
Seizoen 2014-2015. 

De zomer is bijna voorbij en 

het nieuwe seizoen staat voor 

de deur. Erg blij zijn we met 

het nieuwe meubilair in de 

kan�ne. Verderop in deze DI-

OS Inside een verslag van deze 

spectaculaire verhuizing. 

Ook zijn we ontze�end blij 

met het feit dat onze hoofd-

sponsor voor 3 jaar hee� bij 

getekend. Daarmee zijn we 

verzekerd van sponsorinkom-

sten om enerzijds onze se-

lec�e in de nieuwe kleding te 

hijsen en anderzijds om bi-

jvoorbeeld de jeugd te 

steunen en andere kosten te 

dekken.  

Onze zaalvoetbaltak is verder 

gegroeid naar 7 teams en 

speelt de meeste 

thuiswedstrijden nu in het 

prach�ge Sportcomplex Kon-

ing Willem Alexander. 

Mede door deze groei en de 

nieuwe aanwas Traptur&es is 

ons ledenaantal nu tot boven 

de 1000 gegroeid, iets waar 

we natuurlijk erg trots op zijn, 

maar ook betekent dit heel 

veel extra werk. Meer leden 

op ons sportcomplex betekent 

meer traffic in de kan�ne, 

meer rotzooi, meer 

schoonmaak, meer teams en 

dus meer vrijwilligers nodig. 

Op de zaterdag zal het eerder 

regel dan uitzondering zijn dat 

we wedstrijden moeten laten 

duren tot na vijf uur, half zes. 

Ik heb het eerdere wel 

geschreven en verteld, we zijn 

een bedrijf aan het worden, 

maar wel een florerend bed-

rijf, veel omzet in de kan�ne, 

waardoor we hebben besloten 

een kassa aan te schaffen, er 

kan gepind worden en de 

verkoop van flesjes bier heb-

ben we geschrapt vanwege 

het vele werk aan al die krat-

jes. We zijn op zoek naar meer 

hulp in de kan�ne, naar hulp 

bij het schoonmaken, man/

vrouw van dienst op zaterdag 

en zondag, etc., etc… 

Meldt je aan bij een bestu-

urslid (zie website) en help 

onze vereniging dit goed in te 

vullen.  

Helaas is de selec�e wat tal-

entvolle spelers kwijt geraakt 

en is het maar weer de vraag 

hoe we er voor staan, maar 

we wensen Dave Lange met 

zijn staf en alle spelers natu-

urlijk heel veel succes.   

 

Een speerpunt voor de 

komende jaren wordt dan ook 

het binden van de A- en B-

junioren aan onze vereniging 

teneinde de doorstroom naar 

de selec�e en senioren te bor-

gen, waardoor de con�nuïteit 

van de selec�e beter wordt en 

we stappen kunnen gaan 

ze�en in de toekomst.  

Onze jeugd zit in leuke com-

pe��es ingedeeld, gelukkig is 

de D1 nu naar de 1
e

 klasse 

doorgezet, waardoor van alle 

selec�eteams alleen de A1 

nog in de 2
e

 klasse speelt, 

maar daar hebben we heel 

goed gevoel bij en hopen  

dat dit el�al de  

komende jaren het stapje naar 

de 1
e

 klasse gaat maken. 

 

Dit jaar hebben we een 

tweede veteranenteam, 

helaas is het ons niet gelukt 

deze in dezelfde compe��e te 

krijgen als de VE1, wellicht lukt 

dit volgend jaar, maar we 

hopen dat zij het naar hun 

hebben in deze 35+ compe�-

�e.  

 

Ik wens iedereen ontze�end 

veel plezier en succes het 

komend seizoen en dank op 

voorhand al onze vrijwilligers, 

sponsors, steunende leden, 

ouders en supporters voor 

hun inzet en aanwezigheid en 

reken op alle geelblauwen dat 

zij zich met respect en spor�ef 

gedragen naar de tegenstand-

ers, scheidsrechters en andere 

bezoekers aan ons complex. 

 

    

    



Beste Sportvrienden, 

TRUUS KRIJGT EEN VOOR-

KEURSBEHANDELING.   

Vind je het gek, zullen velen 

zeggen.  Nee, natuurlijk niet. 

