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Nieuwjaarsborrel en 
ledenvergadering 23 januari 2015 
 
vrijdag 23 januari, Nieuwjaars borrel en 
ledenvergadering onder het het genot van 
gezelligheid en een drankje zullen we in de Berk de 
nieuwe MFC plannen laten zien en voorleggen 
er komen nog een paar andere onderwerpen aan bod, 
houdt de website in de gaten. 
 
Het bestuur 

Sponsorcommissie DKOD 
 
Vanaf oktober 2014 bestaat de sponsorcommissie 
van DKOD weer uit  5 leden.   
 
Voor het komende jaar zijn onze doelstellingen: 30 
vrienden  van DKOD erbij, benaderen van enkele 
potentiële sponsoren en het  verbeteren van het 
contact met de bestaande sponsoren en het  actief 
contact zoeken met ondernemers in het dorp.  
 
Ook zijn wij bezig om een aantal nieuwe 
mogelijkheden van sponsoring uit te  werken. 
Bijvoorbeeld het bedrukken van spandoeken, het 
sponsoren van ballen en de naam van de sponsor op 
de korf. Kortom genoeg mogelijkheden om samen 
met bedrijven in de omgeving een leuke  
 
samenwerking op te zetten. De ontwikkelingen bij 
DKOD zijn goed, de  teams gaan voor een hoger 
niveau. Na het veldseizoen konden  
meerdere teams het kampioenschap vieren. Ideeën 
voor sponsoring zijn altijd welkom!  
 
Contactpersoon voor de sponsorcommissie is Jos 
Beekhuizen (jos.beekhuizen@online.nl) 
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 Bruisen???? 
 
We hebben een hectisch jaar achter de rug en daar mag best wat 
over geschreven worden. 
 
Laat ik beginnen met de mooie dingen. De speeltuin die met 
vereende krachten (onder de stimulerende leiding van Coen 
Hooijer) gemaakt is, en die al veel gebruikt is. Niet onvermeld 
daarbij mag blijven de steun van de gemeente en de firma Hooijer 
(wat een super hoofdsponsor is dat toch). 
 
Daarnaast ziet de kantine er mooier uit dan ooit, gedaan op 
maandagavonden door een enthousiaste groep van mannen onder 
leiding van Peter van Ballegooijen. Overigens, ze gaan nog een 
tijdje door. 
 
Verder opeens het door persoonlijke omstandigheden niet 
beschikbaar zijn van Margritta, en Peter die daar spontaan insprong, 
met van die mooie resultaten. 
 
Het tragische overlijden van de vader van Esterra (A1) heeft daarna 
ons enorm aangegrepen, het was enorm verdrietig en emotioneel 
voor allen die daar maar enigszins bij betrokken zijn, en uiteraard 
helemaal voor Esterra, haar moeder en broer en zus. Bij zo iets valt 
de rest eigenlijk in het niet, en het valt me zwaar om met dit stuk 
verder te gaan. 
 
Maar goed, we hebben ook nog een ledenvergadering gehad, 
waarin het bestuur een betaalsysteem voorstelde voor vrijwilligers 
werk. Dit voorstel is massaal weggestemd, maar de discussie had 
wel tot gevolg dat er een flink aantal vrijwilligers is opgestaan. 
 
De sponsor cie is vol, de oliebollen worden gebakken (kopen dus) 
en er is een clubje mensen die een cursus van de Bond volgt: meer 
vrijwilligers in korte tijd. Van die laatste club gaan we zeker horen! 
De activiteiten commissie is weer volledig gevuld met enthousiaste 
leden, ik verheug me op een aantal typische DKOD activiteiten het 
komende jaar. 
 
Ook het bestuur zelf gaat in opleiding, we volgen een cursus 
‘besturen met visie’ waar we tot nu toe erg door geïnspireerd raken. 
Ons slogan: van Korfbalmand tot Familieband (met dank aan 
Peter!). 
 
Ook niet onvermeld mag blijven dat het MFC project hard vooruit 
gaat, de eerste tekeningen zijn voorgelegd En gelukkig zijn er een 
aantal zeer deskundige en actieve leden nu nauw betrokken bij het 
proces. 
 
