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KAMPIOENEN  
 
Het veldseizoen bracht 
ons meerdere 
kampioenschappen bij 
de jeugd. 
 
Zo werd de E1 op de 
laatste speeldag 
kampioen door hun 
directe concurrent uit 
Zutphen te verslaan. En 
een uur later mocht de 
D1 zich ook kampioen 
van het veldseizoen 
noemen.  
 
Deze lijn werd doorgezet 
door de D1. De D waar 
ook speler vanuit de E 
door het seizoen heen 
hun bijdrage leverden 
werden in de zaal 
glansrijk kampioen. 
 
De laatste wedstrijd werd 
SKF uit Veenendaal met 
duidelijke cijfers 
verslagen en voor de 
tweede maal dit seizoen 
zaten de jeugdigen na 
afloop van hun wedstrijd 
te smullen van hun 
kampioenstaart.  
 
Het derde gedeelte van 
dit seizoen is 
aangebroken en 
uiteraard hoopt de D1 
het seizoen wederom 
met een goed resultaat 
af te sluiten. 
 
Naast de jonge 
generatie, haalde ook de 
DKOD A1 en DKOD 2 
het kampieonschap 
binnen. 
 
Hulde aan iedereen! 

Paaseieren 
 
Toen ik klein en nog jong was had ik een tante. Tante Eva 
was bijzonder en met Pasen werden we altijd bij haar 
uitgenodigd om paaseieren te zoeken. Een feest was het en 
ik moest toen ik afgelopen vrijdag bij het schoolkorfbal was 
opeens weer aan die tijd denken. 
 
Ik had erg het gevoel dat ik de laatste tijd paaseieren aan het 
vinden was. 
 
Een mooi felgekleurd ei, dat nog verder uitgebroed kan worden. 
Schoolkorfbal is zo’n ei, en hopelijk komen er vele Kangoeroetjes 
uit voort. Als die vrijwilligers die aan dit ei hebben mee-
geschilderd, het ziet er weer prachtig uit, dank voor alle kleuren, 
de verf en de kwasten! 
 
Een solide ei dat je graag nog lang bewaard: Oosten van de 
Vegte is al meer dan 80 jaar lid van de club hoorde ik net. 
Tachtig jaar, de meeste mensen hopen 80 te worden, en dan zo 
lang al actief en betrokken lid zijn!. Dat ei krijgt van het bestuur 
nog wel wat verzorging 
 
Een ei dat niet stil kan liggen. Een groepje mensen is bezig met 
ons vrijwilligersbeleid. Wat een dynamiek en energie. Als ze 
bellen, geef dan vooral aan dat je ook aan ons cluppie wil 
bijdragen. 
 
Een mooi ei om te koesteren. Nadat Marco de Jaap Haalboom 
trofee een recordtijd in zijn bezit heeft gehad, heeft hij die 
recentelijk overhandigd aan José Verheij. José die niet weg te 
denken is bij onze club, José die altijd weer op haar eigen manier 
een team onder haar hoede heeft, José die altijd klaarstaat om te 
helpen als dat nodig is. 
 
Een ei met een Aziatische ‘flavour’. Taiwanezen die onder de 
bezielende leiding en aandacht van Alberdine weer in ons 
clubhuis gebivakkeerd hebben. Mooi dat dat altijd weer zo 
geruisloos en naadloos in ons eigen wedstrijd- en train schema 
gepast wordt. 
 
Een groot ei met inhoud, maar wat er precies in zit weten we nog 
niet. Maar de contouren van het MFC zijn wel steeds duidelijker, 
en het wordt ook steeds duidelijker wanneer we het kunnen gaan 
uitpakken en opeten. Ergens eind 2016/ begin 2017 mogen we 
hopelijk gaan proeven, maar voor die tijd zullen we al wel moeten 
kijken wat er precies aan veldruimte, zaalindeling en kantine 
identiteit in het MFC komt te zitten. Maar ook hier weer een 
aantal zeer actieve meedenkers (dank aan Andrea, Derk-Jan, 
Peter en Ruud). 
 
Een Ei wat door uitstraling en energie nog wel een tijdje in onze 
DKOD Schaal mag blijven liggen om van te genieten. Margrita 
heeft aangegeven nog een jaar bij te tekenen, weer een jaar 
genieten van dynamisch korfbal van de selectie! 
 
Een ei wat we met enige spijt weggeven. Coen Hooijer gaat na 2 
jaar het tweede getraind te hebben zijn kwaliteiten ergens anders 
inzetten. Onze clubman blijft hopelijk nog wel regelmatig bij ons 
actief, maar we wensen hem uiteraard ook veel succes en plezier 
bij zijn nieuwe club. 
 
Ook zijn er nog wat verstopte eieren, we weten nog niet precies 
wie nu de jubilarissen zijn die we gaan huldigen. 
 
En dan zijn er nog twee eieren die we als club op hebben 
(gegeten?). Anne-Marie en Martin gaan na jaren hard en 
constructief werken, het bestuur verlaten. We zullen voor het 
einde van het seizoen op gepaste manier de laatste restjes 
‘opeten’ en afscheid nemen van twee gedegen en enthousiaste 
mensen. 

 

“Ik had erg het gevoel 

dat ik de laatste tijd 

paaseieren aan het 

vinden was.” 
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Ten slotte nog dit, als je mij binnenkort met stijve spieren door de kantine ziet lopen, dan is dat de schuld van diezelfde Coen. Hij 
richtte de ‘All Stars’ op en verzekerde me dat de voorzitter daar ook prima in past. Ik heb de stoute sportschoenen aangetrokken, en 
train nu met wel 14 andere enthousiaste ouders elke donderdag onder leiding van een deskundige trainer (dank aan Roos, Marc, 
Chiara). Hopelijk komen er geen blessures van, want volgens mij zijn ze nog fanatieker dan de kids. 
 
En na afloop van de training zijn er natuurlijk altijd weer de paaseieren in de kantine. Gelukkig zijn die in vloeibare vorm, want na een 
dik uur trainen is het kauwen van paaseieren me te vermoeiend. 
 
Het bestuur wens iedereen een mooi veldseizoen en blijf vooral naar je eigen (geluks) paaseieren zoeken. 
 
Namens het Bestuur 

SPONSORZAKEN - SPONSORZAKEN - SPONSORZAKEN - SPONSORZAKEN 
 
Tijdens de laatste zaalwedstrijd van DKOD hebben we het genoegen van een balsponsor mee mogen maken. De 
balsponsor voor de wedstrijd was Willemsen Stage Management te Renkum. Eigenaar Gé Willemsen die de wedstrijd 
van de selectie ook heeft bijgewoond vond de sfeer rondom de wedstrijd erg prettig. Tevens hebben wij een nieuw 
spandoek voor onze hoofdsponsor Hooijer kunnen presenteren tijdens de laatste zaalwedstrijd. 
 
In voorbereiding op de laatste zaalwedstrijd heeft de sponsorcommissie alle sponsoren uitgenodigd voor de laatste 
zaalwedstrijd. En we zijn de jeugdleden die gekomen waren ook niet vergeten. Deze hebben we getrakteerd een lekkere 
versnapering. Tijdens de laatste zaalwedstrijd zijn er ook mensen geweest die interesse hebben getoond om ‘vriend van 
DKOD’ te worden. Hier waren we als sponsorcommissie natuurlijk erg blij mee. 
 
Verder lopen er nog wat nieuwe initiatieven qua sponsoring. Wij hopen jullie in een volgende Tempo hier meer over te 
kunnen vertellen. 
 
