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Voorwoord Media Team
Van de Voorzitter

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De Jeugdcommissie
Jeugdopleiding DOS’37 zit
weer in de lift

Speelschema DOS’37
2e klasse J

NIEUWE AFTRAP
U vindt hier voor u, na afwezigheid van tien
jaar, onze presentatiegids van het nieuwe
voetbalseizoen 2022-2023. Afgelopen juni
vierde onze vereniging DOS ’37 alweer haar
85-jarig bestaan.

Dit jaar komt ons vlaggenschip uit in de tweede klasse van het
zaterdagvoetbal, na degradatie via de nacompetitie. Een degradatie
welke werd gekenmerkt na een seizoen met veel blessures en
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Beltona beloftencompetitie
Terug van weggeweest

het opvallend vaak missen van grote kansen, waardoor we nu
een niveau lager spelen, in de tweede klasse. Alles opgeteld was
het vorig seizoen gewoon niet goed genoeg, om zich te kunnen
handhaven in de eerste klasse.
Na vele seizoenen op rij in de eerste klasse te hebben gespeeld,

11

Interview Jeroen Niks
‘Van begin af aan moet er een
goede spirit en commitment
zijn in het team’

moeten de mannen van Jeroen Niks het dit seizoen in 2J zien
te rooien en de opgelopen schade zien te herstellen. Dit zou
bewerkstelligd kunnen worden met een nieuwe keeperstrainer
Arjan Verhoef en een aantal nieuwe spelers, Patrick van den Noort,
Sander Thomas, Mark van Pijkeren, Senna Silva van der Veen en Jari

Groeien bij Dasko!
Bij Dasko laten wij mensen groeien. Dit doen we door opleidings- en
stageplaatsen aan te bieden aan jongeren, maar ook aan herintreders/
zij-instromers. Wij bieden een opleiding op maat aan en zorgen er samen
met jou voor dat jij meegroeit met ons bedrijf.
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• Kom stagelopen bij Dasko!
• Word bezorger van boodschappen
aan huis bij Dasko!
• Word vrachtwagenchauﬀeur bij Dasko!

16

2

Presentatiegids seizoen 2022 / 2023

De selectie

Seizoen 2022-2023

snel gemaakt kan worden. Het niveau waar de club eigenlijk ook
thuishoort. In ieder geval hebben we dit jaar een aantal mooie
regio-derby’s op het programma staan, met tegenstanders als
Almelo, Enter Vooruit en De Zweef Nijverdal. Wedstrijden met veel

Teamfoto

Seizoen 2022-2023

publiek langs de lijn, dus in een mooie ambiance.
Verder vindt u in deze gids een uitgebreid interview met onze
trainer Jeroen Niks en de nieuwe keeperstrainer Arjan Verhoef.
Ook komen er een aantal commissies aan het woord over het

21
werkenbijdasko.nl

deze mooie regionale klasse en dat de stap naar de eerste klasse

Vroomshoopse Boys, Den Ham, Enter Vooruit, PH Almelo, ON

19
Waar wil jij naar toe groeien?

Hellegers. Hopelijk gaan we dit seizoen dan ook goed presteren in

22
24

Interview Arjan Verhoef
‘Ik draag graag mijn steentje bij
aan de ontwikkeling van de
keepers van DOS’37’

aankomende seizoen en zij kijken allemaal vooruit naar het nieuwe
seizoen en verdere toekomst. In deze presentatiegids hebben we
ook de spelerspaspoorten van de eerste elftalspelers opgenomen,
inclusief een ploegenoverzicht en het programma van DOS’37 1.
Wij wensen u veel

De sponsorcommissie
De sponsorcommissie in een
hernieuwd leven geblazen

Clubcoördinator
Martin Vos

leesplezier met deze
nieuwe editie.

Rik Wessels
media team

Clubcoördinator Martin Vos
al 23 jaar ondersteunend
binnen DOS’37

De technische
commissie

een blik op het seizoen
2022-2023
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Van de Voorzitter

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN
dat is het gevoel dat ik heb bij het komende seizoen. Dat geldt voor veel zaken binnen onze
prachtige club. Allereerst, ons eerste elftal komt voor het eerst sinds 14 jaar niet meer uit in
de 1e klasse/hoofdklasse maar komt dit seizoen uit in de 2e klasse J.
Uiteraard was de degradatie van het afgelopen seizoen een

FC Twente/Heracles. Het aantal sponsoren is fors gestegen

teleurstelling maar ik ben ook van mening dat het goed is om

en daar mogen we trots op zijn. Dit biedt volop kansen om

nu de blik naar voren te hebben. Ik kijk met veel plezier uit

onze accommodatie verder te verbeteren en te verduurzamen.

naar alle regionale derby’s in een competitie die dit jaar extra

Dit zorgt ervoor dat we dankzij jullie steun in de actie van de

spannend wordt vanwege de versterkte degradatieregeling.

Rabobank ons clubgebouw gaan voorzien van zonnepanelen

Op het moment van dit schrijven staan we vlak voor de

en met de gemeente Twenterand zijn we in overleg om onze

competitiestart en kunnen we terugkijken op een goede

lampen te vervangen door LED-verlichting. Hiermee gaan we

voorbereiding en zijn we geplaatst voor de volgende

er van uit dat we een forse besparing kunnen realiseren op

bekerronde. Dat geeft vertrouwen voor de competitie!

onze energiekosten.

Daarnaast hoop ik dat dit weer een seizoen gaat worden wat

Als bestuur hebben we begin juli bij elkaar gezeten om ons

niet (deels) hoeft te worden stilgelegd vanwege het COVID-19

plannen voor het komende jaar met elkaar te bespreken.

virus. Het zijn drie bijzondere seizoenen geweest waarin

Hier hebben we een tweetal thema’s gedefinieerd die we als

we trots kunnen zijn op onze vereniging en waarin onze

rode draad door het seizoen laten lopen. De thema’s zijn

kernwaarde #binding in alles naar voren is gekomen.

het verder professionaliseren van de club DOS en het

Wat mij betreft mag het komende seizoen ook in het teken

versterken van het clubgevoel.

staan van #sfeer en #voetbal!
Wat mij betreft mooie thema’s om samen met jullie van het
Als vereniging staan we er goed voor. Het aantal leden

seizoen 2022/2023 een groot succes te laten maken.

is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen terwijl we

Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in!

de uitstroom goed weten te beperken. Sportief zien we
steeds meer talent doorbreken in het eerste elftal en jonge

