:.ljil
tussen een Enschedees achttal en d€
ka.oplo€n vatr Nederland Ons Elbernest.
!leJ. G. Kolk en K! Kleln nochter.
voo! het Enschealese teaE ale kleuren
van mS veraleallqen,
In 1963 weral een koEpetltle wells-
waa! 1n toernoolvoro, gespeeld
tussen lllgtersbleêk, DOS, HKC, ÀKC
en Náás .
Dêze wedsÈlljden werden hoofdz6kêlljk
gespeeld ln ale oergêzelllgê lvente-
hallen btj de TET-garáge. R1gtersbleel
werd ale eerste \rlnnaa! rdet DOS als
goede tweeale.
zondag 19 Januart 1964 neralen in de
c€neentelijke S!,elzaal aan de
Boddenka$pstraat de overl jsselse
ka.oploenschappên nlcro georganL-
seelal Eet als trotse wlnnaa! DOS.
Elndstand:

DOS43101
Rlgteisbleek 4 2 | L 5
HKC4Lt23
Nàás40131

15-4
12-tO
11-14
5- 16

Dlt kaeploenschàp gaf DOS het recbt
on nee te doen aàn ale Nederlandse
kalploenschappen op 16 febluarl. Bêt
eerste tean noest aantreden tegen
Het Zulden, Luto en Emen, terwljl
de Junloren speelden tegen Ons
Elbernest, Blàuw Wlt en tuen. Het
èersÈe wist alfeen te wlnnên van
A!Í6en 4-2, rnaar kleeg nlpte neder-
!.agen tê sllkken tegen ile nestelljkse
clubs. Elos-Junioren dêeal het beter
en behàalale twee overvLnnlngen en
êvenzovele nederlagÍen.
HengêIo kreeg nu de êer on het
OverljsseIs kaÍnploenschap te ol.ganl-
sêlen en nel op 17 januari  Í965.
van de vtjf gespeêIdê Í\rêalstÍljalen
lreralen er vler gewonnên, nI. van
ÀKc, Oioen zwalt, Nààs en Rlgtets-
b1eek, verlles ïêrd gelealen tegen
HKC. Àangezie[ DoS eên beter doel-
gentddelde haal verkrêgen daJI AKC
Eocht DoS nederon neespêlên o[r het
kanpioenschap van Nealelland.
Eelst lrerd êchtêÍ nog deelgenomên
aan een toutnooi van NIc 1n. croninden
23 en 24 januari speeltte DOS têgen
Rohala, ZKC en NIC en afleen tegen
zKc wêrd gelijk gespeeld, 5-5. In ale
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str i jd on de vi j fde plaats wêêt Dos
echter te winnen mêt 10-4 van een
GronÍn9êr-coebinat ie.
zatêrdag 6 februari i{erd in Sporirhal
Diekman een l[icro-demonstratiê-
wedstrljd qehouden net als deelnenende
ploegen Enschede À en B, ons Eibernesc

Enschede A dat teqen Ons Elbêrnest
zal  speten ts als volgt samengêsteld:
Àanval:  cerr ie Kolk,  Àl i  Scholten,
Kees Klêin en Eddy Onsnan (Rrbleek)
verdediqinq: Jannie Bloemsma en
Mart in alê Br\r in (Rrbleek),  Bêtty
Brinkman en Dolf  Grote (Náás).
Enschede B aanval:  Fieneke Fróhl ich
en Jan Smink (Nàás), Mleke l4enales
en Hans Korsên (Rrb1êêk)
vêrdêdlgtng: Ríki  van de craaf,
Ànni Schukking, Jan Vos en Ben
Huisman al len DOS.
Zondag l4 februari  vertrekt DOS naar
dê Sporthal zuid on te strillden oÍr het
randskanpioênschap. Têgen Dêetos, NrC
en Luto werden door de onzên neder-
Iagen geleden. Dos-Junloren bestaandê
uit  Cj€a Berfelo, Grtet je GrebeI,
Dinle van de Voort ,  Ingr ld Straatnan,
Aert  Ber: felo,  Hans Bêrfelo, Sietse
Klein en Toetie Wang, moest aantrêden
tegên Blauw Wit,  A@rsfoort  en
wordt K!À'lek. De jeuqd weet echter
één wedstr i jd te winnen en wel iêgen
Ànersfoort  5-2.
Ondanks het feit dat DOS op het veld
in de Hoofdklassê speelt kon rnen ln
1967 niet dê t i te l  veroveren. Mêr
wist al le wedstr i jden te winnen totdat
de bêsl issendê wedstr l jd noest wordên
gespeêld tegen Nàás. Deze werd met
klein verschl l ,  3-4 ver loren. DoS
speêtdê !n de volgende samenstet l ing:
Riki ,  Truus, Geir ie,  Àl i ,  Jannie en
Griet je- Jan, Kees, Bert ,  S1êtsê,