Truus is met afstand de meest 

gekende persoon binnen de 

vereniging. Als je lid wordt, kan 

dat via de mail, dan is je eerste 

contact met de vereniging de 

site, maar denk je, ik wil toch 

wel wat van de vereniging 

meemaken alvorens te beslis-

sen, of ik mijn kind bij DIOS laat 

voetballen dan kom je zeker bij 

TRUUS terecht. Ga je voor de 

eerste keer trainen en je weet 

niet waar en bij wie, dan kom 

je bij TRUUS. Ga je een 

wedstrijd spelen en je weet 

nog niet waar je kleedlokaal is, 

dan vraag je het aan TRUUS. 

Weet je niet waar het toilet is, 

dan informeer je bij TRUUS.  

Wil je wat gaan drinken, dan is 

er grote kans, dat je het bestelt 

bij TRUUS. Wil je wat eten dan 

heb je grote kans, dat het 

bereid is door TRUUS.  Wil je 

afrekenen, dan heb je grote 

kans, dat je dat doet met 

TRUUS.  Heb je vragen over de 

veldindeling, vraag het maar 

aan TRUUS.  Twijfel je over 

doorgaan van training of 

wedstrijd en er staat niets op 

de site, voor de zekerheid: bel 

TRUUS. Ben je wat kwijt, vraag 

TRUUS.  Wil je een oefen-

wedstrijd spelen, vergeet niet 

TRUUS  in te lichten. Als je wilt 

vergaderen, moet je het af-

spreken met TRUUS. Ben je 

geblesseerd en heb je een ko-

elelement nodig, TRUUS wijst 

je de weg. Heb je iets over 

nieuwe kleding TRUUS wijst je 

de weg. Zelfs bestuursleden 

worden regelma�g geïn-

formeerd door TRUUS.  Natu-

urlijk vergeet je dingen, maar 

er is niemand, die zo gekend 

wordt binnen de vereniging. 

Vanaf het jongste lid tot de 

oudste veteraan wordt TRUUS 

gekend. Er is geen bestuurslid 

of wie dan ook, die dit kan eve-

naren. TRUUS is bijna DIOS. 

Zelfs de schoonmaak van het 

gebouw valt voor een deel 

onder de supervisie van 

TRUUS. Dan vergeet je de 

bestellingen voor de kan�ne, 

want alles wat verkocht wordt, 

moet ook een keer besteld zijn 

om het daarna te kunnen 

verkopen en ook dat gebeurt 

door TRUUS.  Houdt dit dan 

nooit op?  Ja, dat wel. Als de 

vereniging zijn zomerstop 

hee�, wordt het ook rus�g 

voor TRUUS.  Dan blij� de VUT 

ploeg werken en deze groep 

werkers van de vrijdagmorgen 

worden het hele jaar door, dus 

ook �jdens de zomerstop van 

hun natje en  droogje voorzien 

door TRUUS. Bovendien gaat 

ook in de zomerstop�jd het 

oud papier ophalen door. Ook 

dan is TRUUS op zaterdagmor-

gen aanwezig om de ophalers 

voor vertrek iets te laten drink-

en. Daarin schiet ze dan in de 

zomermaanden tekort, want 

normaal krijg je als je oud pa-

pier ophaalt bij terugkomst wat 

te eten, maar in de 

zomermaanden als zij het juist 

heel makkelijk hee� krijg je 

niks. De grote leider van het 

oud papier ophalen is  Kees Bus 

en die hee� net als Louis van 

Gaal hele strakke lijnen. Ik heb 

me beschikbaar gesteld om in 

de zomermaanden oud papier 

op te halen en daar “verheug”  

ik me op, maar op onverk-

laarbare wijze voor mij, (maar 

wel net als bij Louis van Gaal)  

kom je weer op de reservebank 

terecht en mag je ineens niet 

meer mee oud papier ophalen. 