Harold Schreur

jeugdspelers zijn in beeld bij de voetbalacademie van

Voorzitter DOS’37
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De jeugdcommissie
ingevoerd vanaf de O11, waarbij er elk jaar een aantal

Het is de bedoeling om tot een blauwdruk te komen van de

spelprincipes bijkomen. Zodoende ontwikkelen de

vereniging en jeugdopleiding. In nauwe samenspraak met

jeugdspelers elk seizoen in de (herkenbare) manier van

gedegen medewerkers van zowel de voetbalbond als van het

spelen. In de laatste twee jaren (O19) als jeugdspeler hebben

adviesbureau, zijn er een divers aantal verbeterpunten aan

ze dan kennis genomen van alle spelprincipes die gelden

het licht gekomen waarmee we hard aan de slag zijn gegaan.

binnen de jeugdafdeling van DOS’37. Dit zal gebeuren aan

In de komende maanden hopen we dit proces af te ronden

de hand van een jaarplanning waar de trainers mee zullen

en, naast het behalen van het bijbehorende certificaat van

werken. Per maand zijn er een viertal spelprincipes waar

Lokale Jeugdopleiding, hiermee de volgende slag te slaan in

op getraind en gecoacht wordt. Wat er in de afgelopen

het verbeteren van onze opleiding. Hierbij kun je denken

periode op is getraind, zo wil je ook als trainer het

aan het actualiseren van het opleidingsplan, waarin we

vervolgens in wedstrijden terugzien. Daarmee focussen

nieuwe doelstellingen formuleren voor de komende jaren.

we met de jeugdspelers in een bepaalde periode op een

Waar staan we? Waar willen we naar toe?

aantal onderdelen, waarin zowel trainingen als wedstrijden

Welke speerpunten vinden we belangrijk en hoe

aandacht voor is.

gaan we de doelstellingen behalen?

We zijn de afgelopen maanden ook samen met de KNVB

Al met al een heel interessant proces waar we met veel

en NMC Bright aan de slag gegaan met het Kwaliteit en

betrokken vrijwilligers hard mee aan het werk zijn en hopelijk

Performance programma. Dit als doelstelling om samen

dit seizoen al de eerste vruchten kunnen plukken. We hebben

te kijken hoe we de jeugdopleiding kwalitatief verder

weer zin in aankomend seizoen, waar voetbal en plezier hand

kunnen ontwikkelen.

in hand zullen gaan op Sportpark ’t Midden.

JEUGDOPLEIDING DOS’37 ZIT
WEER IN DE LIFT
De afgelopen jaren is keihard gewerkt om de jeugdopleiding van DOS’37 weer nieuw leven in te blazen. Met de
aanstelling van Hoofd Jeugdopleidingen Marc Meier werd weer een echte DOS-man op deze cruciale positie
aangesteld, iemand die enorm betrokken is bij het wel en wee van de vereniging.
Een van de eerste wijzigingen die werd doorgevoerd was

het oog om al die jonge jonge spelers lekker enthousiast

het aanbieden van gelijke kansen voor de jongste jeugd.

te zien trainen. Na drie jaar merken we dat de aanwas

Het idee was om te zorgen voor kwalitatief goede oefenstof

aan de onderkant groeit. Daarnaast leiden we alle spelers

voor de jongste jeugd (Mini’s tot en met JO10), uiteraard

zo breed mogelijk op, waardoor het algehele niveau ook

afgestemd op de leeftijdsgroep. Bij de teamindeling wordt

hoger wordt. Iedereen krijgt zo een “basis” aangeleerd

geen onderscheid gemaakt in ontwikkelingsniveau en

en vanaf de O11 wordt er geselecteerd. Om de kwaliteit

delen we de teams gelijkwaardig in. Daarnaast rouleren

van dit project te blijven verhogen, is Tom Braakhuis

alle trainers van een leeftijdsgroep over alle teams van

aangesteld als coördinator Gelijke Kansen. Hij zal o.a.

deze categorie. Dit alles zorgt voor een goed ontwikkelde

iedere maandagavond aanwezig zijn om de relatief jonge

basistechniek bij onze jongste jeugd en hiermee voor een

trainersgroep te begeleiden.

enorme boost van de jeugdopleiding.
Daarnaast zullen we vanaf aankomend seizoen ook
Het project Gelijke Kansen werd direct goed ontvangen

intensief gaan werken met spelprincipes. Het trainen van

door zowel spelers, ouders en trainers. De trainingsavonden

spelprincipes moet zorgen voor meer uniformiteit en

worden nog altijd goed bezocht en het is een lust voor

herkenbaarheid binnen de jeugdopleiding. Ze worden
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Competitie indeling 2de klasse J

Competitie-schema 2e klasse J-Seizoen 2022-2023

Datum

Ronde

Thuis

Uit

24-sep-22

1

DOS ‘37

PH

01-okt-22

2

Elim

DOS ‘37

08-okt-22

3

DOS ‘37

Gramsbergen

29-okt-22

5

De Zweef

DOS ‘37

05-nov-22

6

DOS ‘37

Nieuwleusen SV

12-nov-22

7

Den Ham

DOS ‘37

19-nov-22

8

DOS ‘37

Enter Vooruit

26-nov-22

9

FC Meppel

DOS ‘37

3-dec-22

10

DOS ‘37

Tubantia

10-dec-22

11

Oranje Nassau

DOS ‘37

21-jan-22

12

Sparta Enschede

DOS ’37

28-jan-22

13

DOS ‘37

Vroomshoopse Boys

04-feb-22

14

PH

DOS ‘37

11-feb-22

15

DOS ‘37

Elim

04-mrt-22

16

Gramsbergen

DOS ‘37

18-mrt-22

18

DOS ‘37

De Zweef

25-mrt-22

19

Nieuwleusen SV

DOS ‘37

01-apr-22

20

DOS ‘37

Den Ham

15-apr-23

21

Enter Vooruit

DOS ‘37

22-apr-23

22

DOS ‘37

FC Meppel

29-apr-23

23

Tubantia

DOS ‘37

13-mei-23

24

DOS ‘37

Oranje Nassau

20-mei-23

25

Vroomshoopse Boys

DOS ‘37

27-mei-23

26

DOS ‘37

Sparta Enschede

DOS ‘37

Oranje Nassau

Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 48
7671 GT Vriezeveen
0546-56 18 77