Zoals wi j  hêbbên kunnên vaststel len
spêelde DOS dus tot 1967 een donine-
rende rol tijdens hêt zaafgebelrren
met als hoogtepuntên dr1ê kanpioen-

Tot 1979 noest dê Dos-aanhang wachtên
eer er lrêderon een titel kon !íoxdên
bi j geschrevên. De blauw-.!,ritten
eindigden voor EKCÀ op de eerste
plaaLs met 17 punten ui t  12 wedstr i j -
den.
Maar wat was het êên spannend slot.
Een weêk woor de bêst issêndê wedstr i jd
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tegen Rheko werd êêrsr nog mer 7-6
verforen van EKCÀ. l4et de bus vol
supportêrs wêrd de rêis naar Àr:nhem
ondernonên. De jeugd h'as die dag rnet
toeters en ratels ui tqerust om het
êerste naar hêt kanploenschap te

Binnên een kwaÍt ier keken dê onzen
tegên een 4-0 achterstand aan. Ook een
goed gênonen strafworp van c. Blokhuis
kon i le rust niet  ln dê ploeg brergeD.
De Arnhemners tilden de stand naar
5-1, maar vfa]( voor de thee werd de
stanal lets drageri jker 5-2. EKca Liep
na dê rust zetfs nog verder weg. De
toeters en bel len zwegen. Zelfs de
luidruchtigste aanhangêrs vrelden wit
orn de neus. Toch kwarnen i.rlj doo. een
enormê inspanning terug tot 6-4.
W. Diever naaltê plaats voor À. de
Mooi en alsof Àpp1 hêt gêluk meenanl
scoorde hl j  direct 6-5. Nog 10 nlnuten
tê spelen, zou het toch nog lukken.
Nêen, di t  kêer níet.  r t  rs qebeurd,
EKCÀ r i ,on verdiend net 7-6. Uithut len
en opnleuw beginnen lras het parool.
Een week later, zatêrdag 24 februaÍl
1979, wêrd doo! ons vlaggeschip
gêschiedenis geschreven; war dê vooyi
gaande 5 lalen nlet lukte, gebêurdê
nu wel ranelijk plornotle naar dê
overgangsklasse. uet overduldel i jke
cijfers nerd Rheko te kennên gegeven
dat !.rij nu geen pardon rneer kênden.

Adspitant.n A. hampi.e" in t97 t. Athte&e ij: O. Bdas,w
H*selink, J. Pit, P. Pothdst, B. Sardet, E. Ronnz, R

Cehrield: C.!. Ha,h, M. Biihc/,N. S.t"/int, LGeritsen,S.
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Zul-hampínn in 1e79 A.hte/'tt íij: G. 1!rs!"h, W. Dk-
!.t, C. Rlohh,B, G. Kletr, A. dc Moot, B. Sdi.Lls." tt nu

CchtiLld dt lans: tí. itichials, A. I:bbns-Klcit. A. San
.1!s Btrltlo, L Bc4èLo-Stdttna,, M. !d,; Lkt t, S. ZB'it.

cierdên een week geleden de zênulten
nog door de kêel,  di tnaal wêrd het
laatste struikelblok zondêr a] te
veel problenen ovêníonnen.