Wat een dynamiek: het lijkt wel te bruisen. Hopelijk zijn het geen 
luchtbubbels! 
 
Die bubbels gaan we wel delen op de Nieuwjaar borrel: vrijdag 23 
januari 2015 in onze mooie Berk. 
 
We zullen dan ook de plannen voor het MFC 3b4 aan de leden 
voorleggen! Dus komt allen. 
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een dynamisch, bruisend en 
gezond 2015, en hopelijk zien we iedereen terug als vrijwilliger in 
onze mooie club. 
 
Hartelijke bruisende groet, 
Namens het bestuur Michiel 
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Deze “met de Pen jongeman…” komt van Jan 
Kooiman. 
 
Beste Jan, Na een aantal poles stond ook jij in de 
afgelopen pole waar bezoekers van de site 
www.dkod.nl op konden stemmen. Op jou is het 
meeste gestemd.  
 
Wil jij jezelf voor diegene die jou niet kent 
(jeugdleden) introduceren? 
Natuurlijk !! Jan Kooiman, inmiddels net 50 jaar 
geworden, is afkomstig uit Goes, Zeeland. Binnen een 
korfbalfamilie opgegroeid, en door studie in Arnhem 
verzeild geraakt. Na een mooie periode studie en 
korfbal bij DKOD,  nu verder als docent LO en 
korfbaltrainer. Maar ook verhuisd naar Siebengewald, 
wonend op een oude boerderij, gestart met een Bed & 
Breakfast, Getrouwd, 5 kids, en nog geen opa !! 
 
Om te beginnen de sport korfbal. Hoe ben jij ooit 
in aanraking gekomen met deze sport, en wat was 
jou club/ waren jouw clubs voordat jij bij DKOD 
kwam? 
Mijn ouders waren ook een en al korfbal, dus al snel 
raak je besmet. De anekdote die ik zelf niet eens kan 
herinneren is dat ik nog niet eens lid was van de club 
(TOGO) toen ik gevraagd werd om mee te spelen ; er 
was een tekort. Daarna ben ik op 12 jarige leeftijd 
overgestapt naar Tjoba. Ik wilde graag hogerop, maar 
dat was wel voor elke training 3 kwartier fietsen. (O ja, 
terug ook nog 3 kwartier) Hier heb ik tot mijn 18e 
gespeeld. Mijn studie in Arnhem veranderde ook mijn 
korfbal carrière. Eerst even meegetraind met Oost 
Arnhem, in de zaal was daar geen ruimte meer voor 
studenten. Toen toch maar met Ben Crum gebeld. 
Zijn nummer had ik nog van een trainersexamen. Hij 
vond het wel apart, zo’n Zeeuwse jongen die wel 
aardig schoot, maar vooral die in een sprong even de 
mand vast pakte !! Toch nog het seizoen bij Tjoba 
afgemaakt, en in augustus 1984 begon ik bij DKOD.   
Het team waarin je terecht kwam kun je je die nog 
herinneren, zo ja vertel eens….. 
Herinneringen zijn er zeker nog. De start (in de 
overgangsklasse veld) was al spannend. Kom ik in 
1 ?? Wel nog in 3 vakken, en ik stond erin. Wie nog 
meer ?? Jan Sjouke v/d Bos, Freek Keizer, Frank 
Bakcx, Ben Crum, nr 6 Ed Staal ??, Margrita v/d Kolk, 
Renate v/d Vegte, Arjanne Haagsman, Karin Jager, 
Corianne Aalbers en Jenny v/d Vegte??  Zo moet het 
ongeveer geweest zijn. Of was er nog Oosten v/d 
Vegte…. 
 