Sportpark Ossenkoppelerhoek
Maardijk 130
7609 PR Almelo
0546-81 48 38

VV Den Ham

PH

Sportpark De Rohorst VV Den Ham
Rohorst 1 A
7683 PE Den ham ov
0546-67 28 22

Sportpark Schelfhorst
Veenelandenweg 34
7608 HB Almelo
0546-86 27 75

SC ELIM

SPARTA ENSCHEDE

Sportpark Elim
Carstenswijk 14
7916 TM Elim
0528-35 17 09

Sportpark Schreurserve
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede
053-43 54 518

ENTER VOORUIT

TUBANTIA

Sportpark De Werf
Sportlaan 2
7468 GA Enter
0547-38 16 63

Sportpark De Bijenkorf
Verlengde Polluxweg 10
7557 XH Hengelo ov
074-25 02 436

GRAMSBERGEN

VROOMSHOOPSE
BOYS

Sportpark ‘t Hoge Holt
Hoge Holt 17
7783 BH Gramsbergen
0524-56 17 92

Sportpark De Bosrand
Flierdijk 5
7681 RB Vroomshoop
0546-64 63 62

FC MEPPEL

RKSV DE ZWEEF

Sportpark Ezinge
Ezingerweg 58 A
7943 AZ Meppel
0522-25 52 52

Sportpark Gagelman
Koersendijk 25
7443 PP Nijverdal
0548-61 18 21

NIEUWLEUSEN
Sportpark Het Klaverblad
Kon. Julianalaan 8
7711 KK Nieuwleusen
0529-48 27 49
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Beltona Beloftencompetitie

Interview Jeroen Niks

TERUG VAN WEGGEWEEST

Na jaren van afwezigheid keert DOS’37 terug in de Beltona Beloftencompetitie met een
o21 elftal. Dit elftal wordt samengesteld uit spelers uit de 1e en 2e selectie, aangevuld met
beloften uit de J019 en J017. Het team wordt dit jaar gecoacht door Wilmar Nieuwenhuis en
Marc Meier en is ingedeeld in een poule met STEVO, DETO en Vroomshoopse Boys. Mooie
uitdaging dus voor onze beloften waarbij de mannen beginnen op dinsdag 4 oktober tegen
STEVO met een thuiswedstrijd en wordt er om 20:00 uur afgetrapt.

Datum

Ronde

Thuis

Uit

4-okt-22

1

DOS ‘37 O21-1

STEVO 021-1

25-okt-22

2

Vroomshoopse Boys O21-1

DOS ‘37 O21-1

‘VAN BEGIN AF AAN MOET ER EEN
GOEDE SPIRIT EN COMMITMENT
ZIJN IN HET TEAM’
‘We willen gaan voor promotie en zo hoog mogelijk eindigen’. Met deze woorden geeft hoofdtrainer Jeroen Niks
aan hoe hij aankijkt tegen het nieuwe seizoen. Na jaren in de eerste klasse speelt onze hoofdmacht dit seizoen
een klasse lager met meer regionale wedstrijden, met onder meer derby’s tegen zijn oude club Den Ham en
Vroomshoopse Boys. ‘We willen dit seizoen graag revanche nemen en veel mooie wedstrijden met enthousiaste
jongens neerzetten.’
In vergelijking met vorig seizoen zijn er dit seizoen een vijftal

‘Voor de ontwikkeling van de ploeg is het belangrijk dat

nieuwe spelers. ‘Deze nieuwe jongens zijn fris en gretig, net

de groep fit blijft. Daardoor krijg je ook een onderlinge

als de rest van de groep.’ Ten opzichte van vorig seizoen is de

concurrentiestrijd en dat is goed voor de ploeg’, zegt Jeroen.

16-nov-22

3

DETO O21-1

DOS ‘37 O21-1

06-dec-22

4

DOS ‘37 O21-1

DETO O21-1

met spelers die niet fit waren of fysieke ongemakken hadden,

Qua competitie ziet hij dat de indeling wat noordelijker is. ‘Clubs

waardoor je als trainer minder keuze hebt. Hierdoor ben je

als FC Meppel en Elim zijn voor mij nog relatief onbekend, dat

14-feb-23

5

DOS ‘37 O21-1

Vroomshoopse Boys O21-1

misschien in je trainingsintensiteit wat voorzichtiger.’ Verder

is natuurlijk anders met tegenstanders als Vroomshoopse Boys

08-mrt-23

6

STEVO 021-1

DOS ‘37 O21-1

geeft Jeroen aan dat er is geleerd van de invulling van de

en Den Ham. Van mijn oude club heb ik al wat telefoontjes

selectie. ‘Ik zie dat we nu in de breedte sterker zijn geworden.

gekregen dat ze het mooi vinden dat ze weer tegen ons spelen.

Vorig seizoen schoten we uit de startblokken, maar er kwam er

Voor het publiek zijn dit ook geweldige wedstrijden om te gaan

rond de winterstop zand in de motor.’

kijken.’ Hij schat deze competitie wat fysieker in dan de eerste

selectie breder. ‘Vorig seizoen kregen we al heel snel te maken

klasse.
Dat het seizoen met een domper eindigde rekent hij ook
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zichzelf aan. ‘Ik kijk wel in de spiegel dat we in sommige

Eerst staan er nog drie bekerwedstrijden op het programma,

wedstrijden niet hebben gebracht wat we konden. Dan denk

tegen Stevo, Enter Vooruit en SVZW. ‘De eerste twee in de

ik aan of dit ligt aan hoe de jongens zijn voorbereid of aan iets

poule gaan door. In deze wedstrijden willen we zo snel mogelijk

anders. Ik ben dan wel kritisch op mezelf. Toch vind ik dat we als

op zoek naar vastigheden in de ploeg.’ De voorbereiding is

team niet uit elkaar zijn gevallen en bij elkaar zijn gebleven. Die

afgelopen zaterdag begonnen. ‘Iedereen is snel terug van

commitment wil ik komend seizoen weer zien, de spirit moet er

vakantie, dus dan kunnen we vol gas gaan om ons zo goed

van begin af aan zijn, en ook blijven.’

mogelijk voor te bereiden op het seizoen. Ik heb er weer zin in’.
Presentatiegids seizoen 2022 / 2023
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A-selectie 2022-2023

Patrick
Nitert

Patrick
Van den Noort

Wout
Kikkert

Glenn
Jansen

Positie: Keeper
Geboorte datum: 2-12-1992
Aantal seizoenen: 12e seizoen
Aantal wedstrijden: 229 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: Keeper
Geboorte datum: 28-11-2001
Aantal seizoenen: 5e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: verdediger
Geboorte datum: 05-08-1996
Aantal seizoenen: 7e seizoen
Aantal wedstrijden: 86 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: Middenvelder
Geboorte datum: 24-08-2001
Aantal seizoenen: 5e seizoen
Aantal wedstrijden: 53 wedstrijden
Spelerhistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen), ON (Almelo)