Na een minuut spêlen was het Ardi '
Cie ons voor het eerst l iet  ju ichen

1-0. Dit  \ ras van kortê duur,  daar
Rhêko al  snel  l -1 scoorde. vr i t lY
d1ê zoals latêr zou bl l iken, goed
op schot was, naakte er 2-1 van'
doch ook dit !íerd têniet qêdaan door-
dat Rheko 2-2 l-iet aantekenen. Door
twee doêIpunten van Gerard namen we
eên voorsProng van 4-2, al ie nà de
vakverwissê] ing door WiI Iy tot  5-2
vêrgroot eerd, F.hêko kon iets têr:ug
doen doot 5-3 in tê schleten, naar
nu was het Gezienus die raak schoot '
6-3. Bi j  dêze stanal ging hêt even
ninder qoed en dirêkt Proft têerdê
Rheko daarvan, {aardoor ze de stand
op 6-6 konden bÍengen.
we zagên het gêvaar aankornên en de
machlne begon weer te draalen. voor-
alat ale rust aanbrak, kondên we dê
stand veranderen in een 9-6 voor-
sprong, waarvoor Gêrard ên l l l i l ly
verantwoordeliJk waren.

Dê êindstand wêrd ui teindelt jk
17-10 in ons voordeel ên Dos was
kanpioen, Dê doefpunten ln de tweede
helft wer.den gescoord aloor: witty 4x,
celar.al 2r, Gêzienus en alnêke ieiler

De kampio€nsploeg diê op 24 februar:t

net 17-10 won van llàeko bestond ult:
Gerard, G€zienus, Wtf ly,  cuido,
hgrid,  Ardi ,  Marjo en Ànneke- Als
triainer fungeeralê Kees Klein ên
reserve warên sêppa, llargret, Albert

Eet laatstê zaalkanpioenschap in de
oostel t jke eersre klasse i{erd be-
haald 1n 1981 onder leidtng van
Jan Bêrfe1o.
Duidetijk aantoonbaar is nu gevroÍden
alat Dos nlrorner een toonaangevende
ro1 heêft  kuinen spelen t i jdens het

Bêknopt geven wi j  nu weer de presta-
tlês vari onze overige teams.
zondag 6 fêbÍuarl 1966 olganlseêrde
DOS een lnteressant toernool rnet als
deelnêÍrêÍs DKC, ZKC, StánfrÍês en
DOS. Stànfríês verd ongeslagên
kampioen terwi j r  bi j  de junloren
DKc Íret de êer glng str t jken.
Eên teàn ul t  Dults land speelt  op
28 novenber 1970 een semi- inter land
tegen Oost-Nederlanal. In het Ooste-
l i jke tean spelen mee nej.  I .schukking
B. BêrfêIo ên H. Baas, Àls rêsewe
fungêerdên ÍrêJ - Or Kappêrs en A- Klein
zondag 14 fêbruart  1971 bêhaalde
Ard Schênk hêt wê rê tdkarDptoenschap,
Ook voor f,iOS lr€ral het een ultstekenal
weekend doo! de kanpi oen s chappe n
van tnee en dr ie.  Door ale besl lsslngs-
wedstr iJd te zêist  mêt 4-3 tê vert te-
zen van Groen Geel komt DOS 2 net niet
in de leserve-hoofdklassê -
h 1972 speelden ale Dos-ploegen nêt
wisselend succes. Àl leen onze junlorên
zorgden voor een opmerkelljk felt
door op 2 maart kanpioen te worden-
Met 9-8 werd tenslottê het Àlmelose
ÀKC vêrs1agên. ln dê eerst€ helft
lraren de Àlmefoërs sterker, vooral
onda! er blj ons taktisch nlet êrg
steik gespeeld werd. we speelden de
rooalheroalen, d1ê voor.al op aloorbralen
speêldên, in de kaart ,  door erg
individueel te verdedigen. Dit resul-
têêrde in êên 5- l  achterstênd bl j  de
rust. wêlisraar opendê R: Japink dê
scorê Íoet êên goêal schot. naai dê
Àlmêtosê ptoêg ki{am terug tot 1-2.
J. Bornêbroêk kon nog gelijkÍIaken,
vooralat ÀKC ultliep naar 5-2.