Wat is jou hoogtepunt en dieptepunt bij DKOD 
geweest? 
Absoluut hoogtepunt is natuurlijk het halen van het 
kampioenschap in de ene hoofdklasse (tegen PKC) 
en daardoor DE Finale te mogen spelen. Helaas 
verloren van Rohda, met mijn drie gemiste 
strafworpen, scores en blok op Rene Kruse. 
Dieptepunt toch wel dat we in de jaren erna niet 
opnieuw een finale haalden.  Frank v/h Kaar schoot 
namens Groen Geel in de laatste seconde onze 
droom in puin. En zelf waren we nog een jaar later uit 
bij TOP Sassenheim niet scherp genoeg. Herinner je 
heden ten dage Ben nog aan die oude Wasbeek 

Met de  
PEN jongeman…! 
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sporthal, dan komt er nog spontaan stoom uit zijn 
oren. En achteraf, maar dat komt straks verderop nog 
wel, is het stoppen bij DKOD, ook een dieptepunt. 
 
Je hebt in je actieve korfbalcarriere vast diverse 
trainers meegemaakt. Welke trainer(s) zijn je het 
meeste bij gebleven? 
Nummer 1 is onbetwist Ben Crum. Korfbaldier en 
kenner op en top. Met ook irritante momenten, maar 
die heeft iedereen. Onze “ruzies” zagen er wellicht 
soms heftig uit, maar de maandag daarna riep hij 
alweer : Jan, ga weer met Nederlands team mee- 
trainen, er heeft weer iemand afgebeld. Of dat hij mij 
in de wedstrijd toe riep : Die gozer loop ik er nog af. Ik 
trek daarop mijn shirt uit, gooi het naar hem en zeg : 
laat maar zien !!. Gooit hij shirt terug en zegt : Nee jij. 
Ik terug het veld, in en de eerste bal is ook nog goal !! 
 
Over trainers gesproken, namens Dick Hoegen 
kwam de vraag binnen wat jou reden was waarom 
jij jou spelers carriere veel te vroeg stop zette om 
trainer te worden? 
In die periode had ik een enorme omschakeling. We 
gingen van 2 naar 3 trainingen in de week (maandag, 
dinsdag en donderdag), ik trainde op de andere  
dagen (woensdag en vrijdag) bij SOS in Nijmegen, 
zaterdag spelen en zondag coachen. Ook daarbij een 
serieuze relatie. Trainen geven was heel leuk, tijd kom 
je tekort, en dan is een irritatie over een training 
genoeg om de beslissing te nemen om te stoppen. 
Fortuna uit was de laatste wedstrijd. 
 
Ook kwam de vraag van Dick hoe jij de playback 
shows bij DKOD herinnerde, het scheen dat je met 
je neus vooraan stond…. 
Ik had altijd een goede band met jeugd en overige 
leden. Was altijd een leuke activiteit. En er waren niet 
veel selectiespelers die iets deden, dus deed ik wel 
vaak mee. 
 
Ook stond jij (volgens Margrita) bekend dat jij 
maar één keer ergens heen hoefde om te 
korfballen, waarna jij altijd de weg wist een 
volgende keer naar die bepaalde club. 
Tegenwoordig zet je een Tom Tom aan, en die wijst je 
de weg. Die gebruik ik nu ook, en dan let je minder 
op. Het klopt dat ik een fotografisch geheugen had. 
En dat gold niet alleen voor de route, maar ook voor 
telefoonnummers. Maar nog steeds kom ik situaties 
tegen waar ik denk : toch maar naar links, want  
daarachter moeten we zijn. 

En dan komt er een moment dat je je eerste 
zaalhoofdklassewedstrijd gaan spelen uit bij DOS 
’46. Hoe kan het nou zo zijn dat je nou juist die 
wedstrijd te laat komt? 
Dat is ook een verhaal apart !! Vooraf al omdat Freek 
Keizer ziek is. Ben stelt zichzelf op als vervanger en 
zet daarmee zijn bondscoach functie op het spel. 
(wordt ook ontslagen) Ik train ook DKOD 3 en die 
spelen in Arnhem presikhaaf tegen Ekca. Er is tijd 
genoeg en ik ga na overleg met Ben eerst coachen en 
dan gelijk door naar Nijeveen. Helaas is het 
superslecht weer, sneeuw en ijzel, en kost de reis 
meer tijd. Bij Zwolle krijgt de auto waar ik mee rij pech 
(zelf had ik nog geen rijbewijs). Uiteindelijk is alles 
verholpen en kunnen wij verder. Maar mobiele 
telefoons waren er nog niet en dus geen contact met 
Ben en de rest. Uiteindelijk kom ik binnen op het 
moment dat het voorstellen begint !! En ik mocht nog 
starten ook.  De start was dramatisch, goed terug 
geknokt, en uiteindelijk gelijk gespeeld. In mijn 
beleving waren de belangrijke tussenstanden : 6-0, 8-
8, 12-8, 13-13  
Ik heb een aantal namen voor je. Graag jou reactie 
daarop: 
 