DOS ‘37 (Vriezenveen), Daarlerveen,

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen)

Gijs
WIlharms

Melvin
Kemp

Twan
Schoonewille

Sander
Thomas

Positie: Keeper
Geboorte datum: 06-08-2006
Aantal seizoenen: 1e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 westrijden
Spelerhistorie:

Positie: verdediger
Geboorte datum: 29-12-1997
Aantal seizoenen: 4e seizoen
Aantal wedstrijden: 62 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: Middenvelder
Geboorte datum: 16-02-1998
Aantal seizoenen: 4e seizoen
Aantal wedstrijden: 33 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: middenvelder
Geboorte datum: 24-06-1997
Aantal seizoenen: 1e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 wedstrijden
Spelerhistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen), Daarlerveen,

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen), Excelsior ‘31

DOS ‘37 (Vriezenveen),

(Rijssen), Sparta (Enschede),
Go Ahead Eagles (Deventer),
PEC (Zwolle), Heracles (Almelo)

Martijn
Olde Olthof

Job
Derksen

Hidde
Boers

Shakki
Mohamed

Positie: verdediger
Geboorte datum: 18-06-1993
Aantal seizoenen: 6e seizoen
Aantal wedstrijden: 105 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: verdediger
Geboorte datum: 19-09-1995
Aantal seizoenen: 2e seizoen
Aantal wedstrijden: 20 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: middenvelder
Geboorte datum: 02-09-2001
Aantal seizoenen: 4e seizoen
Aantal wedstrijden: 48 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: middenvelder
Geboorte datum: 23-05-1991
Aantal seizoenen: 3e seizoen
Aantal wedstrijden: 31 wedstrijden
Spelerhistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen), Juventa ‘12

DOS ‘37 (Vriezenveen), Glacis United
(Gibraltar), FC Twente/Heracles
Academie (Hengelo), ONU Tigers
(Bourbonnais-Illinois-USA), HSC ‘21
(Haaksbergen), BWO (Hengelo)

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen), Hoogeveen,

Tijn
Herkink

Stijn
Kuiper

Michel
Kamphuis

Mark
van Pijkeren

Positie: verdediger
Geboorte datum: 19-05-2000
Aantal seizoenen: 3e seizoen
Aantal wedstrijden: 15 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: verdediger
Geboorte datum: 08-12-1997
Aantal seizoenen: 5e seizoen
Aantal wedstrijden: 37 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: middenvelder
Geboorte datum: 30-06-1992
Aantal seizoenen: 3e seizoen
Aantal wedstrijden: 30 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: middenvelder
Geboorte datum: 04-01-1999
Aantal seizoenen: 1e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 wedstrijden
Spelerhistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen), DOS (Kampen),

DOS ‘37 (Vriezenveen) +

Juventa ‘12 (Wierden)

Den Ham

Excelsior ‘31 10 zaal (Rijssen),

(Wierden), PH (Almelo)

SVD (Dedemsvaart), Den Ham,
HFC (Haarlem), ZVV Zilvermeeuwen
(Zaandam)

SV Rijssen, Excelsior ‘31 (Rijssen)
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A-selectie 2022-2023

A-selectie
A-selectie
2022-2023
2022-2023

Marnick
Fokke

Ronald
te Morsche

Gerreld
Nijkamp

Bertran
Minkjan

Positie: aanvaller
Geboorte datum: 16-09-2000
Aantal seizoenen: 5e seizoen
Aantal wedstrijden: 41 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: aanvaller
Geboorte datum: 14-04-1990
Aantal seizoenen: 10e seizoen
Aantal wedstrijden: 199 wedstrijden
Spelerhistorie:

Rol: Teammanager
Geboorte datum: 01-13-1970
Aantal seizoenen: 3e seizoen
functiehistorie:

Rol: Teammanager
Geboorte datum: 17-05-1984
Aantal seizoenen: 3e seizoen
functiehistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen), Sparta (Enschede), DOS ‘37 (Vriezenveen), Omhoog
(Wierden), PH (Almelo), FC Twente/
Heracles (Almelo), WVV (Wierden)

Jari
Hellegers

Koen
Nijkamp

Dennis
van Leussen

Martin
Kottier

Positie: aanvaller
Geboorte datum: 29-03-2000
Aantal seizoenen: 1e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: aanvaller
Geboorte datum: 19-12-2002
Aantal seizoenen: 2e seizoen
Aantal wedstrijden: 26 wedstrijden
Spelerhistorie:

Rol: Assistent-scheidsrechter
Geboorte datum: 23-03-1986
Aantal seizoenen: 3e seizoen
functiehistorie:

Rol: Facilitair Manager
Geboorte datum: 15-01-1952
Aantal seizoenen: 20e seizoen
functiehistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),
HHC (Hardenberg), Barbaros (Hengelo),
BWO (Hengelo), AJC ‘96 (Hengelo),
HVV (Hengelo)

DOS ‘37 (Vriezenveen), FC Twente/

SVZW (Wierden),

Heracles Academie (Hengelo),

KNVB

Senna
Silva van der Veen

Jeroen
Niks

Rick
Boom

Mike
Huizenga

Positie: aanvaller
Geboorte datum: 06-12-2004
Aantal seizoenen: 1e seizoen
Aantal wedstrijden: 0 wedstrijden
Spelerhistorie:

Rol: Trainer
Geboorte datum: 19-07-1980
Aantal seizoenen: 3e seizoen
functiehistorie:

Rol: Fysiotherapeut
Geboorte datum: 03-08-2001
Aantal seizoenen: 3e seizoen
functiehistorie:

Rol: Fysiotherapeut
Geboorte datum: 09-04-1997
Aantal seizoenen: 3e seizoen

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen),

DOS ‘37 (Vriezenveen)

DOS ‘37 (Vriezenveen),

Sparta (Enschede), Den Ham,

Juventa ‘12 (Wierden)

DOS ‘37 (Vriezenveen)

Geerten
Brinkman

Arjan
Verhoef

Rol: Assistent-trainer
Geboorte datum: 30-11-1978
Aantal seizoenen: 2e seizoen
functiehistorie:

Rol: Keeperstrainer
Geboorte datum: 17-03-1982
Aantal seizoenen: 1e seizoen
functiehistorie:

DOS ‘37 (Vriezenveen), Daarlerveen,

DOS ‘37 (Vriezenveen),

Gramsbergen, PH (Almelo)

Berkum (Zwolle),
DETO Twenterand (Vriezenveen),
WHC (Wezep)
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functiehistorie:
DOS ‘37 (Vriezenveen),

1

Naam

Naam

Positie: NNB
Geboorte datum: 04-04-2002
Aantal seizoenen: 2e seizoen
Aantal wedstrijden: 4 wedstrijden
Spelerhistorie:

Positie: NNB
Geboorte datum: 04-04-2002
Aantal seizoenen: 2e seizoen
Aantal wedstrijden: 4 wedstrijden
Spelerhistorie:

DOS ‘37

1

DOS ‘37
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Bovenste rij v.l.n.r. Gerreld Nijkamp, Shakki Mohamed, Wout Kikkert, Patrick van den Noort, Gijs Wilharms, Jari Hellegers, Hidde Boers, Hidde Boers Middelste rij v.l.n.r. Dennis van Leussen, Sander Thomas,
Job Derksen, Melvin Kemp, Ronald te Morsche, Tijn Herkink, Michel Kamphuis, Martijn Olde Olthof, Senna Silva van der Veen, Martin Kottier onderste rij v.l.n.r. Mike Huizenga, Mark van Pijkeren, Glenn Jansen,
Koen Nijkamp, Geerten Brinkman, Jeroen Niks, Arjan Verhoef, Twan Schoonewille, Stijn Kuiper, Marnick Fokke, Rick Boom

Interview Arjan Verhoef

DOS SELECT SPONSOREN:

‘IK DRAAG GRAAG MIJN STEENTJE
BIJ AAN DE ONTWIKKELING VAN
DE KEEPERS VAN DOS’37’
Arjan Verhoef (40) is dit jaar een nieuw gezicht binnen DOS’37. In zijn omvangrijke loopbaan
is DOS’37 zijn nieuwe club. ‘DOS’37 is een gezellige club, waarbij er veel betrokkenheid is. Het
eerste elftal is echt verbonden aan de club, dat vind ik mooi om te zien.’
Als speler heeft hij voor WHC, OWIOS, CSV Apeldoorn,

verenigingen benaderd en heb diverse gesprekken gehad.

weer WHC en VVOG gespeeld. Nadat hij gestopt was als

Het gesprek met DOS’37 heb ik als professioneel ervaren. Wat

keeper kreeg hij een belletje van zijn oude club WHC, of hij

mij vooral aansprak is de ambitie van de club om jeugdkeepers

keeperstrainer wilde worden. Die uitdaging is hij aangegaan,

door te laten stromen bij de selectie. Dit sluit ook aan bij mijn

daarna is hij nog keeperstrainer van DETO en v.v. Berkum

visie om talentvolle keepers een kans te geven in het eerste

geweest. In zijn dagelijks leven is Arjan sportleraar op een

elftal. Daarnaast is het een uitdaging om met Patrick Nitert

VMBO school. ‘Ik vind het leuk om met mensen te werken.

aan het werk te gaan, afgelopen jaren heeft hij bewezen dat hij

Met mijn ervaring als sportleraar was het een logische stap

een van de betere keepers uit de regio is.’

om keeperstrainer te worden.’
Als keeperstrainer vindt Arjan het belangrijk om zich steeds
Na twee jaar keeperstrainer te zijn geweest bij v.v. Berkum,

verder te blijven ontwikkelen. ‘Door veel keeperstrainingen

heeft hij een tussenjaar genomen. Dit vanwege de geboorte

te analyseren en te sparren met andere keeperstrainers kan

van zijn dochter Milou. In dat jaar begint hij zijn eigen

ik steeds nieuwe elementen toevoegen aan mijn

keepersacademie: Goalkings in Almelo. Hier is hij op zondag te

eigen trainingen. Dit zorgt ervoor dat ik mijn keepers

vinden, naast zijn werk als sportleraar. ‘Ik heb hier eerder nooit

kan blijven uitdagen.’

tijd voor gehad, het was een idee waar ik al langer mee liep.
Er komen keepers uit heel de regio en de leeftijd varieert van

Hoe kijkt hij naar het komende seizoen? ‘Ik vind dat moeilijk

acht tot en met zestien jaar.’

in te schatten, vooral omdat ik de tweede klasse niet echt
goed ken. Vanuit DOS’37 kan ik zeggen dat we bovenin

18
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Toch begint het bij hem weer te kriebelen om als

willen meedraaien, hopelijk kunnen we er

keeperstrainer aan de slag te gaan. ‘Ik ben door verschillende

een mooi seizoen van maken.”
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De sponsorcommissie

advertentie

DE SPONSORCOMMISSIE IN EEN
HERNIEUWD LEVEN GEBLAZEN
In de zomer van 2019 hebben een aantal mensen het initiatief genomen om de
sponsorcommissie hernieuwd leven in te blazen. Voorheen was het re-actief, en het doel was
in 2019 om met een groep enthousiaste mensen die DOS ’37 een warm hart toedragen, een
actievere sponsorcommissie te organiseren, wat zowel voor sponsoren als voor de club een
meerwaarde zou kunnen betekenen.
Het begin was enthousiast, vele netwerken werden

We willen ook hierbij alle sponsoren uitnodigen voor het

aangesproken en er werden enkele activiteiten georganiseerd

bijwonen van wedstrijden van ons eerste elftal. Hoewel

met een goede opkomst. Door Corona kwam er echter al vrij

gedegradeerd, ook in de tweede klasse zijn er vele interessante

snel een kink in de kabel waardoor we als sponsorcommissie

tegenstanders, waarbij hopelijk genoten kan worden van goed

op de rem moesten trappen wat betreft het organiseren van

voetbal, onder het genot van een hapje en een drankje, met

evenementen. Hoe mooi was het echter om te concluderen dat

leuke mensen in een gezellige sfeer.

vrijwel alle sponsoren DOS trouw bleven. Als club hebben we
én naar onze sponsoren, maar het kan niet genoeg benadrukt

De huidige sponsorcommissie bestaat uit
de volgende leden:

worden hoe belangrijk het behoud van sponsoren is voor onze

•

Bertus Dasselaar

mooie club.