VIak voor nrst betekênalê een goed
door J. Bornêbroek genomen strafworp



5-3. Na de rust, toen de tribunês
bevolkt weralen aloor onzê gehele
select le-ploeg, qlng het beter.
Vooral de alames stelden ztch bêter
op en zo kon nenig gevaarlljke situ-
atlê goed opgêlost wordên. Doo! een
schot van J. v.d. Hê1dê en een aloor-
braaÏ, keuríg aangegeven ult de
veldediglng door B. Sanders, kÍraroen
we op 5-5. J.  Bornebrcêk gaf ons
zelfs een voorsprong 5-5. Toen gíng
het on en ol!. Vla een strafrrot? 6-6,
kansje R. Japlnk, strafÍrorp 7-7,
schot B. Sanders, 8-7, doorbraal
ÀI(C 8-8, schot Bea Japlnk 9-8. En
alaa! bleef het blj, vele spaturende
mlnutên lang. Maar het verLossende
fluitje kwà& toch en daatna nocht
Bert ult handen van OKB-voorzltter
Lenderlnk de kanpioensrDedallle 1n
oncvarngsÈ neDen.

Tr"reê dagen na d1t feêstelljk vertoon
moest worden aangetleilen tegen de
kanpÍoen van dê andere afdeling,
Wlt  Blaauw. Dlt  ! re!d, na een noet l i jke
eerstê helf t  ook een zege en het
succês was nu gêheel koq)leet.
Voo! dlt grote succes zorgden dê
volgendê spelers (sters) :
De alarDes ltt, v.d. Berg, D. Leve!,
B. Japhk, M. Schlppers ên R.van Dtjk.
Dê Jongens: J-v.d. Helde, B. Sanders,
B. Ralrhe, R. Japink en J, Bolnebroek.
mS 3 wlnt tn 1973 de besl lsslngs-
wedstrljd tegen Oost-Àlnhen en is
daarmêê onze enigê kamploeo,
Het êerste noest knokken oÍ0 deg;adatte
te ontlopen en nisschlen lrel dank zl)
condltletralnê! R. Groenet van Fc
lvente gelukte het de laatste wed-
strljd wlnnenal af te slulten tegen
Náàs.
De DOS-oudJes nerdên voor het eelst
kaq)l.oen ln 1976 e!.ênals aLê J\r4ioren.
Een Jaar laÈer behaalde DOS 4 wederon
de t1tel ên daarvoor zolgden:
À. Ebbhg, J.  Lêef1ang, c.  en T. v.d.
Glaaf, S. Ha!t!áJI, B. Berfe1o,
B. Hulsnan, K. K1êtn, E. ate lltan en
H. Zt{lggêlaar.
c€tljktljdlg werden voor het eêrst
twee aalsplranten-ploegen katnploen van
hun afalellng. Zaterdag 12 febluarl
weral A.1 kamploen aloor rnaar net llefst
7-1 te winnên van Achilles- Na êen
zenuwachtig begln irist P. Potàast
ons op l-0 te brengen. Ook bracht hi l

2-O op ziln naam. rn de volgende ni-
nuut was het T. Willensên die de stand
op 3-0 biacht en toen E. Rónitz er
4-0 van r0aaktê kon het kanploenschàp
niêt raeêr stuk.
P, Pothast en À. Brouwer zorgden met
go€d spel voor 6-0 en vlak voor af-
foop knalde T. VlllLemsen 7-O aloor ale
korf. get laatste troord was aan
Àchilles zodat de elndstand op 7-l
kwa.n. Na de huldtglng toog een iedei
naa! laag-Soeren orn daar te kijken
Daa! ons eerste teah,
voo! À.1 speelden: M. Bt jker: .  G. van
Honk, I .  cerr l tsen, M. L€suis,  -
S. ZízzL, À. Brouwer, p.  porhasr.
,J.  Pl t ,  E. Rènttz en T. wít lernsen.
In kanpioen A.4 speelden onder mêe!
K. Dorman, A. Walhof en J.  Scheepvaart .