Als er vragen zijn m.b.t. sponsorzaken dan kunnen jullie natuurlijk contact opnemen met de sponsorcommissie! 
Jos Beekhuizen (E-mail: jos.beekhuizen@online.nl) 

Paaseieren zoeken bij 

DKOD 
 
Zaterdag 4 april was het dan zover, de 
paashaas kwam de kinderen op zoeken bij 
De Berk. Hij had veel paaseieren voor de 
kinderen verstopt.  
 
Eerst mochten de jongste kinderen de 
eieren zoeken. Er was één speciaal ei 
verstopt ( het gouden ei) die werd gevonden 
door Nienke daar zat uiteraard een prijsje 
aan vast, ook konden de kinderen een 
mooie kleurplaat inleveren en daar kwamen 
twee winnaars uit; Myrthe en Madelief, ook 
zij kregen een mooie prijs. 
 
Toen was het de beurt aan de E Teams om 
te zoeken, ze moesten eerst een rebus 
oplossen om zo de schatkist met de 
aanwijzing waar ongeveer de 2 gouden 
eieren verstopt lagen, ze lagen zo goed 
verstopt dat we ze bijna niet konden vinden, uiteindelijk hebben 
Aimee en Sem de eieren gevonden, ook zij kregen een mooie 
prijs.  
 
Uiteraard kregen alle DKOD kinderen en de broertjes en zusjes 
een heerlijke chocoladehaas mee naar huis, ze hadden 
allemaal goed gezocht de paashaas was er weer blij mee…. 
 
Tot volgend jaar allemaal, wij vonden het weer een gezellige 
ochtend. 
 
Namens AC bedankt! 
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"So you are a professional host" dat was de reactie van een 
engelse supporter die ik ontmoette tijdens het u19KWC toernooi 
in Leeuwarden afgelopen week. Ik raakte onder het genot van 
een kopje koffie aan de praat met hem. Hij de vader van een 
speelster uit de engelse U19 ploeg en ik moest ook uitleggen wat 
ik daar nu helemaal deed. 
 
In de afgelopen 3 weken heb ik er met Corine Jansen voor 
gezorgd dat de ploegen uit Taiwan U17 en U19 zich optimaal 
konden voorbereiden op hun toernooien in Nederland 
 
Wat we doen ...heel veel! 
 
Het begint met een mailtje uit Taiwan dat de ploegen gaan 
deelnemen aan de toernooien.  Meestal ken ik de coach wel 
omdat dit oud spelers zijn. Jeans de coach van U17 is aardig 
maar spreekt geen engels. Zij schreef haar berichten met behulp 
van Google translate en dat maakte de communicatie heel lastig.  
Het U17 toernooi speelt zich al jaren af in Schijndel. KV de 
Boemerang, de club van Carlos Opdenoordt zorgt ervoor dat dit 
gehouden kan worden. Schijndel is ongeveer 40 minuten rijden 
dus de ploeg kan zich bij ons voorbereiden en ook tijdens het 

toernooi bij DKOD slapen. Goedkoper kan niet. 
Ik stuur een mailtje naar Gea van DVO om zaaluren te regelen 
en samen met Akiko de speelster uit Hongkong die bij mij 
woonde regel ik een oefenwedstrijd tegen Oost Arnhem B1 en 
ook kampioen DKOD A1 wilde nog wel een zaalwedstrijd spelen 
tegen Taiwan U17. Geregeld dus ! 
 
En zo volgen er nog heel veel zaken voor het trainingskamp 
geregeld is 
 
Vervoer regelde de ploeg zelf...mooi ! Ze beschikten tijdens de 
hele periode over een grote bus met een Tjechische chauffeur. 
Dat is makkelijk. Via Sharon de brandweer op de hoogte brengen 
dat er mensen in het clubhuis slapen. Wilco is zo vriendelijke om 
te zorgen dat er tijdelijk Wifi in het clubhuis aanwezig is.  Hij komt 
gezellig langs op mijn werk om het systeem uit te leggen. 
Helemaal super. 
 
Het clubhuis klaarmaken doen we op zaterdag 14 maart.  De 
schone lakens en kussen slopen voor 18 bedden haal ik op bij 
mijn moeder en vader.  Samen met Ben, Tilly, Corine en Derk 
verbouwen we de Berk als slaapgelegenheid.  Bestuurskamer 
moet leeg en dan kunnen we de matrassen, dekens en kussens 
pakken. Kussens ????? Waar zijn de kussens gebleven…..die 
zijn dus weg. Hoe moet dat nu. Op maandagavond komt de 
groep aan.  Niemand weet waar de  kussens zijn of zouden die 
misschien bij de werkgroep van de Kindervakanties zijn 
achtergebleven …. Mailtje gestuurd… Maar dan toch maar naar 
IKEA op zondag om 18 nieuwe kussens te kopen. Terwijl ik op 
zondagmorgen mijn auto opruim om de kussens te kunnen 
vervoeren kom ik op straat de penningmeester van de 
Kindervakanties tegen.  Telefoontje naar Gerrit Beekhuizen….De 
kussens liggen bij hem op zolder….Afspraak gemaakt om die 
maandagavond op te halen….Ook weer geregeld. 
 
Maandagavond 16 maart komt de ploeg laat aan bij DKOD. Een 
hartelijk weerzien met de coaches die DKOD als hun 2e huis 
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beschouwen. Voor de jongeren is het nog allemaal nieuw. 
Trainingen en oefenwedstrijden verlopen goed. Oost-Arnhem is 
een super leuke enthousiaste vereniging en ook de wedstrijd 
tegen DKOD A1 verliep goed. Het werd 7-7 in de Rijnkom. Met 
een eerste internationale wedstrijd voor scheidsrechter Rolf 
Scholten. 
 
Op vrijdagmiddag wordt het toernooi schema van het toernooi 
bekeken. We vertrouwen het niet helemaal maar we komen er 
niet achter hoe het precies kan verlopen.  Het toernooi heeft een 
oneven aantal deelnemers.  Op vrijdagavond rij ik na mijn werk 
nog met de coaches naar Schijndel waar de zgn. managers 
meeting voorafgaande aan het toernooi wordt gehouden. Ook 
daar bespreken we het schema en het verloop van het toernooi. 
Op zaterdag heb ik werkverplichtingen en blijf ik in Oosterbeek. 
Via de iPad volg ik het verloop van het toernooi. Makkelijke 
overwinningen in de morgen en daarna in de volgende poule 
fase verlies tegen Nederland en België. Geen vuiltje aan de 
lucht.   
 
Aan het einde van de middag wacht ik in het clubhuis op de 
ploeg en toen kwam het telefoontje van Carlos dat Taiwan de 
volgende dag om de 5 tot en met 8ste plaats zou spelen ipv om 
1 tot 4. Duitsland had met zeer ruim verschil van Hongarije 
gewonnen en daarom mocht die ploeg op basis van 
doelgemiddelde  om de eerste vier plaatsen strijden.  Dit kwam 
dus door het slechte schema.  Taiwan wint evenveel wedstrijden 
maar speelt tegen sterkere tegenstanders omdat ze als 1e in de 
poule geëindigd zijn en heeft dus minder kansen op een hoger 
doelgemiddelde . Het is dus zeer ingewikkeld. Deze mededeling 
mocht ik aan de coaches en ploeg doen. Het was een drama in 
het clubhuis. Niemand begreep er iets van.  Het drama was ook 
dat we de volgende morgen om 9.00 uur in Schijndel moesten 
spelen. Vroeg op dus ! 
 