Een zeer straf beleid. Maar wie 

ben ik om daar tegen in 

opstand te komen, want ook 

de echte Louis van Gaal had de 

afgelopen zomer heel veel suc-

ces met het Nederlands  el�al 

en duldt geen tegenspraak. Er 

zal wel over nagedacht zijn en 

dus accepteer je het.   Totdat 

die donderse TRUUS weer om 

de hoek komt kijken, want die 

is er natuurlijk ook bij.  TRUUS 

mag dus onder het bewind van 

Kees gewoon koffie ze�en, 

ondanks  dat  de ophalers in de 

zomer geen broodjes krijgen na 

afloop. Maar wat laat mijn ver-

bazing ten top s�jgen, als ik 

een onderzoekje doe, uiteraard 

steeksproefgewijs, naar de 

aanwezigheid van TRUUS 

�jdens het zomerreces. Van de 

drie zaterdagen, dat ik mijn 

onderzoek deed, was TRUUS er 

twee niet. Uitgaande van mijn 

eigen ervaringen met het 

bewind van Kees Bus verwacht 

je maatregelen. Ik weet niet 

welke, maar op zijn minst zou 

je verwachten als je zo’n laag 

opkomstpercentage hebt, dat 

je haar de toegang tot de 

koffiepot en dus het recht van 

koffie ze�en ontneemt. Niks 

van dit alles. De normaal zo 

rechtlijnige Kees doet geen zak 

en laat TRUUS bij terugkomst 

zonder één bestraffend woord, 

zonder zelfs een blik van 

a4euring weer alles doen. Dit 

gee� mij het volste recht denk 

ik om te constateren, dat er 

onder het bewind van chief 

Kees Bus van  één ding sprake 

is: 

TRUUS KRIJGT EEN VOOR-

KEURSBEHANDELING.   

(ondanks dat TRUUS bijna DIOS 

is)          

 

JAN SCHRAMA 

Veteranen DIOS voor al 

uw klussen? 

 

Vorig jaar werd nog de pa�o 

van Willem-Jan van Graas ver-

bouwd, maar dit jaar had de 

VE1 wel een heel zware klus 

aangenomen. 

Onze zeer gewaardeerde bin-

nenhuisarchitect Wouter 

Oos�ng gaf ons een seintje dat 

Reed Elsevier te Amsterdam 

een geheel vernieuwd perso-

neelsrestaurant zou krijgen en 

van hun oude meubilair af 

wilde. Natuurlijk is onze pen-

ningmeester Tom Schrauwers 

gaan kijken en al snel werd hij 

enthousiast van staat waarin 

het verkeerde en de vrolijke 

kleuren. Na vele onderhande-

lingen slaagde hij er samen 

met de voorzi�er in om het 

geheel “om niet” weg te halen. 

Nou ja, om niet dekt niet ge-

heel de lading……er was zoveel 

over dat we slechts ons deel 

mochten hebben als we alles 

weghaalde. Een kleine inven-

tarisa�e leerde ons dat er zo’n 

45 tafels, 15 ronde tafels, 10 

hoge tafels, 300 stoelen en 50 

barkrukken plus 12 glas-

wanden en 8 plantenbakken 

aanwezig waren…….en het 

geheel stond op de 1
e

 verdi-

eping! Net teveel om in onze 

auto’s af te voeren. 



Dennis van der Heijden, zojuist 

gecontracteerd voor komend 

seizoen, stelde een vracht-

wagen met chauffeur ter bes-

chikking, Mar�n Vastenhout, 

nog niet gecontracteerd, stelde 

zo’n 14 verhuishondjes bes-

chikbaar en Andre van Wees 

reed met een aanhangwagen 

naar Amsterdam. Ons bestu-

urslid Accommoda�e had de 

auto van de voorzi�er volgela-

den met gereedschap “voor 

het geval dat”. Met 10 leden 

van het VE1 team en wat 

vrijwilligers werd om 13.15 uur 

afgereisd naar Amsterdam, 

alwaar rond 14.00 uur de lunch 

�jd voorbij was en het meu-

bilair konden weghalen. 

 

Ter plekke aangekomen bleken 

de hoge tafels (300x110x80) 

niet te �llen en ook niet te 

demonteren, bovendien was 

de li� 200x200 dus dat was 

echt een uitdaging. Na 1 tafel 

naar beneden te hebben 

gesjouwd met een mannetje of 

5 waren deze mannen al tot de 

conclusie gekomen dat dit het 

niet ging worden en ging het 

dua Ed en Willem Bever (Alex 

Hagenbeek en Marcel Bogers) 

aan de slag en werden deze 

tafel 1 voor 1 vakkundig 

gesloopt. Je kon echt merken 

dat het familie van elkaar is, 

want ze moedigde elkaar tot 

meer snelheid aan en als het 

liedje “Hup, daar is Willem met 

zijn…” nog niet was gemaakt 

dan had dat nu gekund, 

geweldig! 