Íet  selzoên 1918-1979 wordt ook wel
het Jaar van de Papua's genóend. Op
2 novernber 1978 wèrd ln een boÍnvolte
Tt l  de wedstr l jd gespeeld tussen DOS
en Papua Nieul{-culnea.
rler- 22-75 werd deze wedstrtjd door
DOS gewonnen maar wat heeft het
publlek genotên van alê eerste kênnrs-
makÍng nêt deze Papua,s.
Het \,ras voor onze verenlgÍng elg
plezleríg orn !€lê ere-Ieden, Leden
van verallenstê, bestuurders KNKV en
vele anderen te nogên begroeten.
J. BloeEheuvel (KNKV) :  , ,De ontvangst
ln Enschedê was ongetwi j feld ui tste-
kend voorbereld. ,Je kon wel merkèn
dat het dê Papua-ploêg Íets deed;



G
niet  te overdreven, ju ist  dêzê eên-
voud maakte indiuk op die nensen."
Schêidsrechter van Nordên:, ,Dê ont-
vangst was in één lroord grandioos.
Andere lroordên zou ik er niêt voor
weten. Vooral  op de at tent ie die
niêt  a l leen ik.  rnaar ook de giens-
rechters krêgên ui tgereikt ,  z i jn \ r i j
hi i ,^nÀêr + '^+c' l

À. zwáanswi jk,  oud t jondscoach: "zo'n
onLvdngst,  zo' l reI  op heL gemeenLehuis
arsmede in dê kantine. ri,as gelroon
qeweldiq. De toespraak van ale heer
!aIsÊma zdL ui tstekênd in elkaar-
Àangezien ik bi jzonder veel  kontakt
hêb net de groep, kan Ík al leên naar
konstateren dat de spêIers de kado's
en dê gehelê ontvangst qêweldig
hebben gevondên. Je kon geiíoon
merken dat het indruk op hen maakte. ' l
R.  Klrby,  bondscoa.h Pàpua Nieuw-
cuinea had op zorn overweldigendê

ontvangsL niet gerêkend. , ,Dlt  was
voor de spelers gelroon her êinde.',
aver zi jn ploeg was hi j  bi jzonder
tevredên- , ,Je kunt merken, dat ze
ingespeeld ral<en en dat korot de
scoringskansên ten goede. Vetateatigend
zullen wlj het ale koEende $redstrtjden
besrist  noêl l i  jk kr i  jgên., ,
De lleveling van het publiek was
onget lr i j Íe ld nr 16 Lohia Rakd. Ti j -
dens de shor{ nlst hll het publiek
ar behoorl l jk aan hêt lachen te
kr i jgen net zl jn l iêfalesdaDs. Lohia
had aI allrect in dê gaten dat hêt
talr i jke publ iêk achter hein stond
en alat vond hi j  f t jn.  cuido Teusstnk
was jn zi jn ogen de beste Dos-speler.
28 Januari  1979 gelukte het À-1 on
bet kanploenschap te veroveren door
1n Borne Ínet 9-6 te winnen van
croên Z$art .  HeÈ beqin was voor de
thuisclub, want binnen enkêIê nlnuten

te78: voor het e.st in de teschid.n;s bracht eca stuep Papua's en bezoeh un Nederland. DOS spcelde in de THT Esen .leze
uniehL ploeg. Dezc loto 

-^er.l 
in Nuren ecnomcfl @tur dc bczochers getrahrecrd wenlen op un ueruclendc dans.
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1o.3ouun za LopE ro.oo uun

ïonr|gd(|rrÍ i t 2l!O Êp, dh vrd rlatd..Èa

2l oldoà.rtr.rrugÈ..rt{ .Flrl|og rËo.í,
Kub.!.I1.23 t Éidr.b.

sto[d hêt 2-0, ! .1.  Lesuis,  díe toch
wel tegen een steÍke dane stond,
roaa! zÍch prÍma verweerde scooldê
ult een strafworp 2-1 en even later
scooralê J. zwee'js 2-2. De thulsclub
blêef gevaarlijk en het was dan ook
niet v!êeÍld dat de thuisclu.b bij
rust met 5-3 leldde. ons doetpunt
kwaD op naam van J. ztreers.
Tljdêns de rust weÍd allês op een
rlJt je gêzet en net fr Ísse Eoed kon
dan ook wordên begonnen aan dê laatste
20 nlnuten.
Toen Croen zwart onmiddê1ltjk 6-3
scoorde leek het vonnls voltrokken.
En ziedaar, plotsklaps beglnt alê
gehele À-1 dachine te draalen. Ze
bleven naar jagen op de korf en ale
doelpunten vielen opeens als rijpe
appels in dê schoot. Prachtigê vol-
Èleffers kwamen op naarE van J. van
LÍêr,  M, Lêsuls,  S. Velalhuis,  J.  van
Liêr et l  H. dê Keizer.  De faatste
ninuten werden vo1 gênaakt en na het
laatste fluitslgnaat vlogên de spe-
1êrs êlkaar in ale arnen ên was hêt
kanpioenschap een fêit.