Op zondagmorgen ging om 5.00 de telefoon. De grote baas van 
het korfbal in Taiwan woedend aan de lijn. Ik moest met de 
organisatie gaan praten over het verloop van het toernooi.  Hij 
vond dat ze anders niet meer moesten spelen. Ik heb een tijdje 
met het gepraat…net wakker en hem overtuigd dat we toch 
moesten spelen (we hebben te maken met een ploeg met 12 tot 
16 jarigen) en dat hij heb de  bobo’s moest gaan regelen.  Er 
werd nog veel over gesproken in Schijndel ! 
 
Taiwan heeft dus gewoon gespeeld en beëindigde als 5e het 
toernooi.  Maar ze hadden gewoon de 3e plaats verdiend. 
Op zondagavond nog even gezamenlijk eten en op 
maandagmorgen vertrekt de ploeg voor een paar dagen Belgie. 
Ik maak op maandagmorgen samen met mijn schoonmaakster 
het clubhuis schoon. De bedden laten we liggen  want  op 
zaterdag de 28ste komt de volgende ploeg weer aan. De lakens 
en zo naar Wasserij Peelen. De douches bleken geen warm 
water meer te geven maar gelukkig had Rico tijd om er naar te 
kijken en hij kon het probleem oplossen. 
 
In de tussenliggende dagen ben ik nog druk bezig het 
oefenprogramma te regelen. Onverwacht zegde 2 teams af en 
daarna kwam ik laat in de problemen. Gelukkig wilde Coen met 
DKOD 2 wel spelen, Oost Arnhem A1 wilde ook en ook kreeg ik 
contact met Oost U19.  Zoeken naar scheidsrechters en 
zaalruimte was nog even lastig maar ik kreeg toch alles rond. 
Was weer ophalen op vrijdag en zaterdagavond hebben we 
weer het clubhuis ingericht. Schoonmaakster weer 
meegenomen want het clubhuis zag er na trainingsavonden niet 
meer uit. Was ik niet zo blij mee. Ik had het toch zelf schoon 
achtergelaten.  Het inrichten ging nu snel en daardoor hadden 
we tijd om naar de korfballeague wedstrijden te kijken in het 
clubhuis terwijl we wachten op de aankomst van de ploeg. Het 
duurde lang maar het was aangenaam warm in het clubhuis.  
 
In de volgende dagen volgden 3 oefenwedstrijden. Op 
maandagmiddag krijg ik een emailtje van de scheidsrechter dat 
hij toch tot laat naar school moet. Geen scheidsrechter op de 
avond dus…ik weet niet wie ik moet vragen en ik laat het maar. 
Taiwan heeft ook een scheidsrechter bij zich dus die moet maar 
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fluiten. ’s Avonds fluit een vader een van 
de spelers van Oost –Arnhem  A1 . Ook 
weer goedgekomen.  DKOD 1 en 2 
moesten op dinsdagavond  flink aan de 
bak tegen Taiwan U19. Voor sommige 
van DKOD was het de eerste keer om 
met schotklok te spelen.  Woensdag 1 
april verbleef Taiwan bij DKOD maar 
werd ook de clinic gehouden.  Ze vonden 
het heel erg leuk om te assisteren. 
Sommige uit de ploeg waren er ook vorig 
jaar bij dus ze snapten wat ze moesten 
doen. Ik heb die middag vrij genomen om 
toch een beetje te begeleiden. 
 
Donderdagmorgen 2 april. Voorbereiding 
van Taiwan bij DKOD is klaar. Klaar om 
naar het toernooi in Leeuwarden te 
vertrekken.  Maar eerst moet het clubhuis 
weer opgeruimd worden want op vrijdag 
wordt het schoolkorfbaltoernooi 
gehouden.  Samen met de Taiwanezen 
en mijn vaste groep helpers ruimen we 
alles op en maken we schoon. Om 11.00 
komt de grote bus en kan alle bagage en 
spelers weer mee. Corine en Derk en ik 
rijden met onze auto’s er achteraan want 
die hebben we nodig om de ploeg van de 
volgende slaapplaats naar het toernooi te 
krijgen. 
 
De vrouw en zoon van de coach blijven 
niet tijdens het toernooi maar gaan naar 
Praag. Ik breng ze met grote tegenzin 
van Leeuwarden naar Schiphol. Na de 
eerste 1,5 uur van Heelsum naar 
Leeuwarden zit ik daarna nog weer 1,5 
uur in de auto en natuurlijk ook weer 
terug. Zeer moe kom ik weer in 
Leeuwarden aan om na 15 minuten 
uitrusten weer met de ploeg naar de 
opening  van het toernooi te gaan. 
Inmiddels waren er ook weer 2 
personenbusjes door Derk en Corine 
opgehaald. 
 
Maar als het eenmaal loopt dan loopt 
het !  Het toernooi verloopt goed voor 
Taiwan. Makkelijke overwinningen en de 
ploeg maakt indruk. België speelt met 7-7 
gelijk tegen Portugal dus veel mensen 
denken dat Taiwan een kans maakt tegen 
België in de halve finale maar onze 
zuiderburen herpakken zich en winnen. 
Taiwan speelt om de 3e en 4e plaats 
tegen Hongarije en die winnen ze toch 
wel makkelijk. Nederland en België 
spelen helaas zoals altijd om plaats 1 en 
2. En de winnaar van de U19KWC Cup is 
natuurlijk Nederland. 
 
Op zaterdag hebben we nog even 25 
dozen met stroopwafels bij de Albert 
Heijn in Leeuwarden gehaald voor de 
Taiwanezen. De koffers zijn weer gevuld 
als ze terugkomen. Dit hoort ook bij de 
tradities 
 
Inmiddels heb ik 2 ontstoken ogen en ben 
ik ontzettend moe. De afgelopen 3 weken 
zijn uitputtend geweest om alles te 
regelen en ook nog gewoon te werken. 
Het is tijd om afscheid te nemen. Op 
zondagavond nemen we afscheid van de 
ploeg. Zij blijven nog een nachtje en gaan 
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Jaap Haalboomtrofee 
 Ieder jaar wordt de Jaap Haalboom trofee uitgereikt aan de 
vrijwilliger die zich dat seizoen op een bijzondere wijze heeft 
weten te profileren binnen de vereniging. 
  
Op 7 maart was er het kampioensfeest van DKOD 2, waar even 
de gelegenheid was om de Jaap Haalboomtrofee uit te reiken. 
Dit jaar mocht de vorige winnaar Marco Schrader zijn opvolger in 
het zonnetje zetten. 
  
Al vele jaren is deze winnaar actief binnen de vereniging.  
 
Zowel als speelster, als veel gevraagd vrijwilligster bij activiteiten. 
De laatste jaren betekent ze veel voor de jeugd. 
Ze traint ze en coacht ze. Ook haar A team heeft ze vele malen 
naar een kampioenschap mogen leiden. 
Ze is bekent bij de huidige E3 als trainster, bij de  F als trainster, 
daarnaast is ze betrokken bij de Kangeroes. 
Ze coacht en traint de jeugdigen van de A. 
 
De Jaap Haalboomtrofee 2015 is voor Jose Verheij 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanjer Over DKOD: Jose Verheij 
Wie kent haar niet? Ze is 38 jaar oud en al 30 jaar lid van DKOD. 
Ze woont in Renkum en is een ware duizendpoot binnen de 
vereniging. Na het winnen van de Jaap Haalboomtroffee deze 
maand ook in Deze Kanjer Over DKOD: Jose Verheij. 
  