 

De overige leden van de groep 

ze�e een tafel omgekeerd op 

een hondje en stapelde daar 

zo’n 20 stoelen op, welke vak-

kundig met de li� naar buiten 

werden gebracht. Ook dit ging 

in een razend tempo, wat zelfs 

de professionele verhuizers van 

Saan, die daar het nieuwe 

meubilair kwamen brengen, 

deed verzuchten wanneer zij 

nu eens door konden, want wij 

hielden alle li�en bezet en lie-

pen af en aan. Na drie kwar�er 

waren alle rechte tafels en 

stoelen beneden en gelukkig 

kwam de vrachtwagen net aan-

rijden.   

   

Bij het zien van de stapels 

tafels en stoelen verzuch�e de 

chauffeur dat het wel eens 

nachtwerk kon worden, want 

dat zouden zeker 3 tot 4 ritjes 

worden….Maar de goede man 

had nooit kunnen denken dat 

onze Knabbel en Babbel (Theo 

van Teijlingen en Andre van 

Wees), gewend waren flink wat 

voorraad voor de winter in te 

slaan en geweldig konden 

puzzelen. 1 voor 1 verdwenen 

de tafels met daartussen de 

stoelen in de vrachtwagen. Met 

hun lenige lijven verdwenen ze 

ook zelf af en toe tussen de 

spullen om ieder gaatje te 

beenu�en en na drie kwar�er 

stonden alle 45 tafels, 300 

stoelen en 50 barkrukken in de 

vrachtwagen die nog precies 

dicht kon….. 

De vrachtwagenchauffeur 

kroop achter zijn stuur en ons 

opperhoofd kan�ne Cor van 

der Lans kroop er naast. Ook 

Andre van Wees zijn kar was 

volgeladen zodat ook Knabbel 

en Babbel plus onze gewaarde 

scheidsrechter Vincent Koning 

achter de vrachtwagen aan 

naar onze kan�ne in Nieuw-

Vennep reden. 

 

 

En daar ging wat fout in de 

planning……Koekenbakker Fred 

Wesselman en Onno Draaijer 

(draaikont) zouden ook mee 

naar Nieuw-Vennep, want zij 

hadden een afspraak om 5 uur 

en Vincent Koning had in Am-

sterdam moeten blijven……

Gelukkig voor hen opperde 

onze penningmeester Dagobert 

Duck (Tom Schrauwers) zich 

direct op om hen weg te 

brengen en voordat ik, jullie 

voorzi�er, het in de gaten had 

waren ook zij weg. Daar stond 

ik, met alleen de druk de-

ba�erende Ed en Willem Bever 

in een nog redelijk volle 

kan�ne van Reed Elsevier…… 

 

 

De gebroeders Bevers hadden 

inmiddels zo’n 4 tafel uit 

elkaar, jongens wat een bende, 

gelukkig stonden zij zeer 

tac�sch opgesteld voor de li�-

en waardoor er niemand meer 

in of uit kon……….Vol goede 

moed is de voorzi�er met 

slechts 1 hondje tot zijn bes-

chikking begonnen aan de 15 

ronde tafels om deze naar 

beneden te brengen, het was 

inmiddels al half vier. Tafel op 

zijn kop, schuin op�llen, hondje 

eronder, zo’n 50 meter naar de 

li�, langs die brommende bev-

ers, wachten, dan in de li�, 

naar beneden en zo’n 50 meter 

gangetjes door en naar buiten, 

ho, tegenligger, even terug en 

dan ja hoor ik ben buiten, tafel 

van het hondje af, hondje mee 

naar de li�, naar boven, langs 

de brommende bevers naar de 

kan�ne……volgende tafel. En 

dat 15 x! 

Ondertussen in Nieuw-Vennep 

stonden Jan Schrama, Milan 

Damen met vriendin, Anita 

Lu�, Astrid en Marcel Kwaai-

taal en later ook Erwin Wessels 

de vrachtwagen en mannen op 

te wachten. Al snel stond de 

kan�ne vol, te vol, dus een 

gedeelte er weer uit, maar 

uiteindelijk werd een redelijk 

mooie opstelling gevonden. De 

voorzi�er had de penning-

meester verzocht wel wat te 

drinken mee te nemen, want 

zo’n middag zonder thee of 

koffie is voor een kantoorklerk 

echt geen lolletje. Ook belde Ed 

Bever met Cor, want we had-

den echt meer mensen nodig, 

we wilden toch graag 1 lange 

hoge tafel heel naar beneden 

krijgen. Dus Tom, Erwin, Cor, 

Onno en Vincent kwamen weer 

terug. 