•

Marc Dasselaar

•

Ton Dasselaar

Op dit ogenblik kan en mag er weer veel meer georganiseerd

•

Esra Bolte

worden, en we willen met dezelfde energie als waarmee we in

•

Henk Herkink

2019 zijn gestart, doorgaan om DOS qua sponsoring vooruit

•

John Braker

te brengen. Erg jammer was de late afzegging van Heracles

•

Xander Evers

afgelopen juli, maar we zijn druk bezig met een andere invulling

•

Johan Abbink

voor het komende seizoen.

•

Harold Schreur

•

Gerco Rebergen

al verscheidene malen onze dank uitgesproken naar onze leden

20
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Clubcoördinator Martin Vos
Wat houdt dat nou precies in clubcoördinator
van DOS’37?

miljoen euro verkocht worden…. Ook het helpen organiseren

Martin ziet zijn functie als adviserende functie, waarin hij

Twente en Heracles Almelo tegen buitenlandse clubs zijn de

probeert alle vele vragen bevredigend te beantwoorden.

krenten in de pap. Net als het organiseren van het traditionele

Het gaat met name over competities, de degradatie- en

Kerstzaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdspelers. Martin

promotieregelingen, spelregels van het edele voetbalspel

organiseert dit al sinds 1990 samen met Martin Kottier, de

en vele onderdelen meer. Alle teams kunnen voor advies bij

huidige materiaalman van DOS 1, in sporthal De Stamper.

Martin terecht van de jeugdteams , tot de seniorenteams

Dit toernooi is na haar 25e editie door het bestuur van

en de dames- en meisjesafdeling. Met name de lagere

DOS’37 vernoemd naar de beide Martins, namelijk het M&M-

elftallen verdienden meer aandacht binnen DOS’37 en van

zaalvoetbaltoernooi. Best iets om trots op te zijn. Martin

daaruit wordt nu ook geregeld gebruik gemaakt van Martins

vindt het ook prachtig bij de wedstrijden van het Eerste

kennis van voetbalzaken. Het komt erop neer dat kennis van

elftal, waarbij het maken van het programmaboekje voor de

(voetbal-)zaken en goed informeren/communiceren een

thuiswedstrijden al 27 jaar een tweewekelijkse bezigheid is

belangrijke factor speelt in zijn rol als clubcoördinator. Een

voor hem. Ook het maken van de PowerPointpresentatie met

vrij nieuwe taak is een rol binnen het wedstrijdsecretariaat,

informatie over de regioclubs en de uitslagen en standen op

waarbij Martin de teams met hun spelers opgeeft bij de KNVB

zaterdag van het eerste elftal is een mooie bezigheid. Vele

en in welke klassen zij dienen uit te komen. Wekelijks maakt

bestuurders en supporters van met name de uitclubs kijken

hij de velden- en kleedkamerindelingen bij thuiswedstrijden

hun ogen soms uit bij de professionele presentaties op de tv-

voor alle DOS-teams en het jaarlijkse trainingsschema voor

schermen in de kantine, bestuurs- en businessruimte.

van profwedstrijden bij DOS’37, met wedstrijden van FC

velden en kleedkamers. Samen met Ronald Witteveen
(scheidsrechter coördinatoren) vormt hij deze commissie

Wat zijn jouw verwachtingen van ons Eerste elftal
dit seizoen?

en proberen zij samen de wedstrijdzaken in goede banen te

DOS’37 is volgens Martin het te kloppen team dit seizoen in

leiden. Een enorm belangrijke factor hierbij vormen de vele

de Tweede Klasse J. Mede omdat DOS’37 uit de Eerste Klasse

vrijwilligers die nodig zijn, zoals trainers, leiders en zeker

komt en enkele spelers van buitenaf herbergt. Hij verwacht

scheidsrechters.

dat ze uiteindelijk in de top 5 moeten eindigen dit seizoen.

(wedstrijdsecretaris) en Martijn Jansen en Nico Post

CLUBCOÖRDINATOR MARTIN VOS
AL 23 JAAR ONDERSTEUNEND
BINNEN DOS’37
Martin Vos is momenteel clubcoördinator van DOS’37. Hij staat ook bekend als een Dosser in
hart en nieren. Martin is momenteel 57 jaar en is fanatiek bezig met (hard)lopen in zijn vrije
tijd en is momenteel werkzaam als teamleider OOP op het Noordik te Vriezenveen. Martin is
getrouwd met Rita en is vader van twee dochters Daniëlle en Lisanne.

Maar dan moet het wel goed gaan en blijven draaien, maar

Je bent ook een man van de statistieken.
Waar komt deze passie vandaan?

daar heeft hij wel vertrouwen in.

Het is begonnen bij Vroomshoopse Boys, waarbij zijn vader
wel eens repte, dat hij vaak in het dagblad van het Oosten
stond, als linksbinnen “Het kanon Vos” (dankzij zijn harde
schot in zijn linker been). Martin dacht dat zijn vader enigszins
overdreef en ging daarom op bezoek bij dagblad Tubantia in

Martin staat al sinds 1999 onder contract bij de club en staat

met het seniorenelftal DOS 5, welke hij als captain ook van

Enschede in het archief. Alle kranten uit de jaren 50 en 60

altijd klaar voor DOS’37. Momenteel is hij in de rol gekropen

oefenstof voorzag. Oftewel de Dubbel werd gehaald in dat

werden nageplozen. En het klopte exact, linksbinnen Arend

als clubcoördinator en doet hij af en toe ook nog intern

jaar. De C2 jeugd deed hij samen met Henk Hospers en Henk

Vos haalde geregeld de krantenkoppen voor Vroomshoopse

scoutingswerk voor de club. Martin is vooral een man van

Smelt. Hier begon het echte DOS-gevoel voor Martin Vos.

Boys. De artikelen werden gekopieerd en hierdoor is het

de statistieken en houdt deze dan ook nauwlettend bij voor

gekomen, dat er een archief van het vlaggenschip van

het Eerste elftal van DOS’37. Hij kan je zo zeggen wie er

Wat vind jij zo mooi aan de club DOS’37?

Vroomshoopse Boys werd aangelegd en jarenlang werd

bijvoorbeeld topscoorder is van de club. Hoeveel wedstrijden

Toen we Martin deze vraag stelden over wat hij mooi vindt

bijgehouden. En in de beginjaren 90 is Martin hiermee ook

er iemand in het eerste heeft gespeeld en noem maar op.

aan DOS’37, kwam direct het warme clubgevoel naar boven

voor DOS’37 begonnen, om dit bij te houden en zo is het

Hieronder dan ook een interview met de clubcoördinator

en dat buitenstaanders bij DOS’37 snel en goed opgenomen

ontstaan. Tot de dag van vandaag doet Martin dit nog steeds

oftewel een clubman van DOS’37.

worden. Bijvoorbeeld spelers van het Eerste elftal die bij

voor het eerste elftal van DOS’37.