Jan-Sjouke van den Bos 
Vakman in het korfbal. Ik heb wel wat baantjes van 
hem overgenomen (Mercedes in Arnhem tijdens 
diensttijd, na hem Atalante, vroeger Zuiderkwartier) 
maar niet die als bondscoach. Fijne kerel en nog 
steeds goed contact. 
 
Frank Backx 
Gedreven om met korfbal te presteren. En fijne vent 
om mee om te gaan. En met vrouwlief Saskia erbij !! 
Top om de overstap van Samos naar DKOD te 
maken. En daarnaast zo’n geweldige sportarts waar 
genoeg sporters weer een nieuwe start hebben 
kunnen maken 
 
Renate van de Vegte 
Onnavolgbaar, miskend talent. Tot Ben ook haar bij 
het Nederlands Team opstelde. Ongelooflijk zuiver, 
een afvang was vaak niet nodig. En dan schoot ze 
ook gewoon. Zij heeft meer erkenning verdiend. 
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Margrita Budding 
Ik heb veel met Margrita opgetrokken, en met Gert, en 
met veel plezier. Al in de tijd dat ze nog in Arnhem 
woonde (op 100 meter afstand) tot de tijd daarna. 
Geweldige sportvrouw, super speelster, goede coach. 
Wij coachten de twee Nijmeegse teams, SOS en 
Noviomagum, en als Margrita met Nederland moest 
trainen, gaf ik de twee teams samen trainen. Ook al 
speelden we in dezelfde poule. 
 
Ben Crum 
Ik ben blij dat ik Ben  al op jonge leeftijd ontmoet heb. 
Door hem, en het vertrouwen dat hij in mij had, heb ik 
geweldige jaren bij DKOD gespeeld. Maar ik ben ook, 
mede door hem gestopt. Nu jaren later zijn we beiden 
ouder en milder. We kunnen samen door een deur, 
kunnen nog steeds samen goed een gesprek 
aangaan. 
 
Jan, dankjewel voor dit interview. Wil jij nog iets 
kwijt? 
Super leuk dat ik voorgedragen ben om dit interview 
te doen. De herinneringen zitten er nog steeds,  maar 
zijn leuk om op deze manier te delen.  Ik ga nog op 
zoek naar oude foto’s om met jullie te delen. 
 

 
Groeten Coen Hooijer. 

De volgende keer:  
Rozemarijn (Roos) van het eerste ! 
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Altijd het laatste 
nieuws over  

DKOD lezen? 
check de site: 
www.dkod.nl 

of via Facebook 

Even voorstellen:  

de ActiviteitenCommissie  

Van links naar rechts: Rianne Hooijer, Janneke 
Koehorst, Jeannette Aalten en Maaike van Dijkhuizen. 
 
Wij zijn in September als nieuwe AC bij elkaar 
gekomen om te bedenken welke activiteiten gaan wij 
organiseren.  
 
Rianne, Jeannette en Maaike zijn sinds dit jaar nieuw 
in de commissie en Janneke had vorig jaar al een 
themafeest georganiseerd, maar deze is helaas niet 
door gegaan. Dit jaar werd dat het Halloweenfeest, 
door omstandigheden gevierd op 21 November. Het is 
een geweldig feest geworden voor de jeugd en 18+, 
met Dj Milan, dansspelletjes en als topper het limbo 
dansen.  
 