Jose, je doet heel veel voor de vereniging! Waar kennen de 
mensen jou van? 
"Ik coach en train meerdere teams. Ook bij de kangoeroes help 
ik mee en wanneer er verder activiteiten zijn probeer ik altijd 
aanwezig te zijn." 
 
Waarom doe je het allemaal en wat krijg je ervoor terug? 
"Ik doe dit omdat ik het geweldig vind om met kinderen bezig te 
zijn. Als ik op zaterdagmorgen de Kangoeroes zie spelen en 
lachen en alle ouders daaromheen ook vrolijk zie en 's middags 
de kinderen die ik coach zie korfballen en plezier zie hebben krijg 
ik altijd een goed gevoel. Op die momenten weet ik altijd waar ik 
het voor doe!" 
 
Wat vind je het mooiste aan onze vereniging? 
"Eigenlijk vind ik het te veel om op te noemen maar als ik moet 
kiezen dan zeg ik: de geweldige sfeer tussen alle leden, jong en 
oud!" 
 
En tot slot: Wat is je mooiste herinnering aan DKOD? 
 
"Ook daar is het weer moeilijk om te kiezen dus ik noem er 3: De 
finale in ahoy, de veldfinale en wat gelukkig nog elk jaar 
terugkomt is het kamp met aansluitend de slotdag." 

daarna naar Duitsland voor een paar dagen sightseeing.  Op 
donderdag  vertrekken ze weer naar Taiwan. Voor mij resten nog 
de rekeningen en ook de was moet weer worden opgehaald bij 
Peelen 
 
“So I am a professional host but with a normal day job”  Op 
dinsdagmorgen weer gewoon Internetcafe in de Bibliotheek 
Oosterbeek ! 
 
Alberdine. 
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Vorig seizoen begon ik mijn senioren 
trainers  carrière. Na 15 jaar jeugdtrainer 
te zijn geweest bij DKOD kreeg ik de 
mooie mogelijkheid aan de slag te gaan 
als trainer van DKOD 2. Enerzijds zag ik 
er lichtelijk tegenop, aangezien ik de 
seizoenen ervoor nog medespeler van 
alle spelers was.  Anderzijds  stond 
Margrita Budding als trainster voor 
DKOD 1, naast wie kun je beter starten 
als beginnend coach? 
 
 
 
 
 

In het jaar dat ik 25 jaar lid was van de 
mooiste vereniging van Nederland ben ik 
van start gegaan en tot op heden zonder 
ook maar één minuut spijt te hebben. 
Het eerste seizoen ging eerlijk gezegd 
moeizaam qua resultaten. Dit had mede 
te maken met de vele blessures bij zowel  
DKOD 1 als 2, maar de omvang van de 
beschikbare groep maakte het ook niet 
altijd even makkelijk. Welke keuzes 
maak je als trainer van een groep waar 
je zolang middenin hebt gestaan.  
 
Als speler ben ik een winnaar geweest, 
als trainer veranderd dat ook niet 1, 2 , 3. 
Maar iedereen heeft recht op minuten, 
dus ook iedereen moet tevreden gesteld 
worden én blijven. Vorige seizoen heb ik 

zeker een aantal beginners fouten 
gemaakt, maar ook daarvan heb ik 
geleerd. Dit resulteerde in het maar net 
handhaven in de reserve 3e klasse veld 
en het helaas degraderen in de zaal naar 
de reserve 4e klasse. 
 
Dan breekt seizoen nummer twee aan. 
Een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. 
1e helft veld startte  we en bouwden we. 
Het was nogal wat wisselvallig. Mooie 
resultaten wisselde zich af met erg 
slechte en daardoor verlies partijen. Al 
met al gingen we als een nette nummer 
4 de zaal in. 
 

Bij de start van de zaal competitie 
konden we in de breedte goed versterkt 
worden met de ervaring van Erik 
Hoogteijling in DKOD 2 en Sharon 
Mulder in DKOD 1. 
 
De zaal liep perfect voor ons. We 
werden kampioen. Met 4 punten verschil 
op de achtervolgers. Met name de 
kampioenswedstrijd bij nummer 2 SKF 
zal me nog lang bijblijven. De weg 
erheen kende wat strubbelingen, maar 
uiteindelijk werd gekozen alleen met 
eigen spelers de wedstrijd spelen, 
zonder hulp van DKOD 1. Man off the 
match was in mijn ogen Lars Wobbes. 
Lars heeft toch wel wat kritieken 
doorstaan in de anderhalf jaar ervoor, 

maar deze wedstrijd stond hij er. Hij 
verdedigende zijn heer, de topschutter 
van SKF,  met verve. Ook scoorde hij het 
belangrijkste laatste doelpunt, welke ons 
het kampioenschap opleverde. Na deze 
wedstrijd met zowel DKOD 1 als DKOD 
2 uit eten. Geweldige groep hebben we. 
Dit is ook echt de kracht van deze groep. 
DKOD 1 en DKOD 2 werken voor elkaar 
en met elkaar. Ook de samenwerking 
tussen Margrita en mij loopt 
soepel ,doordat alles uitgesproken kan 
worden tegen elkaar.  Dit alles 
resulteerde in het kampioenschap van 
DKOD 2. 
 

Genoeg reden 

om  

DKOD-er  

te zijn  én  

DKOD-er  te 

blijven!! 
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Maar dit is nog niet alles. De reeks die 
DKOD 2 op dit moment aan het neerzetten 
is een resultaat op zich. Van de laatste 7 
zaalwedstrijden werden er 6 gewonnen en 
1 gelijk gespeeld . In de voorbereiding veld 
werden er nog twee overwinningen aan 
vast geplakt. Tegen res. 1 klasser DOT 
Oss en res. 2e klasser Regio werd 
gewonnen. Dit gaf een goed gevoel naar 
de 2e helft van dit veldseizoen. 
 
Een domper was wel dat Niels Vedder 
(Topscoorder DKOD 2) de rest van het 
seizoen op stage is in het buitenland en 
dat Lars Wobbes moest stoppen met 
korfballen, aangezien sport en studie niet 
meer  te combineren was voor hem. 
Gelukkig konden wij Roy Rutenfrans bereid 
vinden DKOD 2 te versterken tot einde 
seizoen, om dit gat tijdelijk op te vangen. 
 
De eerste wedstrijd diende DKOD 2 gelijk 
aan te treden tegen de ongeslagen 
koploper Oost-Arnhem 3 in Arnhem. Het 
was erg slecht, winderig en regenachtig 
koud weer. De eerste helft was zeer 
moeizaam. Verdedigend hadden we alles 
onder controle en konden we als collectief 
de goede heren van Oost-Arnhem de baas 
zijn. De 2e helft konden we mee scoren en 
wisten we uiteindelijk gemakkelijk te 
winnen met 8-15. Topprestatie, maar het 
gat met Oost-Arnhem is nog steeds 3 
punten, ervan uitgaande dat ze weinig 
punten meer laten liggen zal de nummer 1 
positie lastig te behalen zijn. De 2e 
wedstrijd diende we thuis aan te treden 
tegen middenmoter Devinco 2. Wederom 
taaie start, maar nadat we ook hier (Na pas 
ca. 15 minuten) de heren konden 
afstoppen wisten we ook deze wedstrijd te 
winnen met de duidelijke cijfers 20-10. 
 