DOS’37 aansloten, die meteen voelden alsof men in een warm

Sinds wanneer ging jouw bloed sneller stromen
als Dosser?

bad terecht was gekomen. Verder gaf Martin ook de goede

Waar haal jij het meeste plezier uit bij DOS’37?

organisatiestructuur van DOS’37 aan. De zaken zijn op en top

Van het jeugdvoetbal op de zaterdagochtenden, waar Martin

Martin kwam in 1988 van Vroomshoopse Boys over naar

geregeld en mocht er iets haperen, wordt er getracht dit zo

dan ook geregeld aan het scouten is. In de jaren negentig

DOS’37. Daar heeft hij een tijd geprobeerd te voetballen in

snel mogelijk te verhelpen. Ook de mooie accommodatie en

ook van het organiseren van profvoetbalmiddagen, waarbij

het reserveteam van DOS, maar wegens enkelblessures moest

voorzieningen zijn goed geregeld bij DOS’37. Kijk ook naar

er voetbalclinics werden gehouden. Zo werden in de loop

Martin noodgedwongen stoppen met prestatievoetbal en

de entree bij DOS’37. Die grote mooie poort, zoals je ziet bij

der jaren profspelers van naam binnen de poorten van

toen ging hij per 1 februari 1989 aan de slag als jeugdtrainer

Engelse competities. DOS’37 heeft ook de vrijwilligers goed

Het midden gehaald. Arnold en Gerrie Mühren van Ajax,

van DOS’37 C2. Hier trainde hij onder ander nog de huidige

neergezet en hij is zeer tevreden over de huidige bestuurders

Mario Been en René van der Gijp (destijds spelend voor

voorzitter van DOS’37, Harold Schreur. Vele DOS-leden

binnen DOS’37. Ook is hij zeer te spreken over de commissies

Heerenveen), Hans van Breukelen en Arthur Numan van PSV

hebben in de loop der jaren training gehad van Martin Vos.

binnen DOS’37, zowel bij de jeugd als de senioren. Een prima

en John de Wolf, Regi Blinker en Peter Bosz van Feyenoord.

De eerste van vele kampioenschappen met het C2-team van

samenwerking. Alles heeft te maken met het hele warme

Heden ten dage valt zoiets niet meer te bekostigen, zeker

DOS’37 begon in 1991 en daar werd hij zelfs ook nog kampioen

gevoel bij de club DOS’37.

niet wanneer eredivisiespelers tegenwoordig voor 100
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De Technische Commissie

Daarnaast kwam Senna Silva van der Veen in beeld omdat

het eerste of tweede moeten kunnen halen. Daarnaast

we hadden begrepen dat hij ambities had die op een hoger

hebben we dit jaar een goed fris 2e elftal waar de nodige

niveau lagen dan Juventa’12 te bieden had. Mark Van Pijkeren

potentiële spelers zitten die zo veel mogelijk minuten

had de ambitie om zichzelf te ontwikkelen op een hoger

moeten maken.

niveau dan SV Rijssen.
Sander Thomas kwam van Excelsior Rijssen waar zijn

Hoe wordt momenteel eigen jeugd opgeleid om
eventueel voor het eerste elftal te kunnen spelen?

perspectief op speeltijd vertroebelde en in onze zoektocht

We werken momenteel met vaste spelprincipes en

naar een spits kwamen we uit bij Jari Hellegers die een goed

vaardigheden die een typische DOS speler volgens ons moet

jaar draaide in het beloftenteam van HHC Hardenberg.

bezitten. Hier werken we gedurende de jeugdopleiding aan
met de J019 als uiteindelijk ijkpunt. Onze HJO Marc Meier is

We verwachten dat deze jongens ons kwaliteiten brengen

de grote inspirator hier achter en kan het eigenlijk veel beter

die we nog niet hadden binnen ons elftal en daarnaast de

uitleggen dan ik.

onderlinge concurrentiestrijd aanwakkeren waardoor het
gezamenlijke niveau omhoog gaat. Tegelijkertijd moeten

Daarnaast werken wij met een talentenpoule waarbij

we ze ook de kans gunnen om even te wennen aan

getalenteerde jongens vanaf de J015 een extra

onze mooie vereniging.

trainingsmoment per 2 weken krijgen aangeboden.
Coördinator hiervan is John Fraterman die zich per

Wat zijn de verwachtingen voor aankomende seizoen
van het Eerste elftal in de tweede klasse?

trainingsmoment laat bijstaan door oud eerste elftal spelers
of huidige trainers van onze jeugdafdeling.

Verwachting is dat we het doel promotie gaan behalen. Als we
even in de toekomst gaan kijken, wat zijn jullie verwachtingen

Daarbij zijn we weer terug in de Beltona Beloften

voor de komende jaren voor het eerste elftal en de aanvoering

Competitie en willen wij hier jongens laten ruiken aan het

van eventueel eigen jeugd van DOS’37 naar het Eerste elftal?

senioren voetbal op de dinsdag en woensdag avond.
We zijn dit jaar ingedeeld in een toffe poule,

EEN BLIK OP HET SEIZOEN
2022-2023

De afgelopen 4 jaar hebben we natuurlijk geïnvesteerd

Wie zitten er momenteel in de Technische Commissie? De Technische Commissie
bestaat momenteel uit de volgende personen; Rik Dekker, Mark Wagt,
John Fraterman, Marc Meier en ondergetekende.
Daarnaast hebben nog een aantal mensen binnen de

aan het einde van de rit sta je altijd in de regionen waar je

vereniging een rol bij de jeugd en maken van daaruit ook

daadwerkelijk thuis hoort, helaas was dit vorig seizoen aan de

deel uit van de Jeugdcommissie en Technische Commissie.

onderkant van de 1e Klasse D. Tegelijkertijd hebben we ook

Bijvoorbeeld Jeroen Jansen coördinator bovenbouw en Tom

kunnen genieten van de doorbraak van Twan Schoonewille op

Braakhuis coördinator Gelijke Kansen en zo zijn er nog meer

het middenveld en de ontwikkeling van Koen Nijkamp. Dat is

Dossers die samen het technisch beleid uitzetten.

uiteindelijk wel waar we het voor doen met elkaar.