Eveneens weral DOS À-2 kampioen aloor
Wesselerbr lnk net 5-4 tê verstaan.
Dezê kampioensploêg bestond ul t  o.a,
L, BouÍrhuis,  Y. BrÉnen, H. Schuftz,
R. Piêtêrs, J.  ter Heêgdê, R. van

Zutphen, R. Kloppenborg, R. Boshulzen,
R. Diêver,  P. Dalênoord en J- Scheep-

Hêt jaa! 1980 rras zeer natig \dat het
zaalgebeurên betrof.  ai j  de senioren
werd alleên het zesde kampioen, door
net 6-3 van Wessêleibrink !e \rinnen-
Zor\dag 24 februart za1 de geschiede-
nis 1ngaan als een heel nerkwaaldiqe
dèg. E]OS I had haar laatsÈe thuls-
lrêdstrijd tegen Trekvogels verloren
met 10-12 en was daarmee net Fidus
Pacta gedegradeerd ui t  de overqangs-
klasse.
l{aar na de wedstrijd bleek dat de
Rotteldaml0ets vexgeten hadden de
spelers-kaarten en een wedstr l jd-
forlnuller mee te neroen. Zes spelers
kondên zich op êen andere wijze
IegltlrDeren, rnaar dê ovelige twee
naren daaltoe niêt ln staat. En vol-
gens het regfeÍrent van lredstrijden
zi jn spelers dlê zich nlet kunnen
Iegit lmêÍên ongerêcht igde spelers,
en dat heeft tot gevolg boete en
twee verliespunten voor de bêtrokkên
ploeg. Bovenalien wordt de uttsl-ag
van dê gespeêIdê wedstrijd vastge-
steld op 5-0 in het voordeel van de
tegenpart ÍJ,  tenzi j  de ui ts lag van
belang ls voor alegradatle, en dat
was hte! duldeuJk het geval.  In dl t
geval zou de wedstrtJd opnleuw no!-
den vastqesteld. Enkelê weken l-ater
gÍng onze hoop. door een schrlJven
van ale bond, vê!lo!en. Het protest
werd zonder r0ee! afgewezen en alus
bleven ilre laatstê.

Onze Junioren gelukte het nlet een
besl lssingswedstr l jd tegen HKC tn
.! , r lnst oÍr  te zerten, en zo ging hêt
kanploenschap onze neus voorbtj.
Utteraard hêeft dê pto€g goeat haa!
'best gedaan ên de ulnsrmogeltjkheden
wa:en echt wel aanwêzlg.