 

 

 

In Amsterdam werd door de 

voorzi�er nog een tweetal 



hondjes gevonden en konden 

de laatste 4 tafels op elkaar 

gezet worden, wat twee loop-

jes scheelde! Daarna nog 8 

fauteuils en de afval van Ed en 

Willem naar beneden ge-

bracht, waarna de voorzi�er 

deze bromberen wees op de 

glazen wanden en planten-

bakken. Dankbaar en blij heb-

ben ze deze ook naar buiten 

gereden. De voorzi�er ging 

dankbaar in 1 van de fauteuils 

zi�en wachten…..het zonnetje 

brak door….op de vracht-

wagen. Om half zes, nog geen 

twee minuten nadat de voor-

zi�er in zijn stoel zat, kwamen 

de mannen en de vrachtwagen 

er al aan. 

Onze Dagobert Duck had een 

kratje koud bier meege-

nomen……jongens wat kan dat 

dan smaken…..zelfs de ge-

broeders Bever waren even 5 

minuten s�l. We hadden er 

een hard hoofd in, wat een 

troep kwam er van die hoge 

tafels af…..De gebroeders Bev-

er, Cor, Erwin en Onno togen 

naar boven om die laatste 

hoge tafel naar beneden te 

krijgen, terwijl Vincent, Tom en 

Peter samen met de chauffeur 

de vrachtwagen gingen laden. 

Een half uurtje later was de 

tafel beneden en de vracht-

wagen half vol, wat een 

krachtpatsers die VE1!! De 

stalen frames die uit de hoge 

tafels kwamen werden door 

Willen Bever netjes klein 

gezaagd met een slijptol. Een 

beetje puzzelen en zowaar 

alles ging er in! Met twee keer 

rijden was alles weg! 

 

Nog een klein incidentje, Onno 

draaide net weg van een 

glazen wand toen deze door de 

wind werd gegrepen, een klap 

en er lagen zo’n 3000 stukjes 

glas, snel geteld, op de straat. 

Onno, schrikt nergens van, 

verdween naar binnen en 

kwam terug met een trekker 

bij gebrek aan een bezem en 

veegde alles netjes op een 

hoop. Snel nog even een 

biertje en op naar Nieuw-

Vennep. 

Eerst langs Andre van Wees 

alwaar de troep werd gelost en 

wat ronde tafels en de fau-

teuils opgeslagen. De hoge 

tafel en de planten gingen 

daarna mee naar de kan�ne 

alwaar de dames en Marcel 

Kwaaitaal nog aanwezig waren 

om de puntjes op de i te 

ze�en. Wat een prach�ge 

kan�ne hebben we! Inmiddels 

was het al acht uur geweest, 

nog niets gegeten dus werden 

er nog even pizza’s besteld, 

welke heerlijk met een biertje 

werden genu?gd. Uiteindelijk 

gingen wij rond kwart voor 

�en, moe, maar zeker voldaan 

naar huis. 

Met dank aan Andre van Wees, 

Theo van Teijlingen, Marcel 

Bogers, Tom Schrauwers, Alex 

Hagenbeek, Vincent Koning, 

Fred Wesselman, Onno Draai-

jer, Erwin Wessels, Jan 

Schrama, Milan Damen, Man-

dy, Anita Lu�, Marcel Kwaai-

taal, Astrid Kwaaitaal, Cor van 

der Lans, Jantje van der Meu-

len en Truus. 

 

 

 

 

 

14-09-2014  Kledingpresenta�e nieuwe tenue 14.00 uur 

14-09-2014  1e thuiswedstrijd DIOS 1 – Germaan 1 14.30 uur 

19-09-2014  DIOS’voetbalquiz 20.30 uur 

21-09-2014  Nieuw Sloten 1 – DIOS 1 14.30 uur 

26-09-2014  1e avond Klaverjaszesdaagse 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

28-09-2014  DIOS 1 – BSM 1 14.30 uur 

05-10-2014  De Eland 1 – DIOS 1 14.00 uur 

06-10-2014 Alg Ledenvergadering 20.30 uur 

12-10-2014  DIOS 1 – THB 1 14.30 uur 

26-10-2014 DIOS 1 – Waterloo 1 14.30 uur 

31-10-2014 2e avond Klaverjaszesdaagse 20.00 uur 