Daarnaast hebben wij altijd meer taken dan mensen, dus lijkt
het je leuk om hier binnen een afgebakende klus op te pakken

En heeft dit ook nog invloed gehad voor jullie met het
voorbereiden voor dit seizoen?

of vind je het leuk om mee te discussiëren, dan ben je van harte

Natuurlijk neem je de prestaties van het afgelopen seizoen

welkom en spreek dan vooral een van onze commissieleden

mee. Een prominent punt dat we in aanloop naar dit seizoen

aan. Wij vergaderen 1x per 4/6 weken op de donderdagavond.

kritischer hebben bekeken is de beschikbaarheid/fitheid

dus kom vooral kijken en onze toekomst steunen.

in de jeugdopleiding, de eerste 2 jaar primair in de
onderbouw en sinds vorig jaargang ligt de focus van de

Hoe zien jullie de toekomst van DOS’37?

TC op de bovenbouw. Wij willen zo snel mogelijk terug naar

Wij zien de toekomst van DOS’37 rooskleurig in omdat we

de Eerste Klasse en als wij kijken in onze jeugdopleiding

volgens een plan werken en dit langzamerhand terug zien in

zitten er daar op dit moment in ieder selectie elftal

de praktijk. DOS’37 is een fijne club waar we graag willen dat

potentiële selectiespelers die met goede begeleiding

plezier en prestatie hand in hand mogen gaan.

Nieuw tenue voor de jeugd

van spelers die in aanmerking komen voor DOS 1. Fitheid en

Vorige seizoen is het eerste gedegradeerd naar de
tweede klasse. Hoe is dit aangekomen bij de TC?

beschikbaarheid is volgens ons een startpunt voor eventueel
succes in een nieuw seizoen.

Vanzelfsprekend was dit uitermate teleurstellend, wij hebben

herkenbaar DOS 1. Tot de winterstop maakten wij ons geen

Jullie hebben een aantal nieuwe jongens gehaald bij
het Eerste elftal. Wat kunnen we van deze jongens
verwachten dit seizoen?

zorgen, na de wedstrijd tegen SVI 1 thuis (bloedeloze 0-1) werd

Dat is natuurlijk heel verschillend, vanuit eigen gelederen

dit anders. Samen met de staf hebben we alle zeilen bijgezet.

zijn Tijn Herkink, Stijn Kuiper en Koen Nijkamp doorgestroomd

Wat je vaker ziet in een dergelijk jaar is dat alles dan ook tegen

vanuit het tweede elftal, waarbij Koen al eerder over kwam

zit qua beschikbaarheid van spelers etcetera.

gedurende het seizoen. Daarbij zijn we blij dat Melvin Kemp

Dat is echter geen excuus,

teruggekeerd is na het afronden van zijn studie.

4 jaar geleden gekozen voor een koerswijziging, waarbij de
ambitie blijft om 1e klasse te spelen met een voor supporters
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Uw partner voor:

ONDERHOUD
VERKOOP
EDGE MOBILITY

SAMEN SLIM
VOOR VEILIG VERKEER

De Zuivering 44 • 7671 SP Vriezenveen • 0546-561807 • info@autoschmidt.nl

Vrachtwagens worden steeds slimmer. Veel van onze Volvo-trucks en Renault-trucks
hebben bijvoorbeeld extra spiegels en camera’s die de chauffeur helpen om het verkeer
goed in de gaten te houden. Toch blijft het levensgevaarlijk om dichtbij een
vrachtwagen te komen, vooral in de ‘dode hoek’.
Wees dus slim in de buurt van vrachtwagens: houd afstand, blijf uit de dode hoek en
bedenk dat als jij de chauffeur niet ziet, hij jou ook niet kan zien.
Samen houden we het veilig in het verkeer!

Nijwa.nl
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Voor elkaar.
• Verkoop
• Service
& onderhoud
• Verzekering
• Zakelijke lease
• Private lease
• Verhuur
Brugstraat 1 - 7687 BD Daarlerveen
Postbus 22 - 7680 AA Vroomshoop
T: 0546 - 64 30 00
E: info@huisman-groep.nl

huisman-groep.nl

Almelo
Almeloseweg 175
0546 -86 13 38

Hengelo
Holtersweg 101
074 - 242 44 00

Enschede
Buurserstraat 230
053 - 475 45 55

autogroeptwente.nl

Autolease
Twente
Vosboerweg 5 in Hengelo

Alle merken
autolease.
• Operational lease
• Financial lease
• Occasion lease

• Shortlease
• Private lease
• Autoverhuur

+ 31 (0)74 - 20 20 111

autoleasetwente.nl
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Colofon

NEW RANGE ROVER SPORT

Deze presentatiegids is een uitgave van
voetbalvereniging DOS ’37 te Vriezenveen.

NEXT LEVEL

Adresgegevens
v.v. Dos ’37
postbus 250, 7670 AB
vriezenveen

Accommodatie
Sportpark Het Midden
advertentie

schout doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen
Tel: 0546 56 19 70

Sponsoring/Advertenties
Aangeleverd door onze hoofdsponsors DOS’37

Tekst:
Gerco Rebergen, Richard Hoekstra, John Zwier
Michiel Snippe, Martin Vos en Rik Wessels

Fotografie
Stefan Schipper Fotografie, Jeroen Tempert,
Rik Wessels, DOS ‘37

Vormgeving
OH Marketing

Druk
Drukker voor u!

Oplage
100 stuks

Verdere Informatie
www.dos37.nl
twitter.com/dos37
Facebook DOS’37
Instagram DOS’37
Alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen om een geautomatiseerd gegevens
bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder

Ontdek de opwindende efficiency van de New Range Rover Sport, zelfs in de
meest extreme omstandigheden. Of het nu gaat om de benzine-, diesel- of Electric
Hybrid (PHEV)-versie met een volledig elektrische actieradius tot 113 km en een
CO2-uitstoot vanaf 18 g/km*.

voorafgaande toestemming van de redactie.

© 2022, v.v. DOS ’37

Munsterhuis Exclusief

Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo
074 255 53 72
munsterhuis-landrover.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 0,8-11,7 l/100 km, resp. 8,5-125,0 km/l, CO 2 -uitstoot 18-266 g/km. Consumentenprijs vanaf € 104.549 incl. BTW, BPM,
registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.
*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. CO 2 -emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen
variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat
van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

LAND2020 Adv RRS 22 MY - Munsterhuis_210x297.indd 1
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Wij wensen iedereen
een sportief seizoen!

oh-marketing.nl
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