Iedereen zag er prachtig uit, veel mooie kostuums. 
Jose mocht bij de jeugd kiezen wie het mooist 
verkleed was, maar zij had hier veel moeite mee 
gezien iedereen er super uit zag! Uiteindelijk waren 
Timo en Lisa het best verkleed.  
 
Bij de volwassenen gingen de prijzen naar Roy en 
Roos, ook hier was de keuze erg moeilijk.  Wij als 
activiteitencommissie kijken terug op een geslaagd 
feest, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Wij hopen 
dat jullie hier ook zo over denken! 
 
Wanneer u vragen of tips heeft over een activiteit kunt 
u ons via de mail bereiken. Onze mailadressen staan 
op de site www.dkod.nl (onder het menu: contact) .  
 
Ook zullen de foto’s van het Halloweenfeest op de site 
terug te vinden zijn. 
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Historie 
Hooijer Renkum B.V. is ruim 35 jaar geleden opgericht 
door Karel Hooijer. In de afgelopen 35 jaar is bedrijf 
vanuit een eenmanszaak uitgegroeid tot een veelzijdig 
bedrijf dat bijna alles doet op het gebied van 
herinrichting van buitenruimte. De eerste 20 jaar werd 
het bedrijf gevoerd vanuit de locatie aan de Kerkstraat 
te Renkum . Toen daar nieuwbouwwoningen moesten 
komen (het huidige Jan Peelen Plantsoen) is het 
bedrijf verhuisd naar haar huidige locatie aan de 
Energieweg te Renkum. 
 
De activiteiten van het bedrijf 
Het bedrijf bestaat uit 5 BV´s. In deze verschillende 
BV´s worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
Groenwerk, Groenwerk (aanleg & kap), Recycling,  
Wegenbouw, Sloop, Asbestsanering en 
Bodemsanering. Het bedrijf is uniek omdat zij een 
breed scala aan werkzaamheden met eigen mensen 
en machines uit kan voeren, waardoor een 
opdrachtgever van een project van begin tot eind met 
maar één partij te maken heeft. 
 
De mensen van het bedrijf 
Bij Hooijer werken ongeveer 60 personeelsleden, 
waarvan een aanzienlijk aantal binnen de gemeente 
Renkum woont. Diverse werknemers werken 
meerdere decennia bij het bedrijf, wat tot gevolg heeft 
dat de manier van werken van Hooijer bij alle 
medewerkers bekend is. 
 
Toekomstige plannen van het bedrijf 
Hooijer wil zich blijven profileren als veelzijdig 
dienstverlener en met name groeien richting de ‘milieu-
tak’, dus de asbestsanering, bodemsaneringen en 
recycling. 
 
Referentieproject 
In Zevenaar heeft Hooijer een oude autogarage 
gesloopt en daarna nauw betrokken geweest bij de 
nieuwbouw van een nieuwe carwash. Eerst zijn alle 
opstallen van het terrein gesloopt en daarna hebben 
wij naast het grondwerk voor het nieuwe gebouw ook 
de terreininrichting rondom de nieuwbouw verzorgt.  
Zo is Hooijer dus van begin tot eind bij het project 
betrokken. 
 
Waarom de sponsoring bij DKOD 
Hooijer is bij DKOD betrokken geraakt omdat 2 
kinderen van Karel Hooijer er korfballen. Het past 
echter ook bij het beleid van Hooijer om 
maatschappelijk betrokken te zijn en op een dergelijke 
manier haar steentje bij te dragen. De kernwaarden 
van korfballen (nauwe samenwerking, iedereen is 
gelijk, presteren en plezier hebben) zijn waarden die 
Hooijer ook hoog in het vaandel heeft en verwacht van 
haar personeelsleden. Daarom zijn DKOD en Hooijer 
een goede match! 
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Chiara Geutjes is 25 jaar oud en al meer dan 18 jaar lid bij DKOD. Ze woont 
samen met haar vriend Hans in Heelsum en speelt in het 2

e
 team van DKOD. 

Binnen DKOD is ze op dit moment in haar eentje de kantinecommissie. 
 