Toen irlj dan ook een 4-3 !.oorsprong
hadden opgebouwal, hadden $1J Eoeten
doordrukken- Dat fuktê niet en
daardoor kon EKC ate wlnst ên het
kanpÍoenschap tn dê wacht slepen.
Eet sêizoên 1980-1981 bracht ons
getukkig wêer eên zonnigêr aanzlên
door de kamploenschappen van zowêl
heÈ eerste a1s hêt tvrêeate -ÀI1êreerst is het DOS l alat 1n de
Pathnoshal tegên HKC het kamptoen_
schap behaalde aloor met 11-9 tê win-
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nen. Na afloop alolfe Plet en een
leder d1e 's avonals ln onze kantlne
is gêlr€est ríeet: ,,dat het paard ln
de 9an9" al lang weer weg ls.
Enkele weken later gelukte het DoS 2
het karoploenschap van haa! afdellng
te behalen. h êen ei.daler
È€ behalen. h een sldalerenale poè
$eral ultelnilelljk llKC rlet 8-7 ve!-
slaqen.
De Junloren - ook nog kanshebber
voor het ka[ploenschap - hebben de
kanploenstlllogle nlet voltoold.
ceheel terecht gLng ile einaloverwln-
n1n9 naa! RLgtersblêek dat'bet 11-8
de baag bleef over onze Junloren.
Slechts één karÍploenechap trerd be-
haald ln het aeizoen 1981-1982 Í laar
tleg!èilatle lraa er voo! onzê ploegen
ook niet bíJ.  ?och was ons eerste
heel dtcht btJ de fatale streep
naar ultgerekenil ile lrêdstrljd tegen
kaq)loen Psms werd ÍDet 8-8 geltjk-
gespeeld. De bezoekers waren terecht
tevrealen Ínet dit gelijkslrel @dat
zÍJ kanploên r,raren geltolilen en DoS
tiras Dlsschlen nog wel gelukklgêr
uant zl) ategÍradeerden nlet. 50 rolnu-
tên làng heeft het publlek kunnen
genieten van een spannende oP hoog
pelf staande wêdstrtjd. E! na!ên nog
10 ntnuten tê spelen en allebel had-
den ze belàrig biJ dat êne punt. Dus
spelbevrlezen. ParÉ deed niets rneer
en ook f,ios liet h€t balletJe rustÍg
rondgaarn. Een zucht van verllchting
qing ê! aloor een iealer hêen toen de
schelalsrechter af,floot. DOS had weeÍ
geschledenls geÍoaakt I de krauten
haalden wederoro lets oD over te schrlj-

DOS 3 behaalde het ká.Ep1o€nschap
zotrde! zêIf te spelen ên dat ls
natuurlÍJk noolt zo 1e!k. De mênsen
alLe voor d1t succ€s zorgden garen:
C,onnle, Glietjê, Ina, Jannie en G€a'
wl!n, Jan, Bert, wllly, JaÍr en coach
cerald.
wie de Jeugd heeft, heeft de to€konst
en met alat laatstse bedoefên nlj
onze pupi l len. ZtJ waren het dle ln.
het selzoen 1982-1983 ale kamploens-
vlag konden hiJsen ên nog ongeslagen
ook.
Onalanks overwinnlngen in de laatste
wealstrljalen tegên SÈêeds ltooger en
Oost-Arnhen DoêsÈ ons eerste teaD
toch een ËtapJe terug.

Toch blêef nen niet door de Celeur-
stellende rêsuIÈaten van DOS 1 blj
de palken neerzltÈen. Mêt alle krach-
ten g1n9 ben het selzoen 1982-1983
aan het rdeÍk.
Hêt alleteerste succes werd bêhaald
voor de zaalkoryeÈlt1ê 1n een toer-
nool van Achlllês te Den Haag. In
ale eersÈe nedstrljd werd lanalskarryloen
Fortqna Det 4-2 verslagen en dat gaf
tle burger lrê€r Doeal. De tweede wed-
stltjd tegen Samos weralen wlj echter
alweer mt de neus op dê feÍten ge-
Clrukt gêzlen de 12-1 nederlaeg dle de
onzen kregen te l"ncassêren. In de
laatate wealstrl.lal van de poule be-
haal,aen slj eên keurlg gelljkspel
6-6 têgen Rêady.
De Et!1Jd on de vlJfde en zesde plaaès
glng tussen BEP en DOS. Door uitste-
kend spel wêral eên verallende 7-4
overwlnnlng behaald en een eêrvollê
vijfde plàats was dan ook het resul-

Hoog r{alen dan ook de verwachtlngen
gesPalrnen oDtnent ona vfeggeschlp.
Maa! helaag bleven die venrachtlngeí
ult en zêlfs even dleigde wêe! het
alegladattespook.
q) w€dltrljdên Èu!!cn mS en X.lzêt
Karcl schljnt êchter geen zegên te
rusÈen. Vferd alrle Jaar geleden ln
NtJEgen al eêns een wedstrlJd tussên
deze beldê ploegen geataakt, zondag
4 baa:at was dlt nederorn het gaval.
Dlt keer waren beLale ploegen deeraaaí
echter nlet schuLdlg, rde klegen nu
te makên ret êen gchêldsrechte!, ille
dê speflegels op geheel e19€n wlJze
lnterplieteerde.
Het restant van deze gêstaàkte 