Het gaat erg goed met DKOD 2. We 
hebben erg veel vertrouwen en iedereen 
begint zijn of haar niveau te halen. Het zou 
toch echt een stunt zijn om misschien 
stiekem te kijken of promotie naar de 
reserve 2e klasse te bewerkstelligen is? 
Waarom niet? 
 
De eerste de beste wedstrijd is tegen 
nummer 2 Woudenberg 2 uit op 
zaterdag 18 April. Bij winst komen we 
op een 2e plaats uit. De beste 8 
nummers 2 van de reserve 3e klasse (er 
zijn 24 poules) zullen promoveren naar 
de reserve 2e klasse. 
 
 
Conclusie:  
Doorgaan waar we mee bezig zijn. Leuk 
korfbal neerzetten, verdedigend er staan 
en het scorend vermogen opschroeven.  
Op Zaterdag 30 mei 2015  zullen we zien 
tot waar het ons geleid heeft. 
 
En dan volgend seizoen? Ja, zoals de 
meeste weten ga ik na 27 jaar 
lidmaatschap van DKOD (Waarvan 25 jaar 
spelend lid) de overstap maken naar DWS 
uit Kootwijkerbroek. Makkelijke keuze? 
Eerlijk gezegd wel. Ik heb het super naar 
de zin bij DKOD. DKOD is en blijft mijn 

club, maar ik wil kijken of ik me kan 
ontwikkelen als coach bij een andere club. 
Als speler heb ik ooit de overstap kunnen 
maken naar de selectie van DVO en 
VADA, maar indertijd altijd het clubgevoel 
blijven volgen en DKOD trouw gebleven, 
waar ik overigens nooit spijt van heb 
gehad. Maar nu kwam het punt dat ik wel 
eens buiten de deuren van DKOD wilde 
gaan kijken. 
 
DWS belde me al vrij snel op of ik 
interesse had om hoofdcoach te worden. 
Was dit wel het juiste moment om ergens 
gelijk als hoofdcoach aan de slag te gaan? 
Eén gesprek was er nodig om me te 
overtuigen dat de plannen van DWS me 
aanspraken, de mogelijkheden die er lagen 
en de zeer jonge, maar talentvolle groep 
die er aanwezig is. 
 
Dat is wat ik volgend seizoen ga doen en 
waar ik erg naar uitkijk. Ik hoop voor DKOD 
dat ze een juist persoon naast Margrita 
vinden. De selectie van DKOD is een fijne 
selectie om mee te werken. Zowel in het 
veld als buiten het veld een zeer hechte 
groep, met Margrita als hoofdcoach een 
topper van formaat! 
 
Maar eerst… Eerst gaan we misschien 
voor een doel wat onmogelijk leek, maar 
misschien mogelijk gaat worden. Promotie 
naar de reserve 2e klasse. 
 
1 ding is zeker, ik ben al 27 jaar DKOD-er 
(Met dank aan Karin Jager), en ik zal altijd 
DKOD-er blijven. Mijn oudste dochter 
Amber speelt in DKOD F2, Mijn jongste 
dochter Myrthe zal over een paar jaar ook 

gaan korfballen bij DKOD, het groen moet 
toch onderhouden worden om de kantine, 
de All-stars zijn begonnen met een nieuw 
DKOD avontuur, de jeugd groeit en 
groeit,  DKOD zal een geheel nieuwe 
accommodatie krijgen, de sfeer binnen de 
club is terug, en zo kan ik wel even 
doorgaan. 
 

Genoeg reden 

om  

DKOD-er  

te zijn  én  

DKOD-er  te 

blijven!! 

 

Groet, 
Coen. 

berrydereusfotografie.nl 
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Geschiedenis 
Begonnen in 1966 door Opa Wim Kok samen met partner Van 
Elden als “Schildersbedrijf Kok en Van Elden”. Na het einde van 
het partnerschap is Wim Kok doorgegaan onder zijn eigen naam; 
“Schilders- en behangersbedrijf W.J. Kok”.  
Toen zoon Chris de zaak in ging kwam de toevoeging “en Zn”. 
erbij. Na het overlijden van Wim nam Chris in 1987 het stokje 
over onder de naam “Schilders- en behangersbedrijf C.W.A. 
Kok”.  
 
Tijdens een tussentijdse naamswijziging naar “Schildersbedrijf 
Chris Kok” wordt ook, het nu beroemde, logo geïntroduceerd.  
Met name de fel roze kleur en de gespiegelde K vallen enorm op. 
Als in 1995 zoon Pascal de zaak in komt, na afronding van het 
Nimeto in Utrecht, veranderd de naam in “Schildersbedrijf Kok 
Renkum v.o.f.” In 2004 overlijdt Chris en neemt Pascal de 
dagelijkse leiding over. De toevoeging v.o.f. komt te vervallen.  
 
In 2014 besluit Pascal de bedrijfsnaam uit te breiden; “Schilders- 
en Glaszettersbedrijf Kok Renkum”. Dit om meer de nadruk op 
de sterke glasservice te leggen die het bedrijf te bieden heeft. 
 
Activiteiten 
Schilderwerk, glasservice, wandafwerking. 
Met name de glasservice is momenteel een "Hot Item" omdat 
bijna iedereen zijn voorlopige Energielabel heeft ontvangen. 
Met het plaatsen van HR+ of HR++ isolatieglas is het label 
makkelijk 1 of 2 stappen te upgraden. 
 
De mensen van het bedrijf 
Pascal Kok, dagelijkse leiding en schilder, glaszetter. 
Ankie Kok, hulp bij de boekhouding. 
Michael, schilder en glaszetter. 
Geurt, schilder. 
 
Toekomstige plannen 
Al enkele jaren staat de gehele bouw in de overlevingsmodus in 
verband met de crisis. 
Ik heb een aantal drastische stappen moeten nemen op het 
gebied van personeel en uitvoering. 
Ik zie momenteel de toekomst met vertrouwen tegemoet. Vooral 
doorgaan met de huidige bedrijfsvoering. 
 
Mooiste of beste project ? 
Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Eigenlijk is elke klus wel 
bijzonder te noemen. 
Je maakt met de kwast vaak toch iets ouds of lelijks weer mooi, 
en het geeft veel voldoening als een breukruit heel snel 
vervangen is. 
 
Waarom sponsoring van DKOD? 
Sinds een jaar of drie speelt onze dochter Rianne bij DKOD. Ik 
voel mij sinds 2 jaar zeer betrokken bij de club. 
Het is niet alleen een sportclub waar je voor je wekelijkse 
beweging naar toe gaat maar het is ook een hele gezellige club. 
Sinds begin dit jaar doet ook onze zoon Bram mee met de E-tjes 
en nu drie weken doe ik samen met Ankie ook mee met de 
DKOD All Stars! 
 
Van een sportluwe familie zijn we nu een sportieve familie 
geworden en korfbal is bij uitstek een echte gezinssport! 
Wij voelen ons helemaal thuis bij DKOD en zo'n club verdient 
een steuntje in de rug! 
 
Op mijn nieuwe bedrijfswebsite heb ik zelfs het 
logo van DKOD geplaatst.  
 
www.kok-renkum.nl ! 
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… voor de training tienen met Janine tegen Niels en 

Coen waarbij wij altijd winnen! 

… de herinneringen voorafgaand 
aan de kampioenswedstrijd vorig 
jaar veld en de foto’s van het feest 

met de prachtige oranje 
hoofdbanden. 

… dat mijn oude team nog zo hecht is en we nog veel 

hele leuke avondjes hebben. 

… het enthousiasme toen de E3 hun eerste 

doelpunt scoorde. 