Hoi Chiara, je doet vrijwilligerswerk voor DKOD; met name in de kantinecommissie. Welke talenten en 
vaardigheden van jezelf kan je hierin kwijt?  
 
Ik ben erg gestructureerd en een echte doener, dus dat komt goed van pas wanneer ik mij inzet voor DKOD. 
Verder ben ik een teamplayer en kun je op me bouwen, iets wat niet alleen bij de KC van belang is, maar ook 
tijdens mijn spel in het tweede team van DKOD. 
 
Wat doe je allemaal binnen de vereniging?  
 
Behalve dat ik in de KC zit heb ik ook geholpen bij de verbouwing van de Berk en fluit ik af en toe een 
wedstrijd. Mijn werkzaamheden bij de KC omvatten onder andere het draaien van bardienst, het verzorgen 
van de inkoop en het op peil houden van de voorraad, het helpen bij feestjes en helpen bij de jaarlijkse 
oliebollenactie, schoolkorfbal, etc. 
 
Waarom doe je het en wat krijg je ervoor terug?  
 
Mijn voorganger hebben de KC lange tijd gerund en toen die ermee stopten ben ik erin gestapt. Het nadeel is 
alleen dat ik de KC alleen run en dat is te veel werk voor een persoon. Vele handen maken licht werk, dus ik 
hoop dat ik binnenkort versterking mag verwelkomen binnen de commissie.  
 
Wat ik leuk vind aan het runnen van de KC is de gezelligheid in de kantine die je ermee maakt. De 
donderdagavonden na de training van de selectie zijn altijd er gezellig evenals de wedstrijddagen en de 
feestjes. Pas heb ik nog in 
samenwerking met de 
activiteitencommissie de 
Haloween-avond 
georganiseerd. Een avond 
waarbij zowel de jeugd als de 
volwassenen het leuk gehad 
hebben! 
 
Ten slotte, wat vindt je het 
mooiste aan onze 
vereniging?  
 
De clubliefde en de vaste 

vrijwilligers. Samen maken 

we DKOD tot een leuke club 

om te spelen en om te zijn! 

In deze rubriek interviewen we een 

vrijwilliger bij DKOD over wie hij/zij is, 

wat hij/zij allemaal doet voor DKOD, 

wat er zo mooi is aan onze club en 

wat hij/zij er voor terug krijgt om 

vrijwilliger te zijn! 
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Veranderingen en 
hulpmiddelen ! 
 
Korfbal blijft heel erg in beweging. Met name op het 
hoogste niveau zijn beleidsmensen constant bezig om 
het product korfbal naar een hoger en aantrekkelijker 
niveau te tillen. Vanuit mijn werkzaamheden voor de 
Landelijke Werkgroep Arbitrage kom ik natuurlijk vaak 
ik aanraking met de vernieuwingsdrang, want hierbij 
passen natuurlijk ook de nodige spelregelwijzigingen. 
Vanuit het verre verleden weet ik nog de commotie 
over het verplaatsen van de strafworp van 4 naar 2,5 
meter en wat te denken van het laten vervallen van 
het middenvak op het veld. Vooral over dat laatste 
item werden heel wat uurtjes vergaderd en jaren na 
de invoering wisten mensen mij nog steeds te 
vertellen dat ze het verdwijnen van het middenvak  
jammer vonden. Niet meer hoeven denken wie er 2e 
aanval moest staan en dus niet meer A gaat naar B, B 
gaat naar C en C gaat naar A.  Voor de jongeren 
onder ons die echt niet weten waar het over gaat, die 
wil ik het nog wel uitleggen, maar dat ga ik in deze 
column niet doen.  
 
Ondertussen zijn we al zo ver dat we op het veld 
(mogen) spelen met de afmetingen van de vakken in 
de zaal en eigenlijk heeft dat veel te lang op zich laten 
wachten.  Op het hoogste niveau zijn de wijzigingen 
niet meer op de vingers van 1 hand te tellen. Time-
outs, spelhervattingen, de vrije bal uitsluitend vanaf de 
strafworpstip, de schotklok , zuivere speeltijd, meer 
wissels en het terug kunnen wisselen, de verdedigd-
regel die volledig op de helling staat. Vooral bij de 
laatste twee heb ik zo mijn bedenkingen, maar er zal 
wel heel goed over nagedacht zijn en als u dit leest, 
dan zullen de eerste analyses over deze regels al wel 
bekend zijn.  
 