"ed-sÈrljd, zeven nlnuten, noe3t enkele
alagen laÈer 1n clánerbrug worilen 9e-
speeld. Ook nu begon mS ret spel-
b€vilezen zoalat ale stànal van 8-8
gehanflhaafd bIeef,
llet laatste Jaar 1n de zaêl blacht
ons naast vrêugde ook erg veel ve!-
d!1et. Door een 10-7 nealerl-aàg tegen
Kê12€r Karel op 24 februarl dêgladeer.-
de ons ylaggeschip naa! ale tweeile
kLasse. Slnals dê lnvoering vàn de
zaalkoryêtltle speelde ons eerste
nl@r 20 laag.
vreugfde heerste e! bij ile spelers
van lDS 4. Na eerst een enervereíde
stlljd Ét Glo€n zwaÍt gelukte het
hen oD de besllssende wealstrljtl teg€n
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Dos-prpi c, I zMlkd,npio.n
te8.t. Á.hktn. ii: R. Cc1,1c/ma,,
R. tt l\'zr', A. I;olkndt, À Schot
í"th, l,t. Ildrttnnn, S. Z6'i! tn C.

ZLtrlal: L Btfalo, N Bl,'hhus. s
Lbbclnk t r  N. vxnr.

*i .l

ê R;

wesselerbr ink met 10-(  te winnên.

Ook dê jeuqd deêd \el  dtqêlolên sêi
zoên van zich spreken. Diverse ploegen
s rêden nêê om nól  \dnl ioÊns(hdf ' .
Na een 18-0 overwinninq op croên
zwart  ! ,erd À-4 kampioen. Terêcht \daren
er bloênen na af loop voor:  F.  Bóhnke,
R. caldemàn, M. Ebbing, .  BruschkP,
N. ter  L indert ,  R. têr :  Peze, E. Berfe-
1o, A. Mê1l ink,  M. Bleunink,  M. MuLder
S. Pothast.  Di t  p loeqje scoórdê el :
Iust ig op ros di t  seizoen, 133 voor
ên nà2r <rê-Èrc a +ê-ên
À- I  dêtrr ! -ê I  êr  I  - t  a,ê.  

^T 
. l -  r i re l

i l  d-  w.chl  Le sLFpên. werden HY.
in de compêt i t ie dr ie punten afge
snoópL, oê bêsl :ssin9strêdstr i  jd in
Àlnelo werd na een 4-3 voorspronq
net 6-5 ver loren,

zoals reeds eerder geschreven, DOS I
\eef ,  nooir  o ió doninerêrd- 

'o l  
rn

rê.  zdalqêoêLrên \unnêr spêlen diê
wi j  zo qraag haddên qewird.
Ninr, 'ner wêrd het al ler .hoogste niveau
bereikt .  Door de degr.adat ie.  het

afgelopên seizoen, z i jn wi j  in een
\ ldsse terecht gêkomen uaar oos -
nede qezien het ver lêdên -  bêpaald
niet  thuishoort .
Aan de select ie nu de taak on net
vereende krachten zo snel  nogel i jk
het ver loren qeganê terrêin te hêr-
winnen. Schouder aan schoudêl :  moet di t
kunnen tul(ken.

D@-til@
Komt DOS wilt uu beste krachten tonen
Laat zien uat uu tuaandl nog oermalg
,,Op d.e korf' zij DooÍtd.urend het pdrool

Voor de eer d.er blauuuit blag
crijp d.e bal goed Dast
Weest uw mai tot lasí

Werpt lerm na.ar een onged.ekte madt
Naar d.e kol.f Dlug aooÍ zes

Houdt u goed DOS
Dat geen kans u ooit ontgd.at

Komt DOS lDilt u1t troube gasten tonen
Wat hieÍ d.e gastDrijheid nog oermag

,,Eensgezind" zij ooortdurenal het pdrool
Tot beslltit Ddn ied.ere slag
Houdt uw glas goed oast
weest geen mens tot l(tst

BIijfi steeds met uu sportoriend goed,e naats
waar de trtetudschap itl sport
Ook d,oor strijd hechter uordt
Voelt zich ieder op zijn plddts

F*
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