… met Janneke toch nog na de training een 

uurtje blijven hangen in de Rijnkom omdat we 

de bus (die vertraging had en toch te vroeg was) 

gemist hadden. 

…de hechte groep in 

de selectie, maar 

waar je als 

nieuwkomer  

zo in  

opgenomen  

wordt. 

… tijdens de wedstrijd de scores bijhouden met Kyra 

… het voldane  

gevoel na  

een zware  

training. 

… drankjes op  

donderdagavond  

na de training. 

… 

enthousiasme  

van het nieuwe  

AllStars 

Team. 

… handjeklap met Jaap tijdens het stappen. 
… het aller-allerleukste: oplopen tijdens een 

zaalwedstrijd! 

…DKOD-feestjes waarbij ik het geluk 

heb met Rob te mogen dansen. 
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Wij zijn in  

Ahoy geweest!!! 

  

Ik (Roos) heb meegedaan met een prijsvraag 

van het KNKV en toen heb ik kaartjes 

gewonnen om in de erehaag te mogen staan. Ik 

mocht een vriendinnetje meenemen, en raad 

eens wie dat is!! Mijn beste vriendin Aimee! 
  
We moesten om 13:15 er zijn en we gingen met de auto  en we 
moesten een uur rijden en toen waren we er. Ik had heel veel 
buikpijn van de zenuwen. Toen we op het terrein waren zagen we 
heel veel springkussens. Er waren ook mensen die op het zand 
aan het korfballen waren. 
  
We gingen naar binnen, we moesten verzamelen en we kregen 
een bandje om. We moesten  meelopen met twee mevrouwen.  We 
kregen allemaal een vlag en toen moesten we oefenen met 
zwaaien. 
 
De ahoy is heel erg groot, er kunnen wel 10.000 mensen in!  
  
We moesten even wachten tot we op mochten. Toen gingen we het 
veld op. Toen ik op het veld stond was opeens mijn buikpijn weg! 
  
Er waren een heleboel mensen die papieren vliegtuigjes naar 
beneden gooiden. 
  
Toen kwamen de spelers door onze erehaag het veld op, ze 
werden omgeroepen door een mevrouw. 
  
Toen we klaar waren gingen we naar onze stoel. We zaten dichtbij 
mama en papa in de buurt.  Er was een fotograaf en daar mocht je 
met de beker op de foto, we zijn heeeeeel vaak geweest. 
  
Toen we op onze stoel waren hebben we veel gekletst en in het 
boekje gekeken wie er allemaal meededen. We hadden snoep mee 
en geld, daar hebben we een ijsje en popcorn van gekocht. 
  
We hebben drie keer opgelopen. We hebben ook vriendinnetjes 
gemaakt, ze heten Lisa en Sanne. 
  
We zagen ook veel mensen die we kenden, Kees, Rianne en haar 
ouders. Ook hebben we Ben Crum gezien. 

De finale was heel spannend en PKC 
heeft gewonnen van TOP met 22-21. 
  
We zijn toen we naar huis gingen ook 
nog naar de Mac Donalds geweest 
met zijn allen. 
  
We waren pas om 22:30 thuis. het 
was heel erg leuk! 
 
 
Roos. 
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Deze “met de Pen jongeman…” komt deze keer van twee 

zusjes, en wel Daphne en Britt Pes. 

   
Hoe oud was je toen je op korfbal kwam? 
Daphne: 6 of 7 
Britt:  6 
 
Hoe kwamen jullie met korfbal in aanraking? 
Daphne: Sophie (Schrader) vertelde erover 
Britt:  Sophie en school 
 
In welk team kwamen jullie als eerste terecht. Met welke 
spelers / trainers / etc? 
Daphne: F2 / F3, met Jill, Cas, Sophie, Britt, Elza en  
  Kasper. Onze trainers waren Wendy en Marco. 
Britt:  Sophie, Jill, Kasper, Cas, Dahpne, Elza, Marco en 
  Wendy 
 
Wat is het aller grappigste wat jullie meegemaakt hebben bij 
DKOD? 
Daphne: Het kamp van vorig jaar 
Britt:  Kamp van vorig jaar 
 
Wat vinden jullie zo leuk aan de vereniging van DKOD? 
Daphne: Nou, het is gezellig en er zitten veel vrienden op. 
Britt:  He t is gezellig 
 
Welke wedstrijd is jullie het meeste bijgebleven? 
Daphne: De kampioenswedstrijd van het toernooi  
Britt:  Toernooi in Wageningen en de 2    
  kampioenswedstrijden van de E en de D. 
 
Wie vindt je de beste korfballer/korfbalster van DKOD 1? 
Daphne: Roos 
Britt:  Geen idee 

Wie kan er beter korfballen denk je, je vader of je moeder? 
Daphne: Mama!! 
Britt:  Moeder 
 
Wat is jou beste eigenschap als speelster van jou team? 
Daphne: Goed onderscheppen en ver kunnen gooien! 
Britt:  Techniek weten waar je moet staan voor een  
  goede goal. 
 
Ik noem een paar namen, graag jullie eerste reactie: 
 
Sophie Schrader  
Daphne: BFF 
Britt:  Druk meisje 
 
Jaap Jochems   
Daphne: Ken ik niet goed 
Britt:  Ken ik niet 
 
Ben Crum   
Daphne: Ken ik niet 
Britt:  Ken ik niet 
 
Justin Bieber 
Daphne: Idol van Sophie 
Britt:  Een mislukte Loverboy 
 
Marjolein van Ballegooijen  
Daphne: Heeft Britt mee opgelopen 
Britt:  Goeie speelster 
 
Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers van de Tempo? 
Daphne: Nee niet echt. Wat zou ik moeten zeggen dan?  
  Nou, 1 ding dan. En dat is dat de tijd die ik hier  
  heb beleefd en ga beleven mij altijd bij zal blijven. 
Britt:  Ik hoop dat ik hier nog een leuke tijd beleef. 
 

Bedankt dames! 

Met de Pen, jongeman ! 
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Column april 2015 
 
Op weg naar… 
Op het moment dat het verzoek van Wilco binnenkwam om een 
bijdrage te leveren voor de TEMPO die u nu leest was het half 
maart. De meeste teams van DKOD zaten op dat moment in een 
rustige periode. De zaalcompetitie zat er namelijk op en de 
voorbereidingen voor de tweede helft van het veldseizoen waren 
in volle gang. Zelf was ik nog volop bezig met de zaalcompetitie, 
want zowel de Korfballeague en de hoofdklasse zaten nog volop 
in de belangrijke eindfase.  
 
Het zaalseizoen was heel succesvol te noemen. DKOD 1 moest 
alleen Novio Magum boven zich dulden, al was het 
puntenverschil erg groot. Novio Magum was simpelweg een 
maatje te groot voor de 2e klasse en DKOD was ook nog zo 
vriendelijk om wat onnodige punten te laten liggen en dan is het 
puntenverschil al snel verklaard.  

Belangrijker was het kampioenschap van DKOD 2, dit was 
namelijk ook de belangrijkste doelstelling voor het afgelopen 
zaalseizoen. Een realistische doelstelling, maar je moet het toch 
maar doen. Geweldig dat dit gelukt is. Voeg daarbij de 
uitstekende resultaten van het midweekteam en de A1 en 
natuurlijk ook de kampioenschappen van de D1 en E2, dan is het 
niet overdreven om van een meer dan geslaagd zaalseizoen te 
spreken.  