Ook vanuit de LWA is men zeer alert op deze 
ontwikkelingen en wordt er alles aan gedaan om de 
mensen die bij de arbitrage betrokken zijn mee te 
laten groeien met de ontwikkelingen op topniveau. De 
noodzaak hiervoor is duidelijk aanwezig, want met 
name het Nederlandse topkorfbal ontwikkeld zich snel 
en dan kan en mag de arbitrage niet achterblijven. 
Ook in het korfbal worden er steeds meer 
hulpmiddelen ingezet om een eerlijk verloop te 
garanderen en/of om het spelniveau aantrekkelijker te 
maken.  
 
Het beste en bekendste voorbeeld uit andere sporten 

is misschien wel de doellijntechnologie bij het voetbal. 
Hoewel dit bij diverse sporten al gemeengoed is, kreeg 
Koning Voetbal toch veruit de meeste aandacht over 
dit item.  Ook kennen diverse sporten het fenomeen 
“Videoscheidsrechter”, waarbij een beslissing 
aangevochten kan worden en via de opgenomen video 
de beslissing heroverwogen kan worden.  
 
Ook binnen het korfbal zit men niet stil. De laatste 
jaren volgen de spelregelaanpassingen elkaar aan de 
lopende band op. Bij sommige aanpassingen kan je 
misschien vraagtekens zetten, maar heel veel 
aanpassingen hebben het niveau in de top toch wel 
een hele positieve boost gegeven.   
De eerder genoemde spelhervatting en de schotklok 
zijn daarvan twee goede voorbeelden, die het spel 
zeker ten goede zijn gekomen. Ook het spelen met 
zuivere speeltijd in de top heeft veel meer voordelen 
dan nadelen. De discussies over de vaste plek voor de 
vrije bal blijven nog steeds rondzingen, omdat het 
specialisme in de hand zou werken, daar is wat voor te 
zeggen, maar dan zorg je maar dat je die specialisten 
ook in je team krijgt. Eerlijkheidshalve schrok ik ook 
wel als ik soms de statistieken zag van het 
scoringspercentage vanuit de vrije bal bij sommige 
teams, waaruit bleek dat een vrije bal wel een heel 
hoog scoringspercentage te zien gaf. Bij deze items 
heeft zich dus ook het verhoogde aantal 
wisselmogelijkheden op het hoogste niveau zich 
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gevoegd. Buiten de spelregelaanpassingen. De 
schotklok  en jurytafels zijn op de hoogste niveaus al 
een standaardonderdeel van het voorwaardenpakket 
om de wedstrijd te laten plaatsvinden.  
 
De arbitrage kent ook zo zijn ontwikkelingen, zoals ik 
al even aanstipte en dat zal ook moeten, want de 
arbitrage moet mee ontwikkelen met het spelniveau. Al 
heel wat jaren geleden was ik persoonlijk de 
“gelukkige” die op de Challenge in het topsportcentrum 
van Rotterdam als eerste scheidsrechter moest testen 
of communicatie van elektronische hulpmiddelen een 
verbetering te zien gaf ten opzichte van de tot op dat 
moment gangbare communicatie (verbale en non-

verbale communicatie, al dan niet ondersteund met de 
vlagsignalen van de assistent). Het werd niet echt een 
succes, omdat een losse batterijunit in zak van je 
sportbroek nu niet echt lekker was bij het snelle 
verplaatsen over het veld en de irritante pieptoon in 
het oor van mijn assistent was nu ook niet bevorderlijk 
voor het beoogde resultaat. De onbruikbare set lag 
dan ook weer heel snel op de aanwezige jurytafel. De 
vraag na de wedstrijd van één van de aanwezige 
persmensen waarom ik niet wilde meewerken aan het 
experiment kon ik prima pareren met het verhaal over 
de niet goed functionerende set en zijn beoogde 
verhaal kon regelrecht de prullenbak in.  
Ondertussen zijn er al jaren prima hulpmiddelen zoals 
de vlag van de assistent die voorzien is van een knop 
om de scheidsrechter te attenderen op zaken die voor 
hem van belang zijn. Ook is er dit seizoen een begin 
gemaakt met headsets, die de communicatie (zeker in 
een volle zaal) tussen de scheidsrechter en zijn 
assistent heel positief zouden kunnen beïnvloeden. Op 
topniveau zijn tijdens de zaalcompetitie de gefloten 
wedstrijden terug te zien en het bekijken van de eigen 
wedstrijd is eigenlijk verplichte kost voor de 
scheidsrechters. De vraag is of in navolging van 
andere sporten ook het fenomeen videoscheidsrechter 
ingevoerd zou moeten worden bij korfbal. Vrij recent 

hebben we met de top van de scheidsrechters en 
beoordelaars een bijeenkomst gehad en daarbij een 
discussie over bepaalde wedstrijdbeelden. Het 
resultaat laat zich raden, een pittige discussie, waarin 
eigenlijk iedereen gelijk had vanuit zijn visie op 
hetgeen te zien was. Persoonlijk zou ik er geen 
voorstander van het invoeren van een 
videoscheidsrechter zijn, de video-opnames lekker 
blijven gebruiken om tegenstanders te analyseren en 
voor de arbitrage om te kijken naar je eigen presteren, 
al dan niet samen met de commissie en/of 
beoordelaar, daar moet het maar bij blijven.  
 
Ik ben heel benieuwd naar de volgende stap op dit 
gebied, want hoe hard ik er ook over nadenk, ik kan 
niet zo direct iets bedenken. Met nieuwe hulpmiddelen 
bedoel ik overigens niet de extra brillen en blinde 
geleidhonden, die het niveau van de arbitrage zouden 
verbeteren, tenminste als je de ongecontroleerde 
opmerkingen vanuit de supporters soms hoort. Wel 
denk ik dat het voor elke vereniging belangrijk is om de 
ontwikkelingen in de top goed in de gaten te houden, 
want hetgeen daar gebeurt is een voorbode voor het 
korfbal op lagere niveaus, dat is gewoon een kwestie 
van tijd.  

Al zullen bijvoorbeeld zaken als “zuivere speeltijd” wel 
niet  snel doorsijpelen naar een lager niveau, want dat 
zou heel veel tijd en geld gaan kosten, denk maar 
eens aan het logistieke verhaal van zalen inhuren en 
aanvangstijden. We gaan het allemaal meemaken in 
welke richting het gaat . Het belangrijkste is dat we 
met een positief kritische blik naar onze eigen sport 
blijven kijken en het als product naar de buitenwereld 
goed blijven verkopen, zonder aan de essentie van 
korfbal te komen.  Gezien de visie van de voorzitter 
van het Internationaal Olympisch Comité  Thomas 
Bach hebben we goud in handen en al klinkt het gek, 
maar dat moeten we wel verzilveren. 
 
Dick Hoegen. 
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Sinterklaasfeest 
 
Ook dit jaar werd het sinterklaasfeest druk bezocht 
door onze DKOD kids. 
 
Sinterklaas had helaas geen tijd om op het feest te 
komen, maar dat mocht de pret niet drukken, hij 
stuurde twee lieve pieten naar ons feest. 
 
We begonnen de middag met zelf pepernoten bakken, 
terwijl de kinderen bezig waren kwamen de pieten, ze 
strooide met pepernoten en de kinderen waren door 
het dolle heen en gooide mee. (“hulppietjes”) 
 
De pieten hadden ook kado’s meegenomen, maar ze 
hadden ze verstopt per DKOD groep. 
 
Gelukkig zijn ze allemaal gevonden en zo kon elk kind 
zijn eigen kado uitpakken, ze waren allemaal blij. 
 

De middag ging snel voorbij, de pieten gingen weer 
verder en de kids gingen moe maar voldaan naar huis 
en wij ook. 
 
Activiteiten commissie DKOD 
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