Ook waren er voor de vereniging belangrijke zaken te melden op 
het front van een eventuele verhuizing naar Renkum. Na vele 
jaren lijkt er dan toch schot in te komen, maar ik blijf sceptisch. 
Eerst zien en dan geloven. Ik ben er van overtuigd dat een 

verhuizing naar Renkum een positieve boost aan de vereniging 
gaat geven, al is het vertrek van het Wilhelmina sportpark 
eigenlijk wel een gedenkwaardig moment.  

 
DKOD is van oorsprong een Heelsumse vereniging en ik een 
geboren en getogen Heelsummer en al 51 jaar lid en dan is dat is 
toch wel even slikken. Ik zit nu al vol ideeën om DKOD weer 
extra onder de aandacht van de mensen te brengen als het zover 
is. Korfbal is tenslotte de mooiste sport die er bestaat en DKOD 
een vereniging met een geweldige historie en de verhuizing is 
een uitgelezen moment om onze club (weer) onder de aandacht 
te brengen van de mensen uit de omgeving . Voorlopig is het nog 
niet zover en focussen we ons nog maar even op het hier en nu.  
 
Weer even terug naar maart. Het mooiste bericht was namelijk 
de toekenning van de Jaap Haalboom trofee.  De trofee had niet 
beter terecht kunnen komen, want Jose Verheij was degene die 
hem in ontvangst mocht nemen. Al ontelbare jaren zet Jose zich 
in voor onze club en is één van de mensen die er voor zorgt dat 
DKOD ook in wat moeilijkere tijden toch het hoofd boven water 
kan houden. Ook als het weer eens tegen zit, dan zet ze toch 
weer haar schouders er onder. In het kader van mijn 
werkzaamheden voor de Landelijke Werkgroep Arbitrage zit ik op 
zaterdag meestal elders in het land en ben dan ook niet vaak 
meer aanwezig bij DKOD, maar als ik er wel ben dan zie ik dat 
het wel goed zit en dat gevoel komt mede door mensen zoals 
Jose. Ik ben dan ook dolgelukkig dat zij degene is die eens op de 
voorgrond treed en 100% terecht toegevoegd is aan de winnaars 
van de Jaap Haalboom trofee, want de beloning van haar 
jarenlange bijzondere inzet voor DKOD krijg zo een mooie 
invulling. Dit zijn echt de mensen waar je als vereniging heel 
zuinig op moet zijn. Jose kan soms zo lekker mopperen, maar 
hadden we maar meer van dit soort mopperkonten. Ik weet 
namelijk dat het alleen maar voortkomt uit een bijna 
onvoorwaardelijke clubliefde en die koester ik.   

 
Even naar iets heel anders, al 
heeft het toch wel heel veel 
raakvlakken met Jose. Ik wilde 
het namelijk ook even hebben 
over het naderende vertrek van 
Coen Hooijer naar DWS, waar 
hij hoofdtrainer gaat worden. 
Coen had die ambitie als eerder 
uitgesproken en zijn aanstelling 
bij DWS is dan ook een 
felicitatie waard. Persoonlijk 
baal ik er echter enorm van, 
want Coen is namelijk een 
verschrikkelijk belangrijke 
schakel in onze vereniging. Als 
speler vaak een ongeleid 
projectiel en goud waard op de 
meest onverwachte momenten, 
aan de bar bijna 
onverslaanbaar. Aanjager op 
feestjes, charmeur pur sang, 
sponsors binnen halen, 
oliebollenverkoper zonder 
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weerga en zo zijn er nog veel meer zaken te noemen. Ik ben er 
van overtuigd dat als je in Coen prikt dat zijn bloed Oranje Zwart 
is en toch gaat hij DKOD verlaten. Ik gun hem echt het 
allerbeste, maar vooral veel heimwee naar DKOD en een 
supersnelle terugkeer. Natuurlijk blijft hij altijd DKOD-er, zoals hij 
het zelf verwoorde in het interview met Dick Martens, maar volgt 
toch zijn droom om elders als coach aan de gang te gaan en dat 
begrijp ik volkomen, maar Coen hoort gevoelsmatig gewoon bij 
ons.  
 
Even een uitstapje naar een wat hoger niveau, want we zitten 
tenslotte in de maand van de finales, als is voor de meeste 
korfballers het veldseizoen al lang weer van start gegaan. De 
eindstand in de Korfbal League was eigenlijk niet zo verrassend, 
al moet gezegd dat de strijd om de 4e kruisfinaleplek pas in het 
laatste reguliere weekend zijn beslag kreeg. Onze buurtjes uit 
Bennekom DVO had nog een kans, maar moest dan wel thuis 
afrekenen met PKC. Helaas voor de Bennekommers werd Koog 
Zaandijk de lachende derde, al was dat in dit geval de lachende 
vierde. PKC. Blauw Wit. TOP en Koog Zaandijk dus in de 
kruisfinales en daarmee had je niet echt de jackpot gehad als  je 
je geld op deze clubs had ingezet.  
 
Als u dit leest is de versie van deze column al voor de 3e keer 
aangepast. Als braafste jongetje van de klas had ik keurig voor 
de deadline mijn stukje ingeleverd, maar Wilco moest toch nog 
enkele mensen aansporen om hun aandeel voor het clubblad in 
te leveren. In de eerste versie was alleen nog maar bekend dat 
PKC de finale zou gaan spelen. TOP en Blauw Wit moesten in 
een 3e wedstrijd de andere finaleplaats uit gaan vechten. TOP 
liet zich geen tweede keer verrassen en verpulverde in de 2e helft 
Blauw-Wit in Amsterdam. De finalisten waren dus bekend 
namelijk PKC en TOP en is er dus weer een echte DKOD-er die 
de finale haalde, want zo mogen we Ben Crum toch wel noemen. 
TOP had daar dus wel 3 wedstrijden voor nodig. Waar een paar 
dagen eerder alles goed ging bij de Amsterdammers, was het 
gewoonweg niet goed genoeg in de alles beslissende wedstrijd. 
Wel kon TOP nog een dame doorstrepen voor de finale, want 
door een niet zo’n slimme actie was er nog een schorsing te 
noteren, na de terechte rode kaart voor Celeste Split enkele 
weken terug tegen ook Blauw Wit. Wijzen naar de arbitrage naar 
aanleiding van beide kaarten was niet terecht, maar simpelweg 
niet slim van de dames in kwestie.   

De finale was volgens velen heel erg goed, persoonlijk vond ik 
hem meer spannend, maar misschien ben ik wel verwend door 
een aantal topwedstrijden die ik als beoordelaar gezien heb. De 
eindfase was natuurlijk wel fantastisch en hoe mooi is een laatste 
fase met 3 doelpunten en de beslissende 4 seconden voor tijd. 
Voeg daarbij het kippenvel afscheid van Mady Tims en Ahoy was 
weer de moeite waard. Mady verdiende zo’n afscheid natuurlijk 
als geen ander, vele keren heb ik wedstrijden van haar mogen 
fluiten en het is simpelweg een sieraad voor het korfbal, met een 
ongekende staat van dienst. Het was een terechte staande 
ovatie van een volgepakt Ahoy. Het blijft een uniek gebeuren, 
maar dat weten we als DKOD-ers natuurlijk maar al te goed. 
PKC was de gehele wedstrijd in de achtervolging, maar stond op 
het einde wel dat ene belangrijke doelpuntje voor en pakte dus 
de titel.  
 

Volgend jaar zien we overigens DOS’46 terug in de Korfbal 
League, die OVVO het nakijken gaf in de promotie/
degradatiewedstrijden en heel verrassend ook AW-DTV, die na 
twee competitienederlagen tegen DOS’46, te sterk bleek in de 
hoofdklassefinale tegen dat zelfde DOS’46, die zoals u gelezen 
heeft toch de promotie wist te bewerkstelligen. Ik heb als 
beoordelaar een flink aantal wedstrijden in  de Korfbal League 
met meer dan gewone belangstelling bekeken en ik moet 
bekennen dat de nieuwe spelregel ten aanzien van het aantal 
wissels en het terug mogen wisselen wel degelijk een 
toegevoegde waarde heeft. Een flink aantal wedstrijden werden 
door deze nieuwe regel beslist, omdat de coaches op een prima 
wijze van de mogelijkheden gebruik wisten te maken.  
 
Internationaal is er niet echt veel nieuws te melden, maar is het 
volgens mijn bescheiden mening niet goed als men in België al 
blij is dat er tegen Nederland niet met een al te groot verschil is 
verloren. Hieruit spreekt niet echt de ambitie om de Hollanders er 
nu eens flink van langs te geven en zonder die ambitie gaat het 
ook niet gebeuren. Ook al ben ik Nederlander, het zou zo goed 
zijn voor het korfbal als dit nu eens wel gebeurde.  
 
Na dit stukje over het hoogste niveau dalen we weer even af 
naar één van de mooiste korfbalgebeurtenissen, namelijk het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Het was weer een feestje. Het 
feit dat ik bijna elke ronde op het veld stond (evenals mijn collega 
scheidsrechters), dat was maar bijzaak. Het tijdens de wedstrijd 
even snel een bakje thee naar binnen gooien en snel het half 
opgegeten broodje ham in de zak van je trainingspak frommelen 
heeft ook wel iets. We hadden wel een beschermengeltje, want 
de voorspelde regen, die bleef volledig uit en het werd weer een 
prachtige dag.  

 
Het enthousiasme van de kinderen en ook de begeleiders is 
geweldig om mee te maken. Het enige “smetje” was dat de 
scheidsrechters, waaronder ikzelf, in de finales uitsluitend maar 
vrije ballen gaven aan de Vita-Vera school. Waren Jeroen van 
Brakel en ik dan partijdig ???? Nee hoor, helemaal niet, maar de 
Vita Vera school presteerde het om met 4 teams in de finale te 
staan en dat was een unieke gebeurtenis. Het was wel even 
opletten dat je bij het toekennen van een vrije bal wel het team-
nummer erbij noemde, want alleen vrije bal voor de Vita- Vera 
volstond dus niet.  
 
Ik kijk nu alweer uit naar volgend jaar. 
 

Dick Hoegen 
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Succesvol schoolkorfbal 2015  
 
Dat het een toernooi een succes is laat ook deze editie van het 
school korfbal toernooi zien. Maar liefst 22 ploegen betraden het 
strijdperk om zich school korfbal kampioen 2015 te mogen 
noemen.   
 
De organisatie die bestaat uit Janneke,  Gertilde,  Leonie, 
Marjolein,  Sharon en Marco startte in december al weer met de 
voorbereiding.  Sponsoren werden benaderd. Plus Pansier 
zorgde weer voor zakjes chips, Recycling Janssen, Kok 
schilderwerken,  Mastbergen,  slagerij vd Bovenkamp en Hooijer 
zorgden voor een financiële bijdrage.  Laatst genoemde 
sponsorde ook de shirtjes.   
 
Zoals ieder bedacht de organisatie weer een spetterde opening. 
Een ballonnen wedstrijd waarbij kaartjes voor zwembad de 
Bongerd in Wageningen als prijs gewonnen kunnen worden.  De 
prijswinnaar is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.  
Ook de voorbereidende clinics werden dit jaar weer 
internationaal. Een team uit Taiwan verzorgde deze. Onder 
begeleiding van muziek verzorgd door dj Milan, werd op 3 april 
de warming-up ingezet (klik hier voor de video).  
 
Uiteindelijk waren er om 13.30u de finales. Zowel bij de groepen 
3 en 4 was het Vita Vera wat de boventoon voerde. De 1e 
plaatsen werd uitgereikt door hoofdsponsor Karel Hooijer aan 
Vita Vera 2 en 4. 
 
De organisatie wil alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt nogmaals danken.  
 
En tot volgend jaar!!!! 
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DKOD 1 15.30 uur 

DKOD 2 14.00 uur 

DKOD A1 12.00 uur      Roy 

DKOD D1 12.00 uur     Jako 

DKOD E2 11.00 uur     Marjolein 

DKOD E3 11.00 uur     Sharon 

25-04-2015 15.00 

‘’ 

12.30 

12.30 
  
10.00 

Einde 

‘’ 

15.00 

15.00 
  
12.30 

Monique & Sjaak 

‘’ 

  Ouders Luuk/Twan Goossen 

  Ouders  Nynke Sterk 
 

 
*Ouders Laura vd Berg & Irene de Beukelaar 

DKOD D1 11.00 uur     Erik 

DKOD E2 11.00 uur     Chiara 

DKOD E3 11.00 uur     Marieke 

DKOD F1 10.00 uur     Sanne 

DKOD F2 10.00 uur    Speler A1 

09-05-2015 11.00 

  

11.00 
09.15 
09.15 

Einde 

  

Einde 
11.00 
11.00 

Ouders Kars Teijink 

  

Ouders Lisa vd Poel 

*Ouders Britt Hooijer 

Ouders Roelof Streefkerk 

DKOD 1 15.30 uur 

DKOD 2 14.00 uur 

DKOD A1 12.00 uur     Jaap 

DKOD E1 12.00 uur     Roos 

16-05-2015 14.00 

‘’ 

11.00 

11.00 

Einde 

‘’ 

14.00 

14.00 

Monique & Sjaak 

‘’ 

Ouders Anne/Evelien Jansen 

*Ouders Kim vd Laarse 

BARROOSTER VELD 2015 
Als je op de ingedeelde dag/tijdstip niet kunt, wil je dan zelf een 

vervanger proberen te regelen en dit  op het rooster in de bar 

aanpassen. 

 

Speeltijden i.v.m. pauzes: 

F+E+D                      2x 20 minuten 

C                               2x 25 minuten 

B                               2x 30 minuten 

A+3e+2e+1e              2x 35 minuten 

 

Veel plezier tijdens de bardiensten en dank voor je medewerking! 

Voor vragen kun je me altijd aanschieten op het veld. 

 

De KC Chiara Geutjes 

 
Aan alle ouders van jeugdleden van DKOD 
Net zoals zaalwacht en rijden naar uit wedstrijden worden ouders van 
jeugdleden af en toe ingedeeld voor een bardienst. 
Je wordt dan zo veel mogelijk ingedeeld tijdens en rondom de 
wedstrijd van je zoon of dochter. 
 
Kun je de bardienst echt niet doen zorg zelf dan voor vervanging, 
hetzij door te ruilen hetzij door iemand anders te vragen die nog niet 
op de lijst voorkomt. 
 
Er zal door twee personen tegelijk bardienst gedaan worden waarvan 
tenminste één persoon bekend is met de gang van zaken. 
 
We attenderen jullie erop dat: 

 Er géén kinderen achter de bar mogen. 

 Géén alcohol aan jongeren onder de achttien jaar verkopen. 

 Géén alcohol nuttigen achter de bar. 

 Er mag niet gerookt worden in de Berk. 

 
* Door deze persoon wordt de sleutel opgehaald op het sleuteladres, 
bij  Cor en Anneke van Steenis Sportlaan 10 Heelsum 
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