
 

Pagina 1  



 

Pagina 2 

Telefoon: 0317 -  421 832 
www.postservice.nl  /  info@postservice.nl 



 

Pagina 3  

Patrimoniumweg 13, 6866 AV Heelsum 
T: 0317-313 545 / E: info@gjwebdesign.nl 

Voorzitter 
Michiel Hupkes 
Hogenkampseweg 97, 6871 JL, Renkum 
T: 0317-317468 / 06-44444561 
E-mail: michiel.hupkes@gmail.com 
 
Secretaris 
Sharon Mulder 
Doornenkampseweg 50, 6866 BG Heelsum 
T: 06-14688090  
E-mail: dkod.heelsum@knkv.nl 
 
Penningmeester 
Jako van der Kolk 
Koningserf 21, 6866 ES, Heelsum 
E-mail: kolk_jh@hotmail.com

Technische Commissie 
Peter van Ballegooijen 
E-mail: ballirenkum@hotmail.com 
 
Sponsorcommissie 
Marco Schrader 
E-mail: marcoschrader@hotmail.com' 
 
Ledenadministratie 
Kathinke Vedder 
Hogenkampseweg 166, 6871 JW, Renkum 
E-mail: kathinkevedder@kpnmail.nl 
 
Redactie Tempo / Website 
Wilco Goossens 
Koningskers 31, 6846 HB, Arnhem 
E-mail: wilco@bartslife.com 

Sportcomplex 
Wilhelmina Sportpark 
Clubhuis “De Berk” 
Sportlaan 12 
6866 NA Heelsum 
 
Overige informatie 
 
Distributie:  
Postservice.nl 
 
Website:  
www.dkod.nl 
 
Facebook:  
www.facebook.nl/ckvdkod 

C.K.V. DKOD 

TEMPO  
Jaargang 70,  

nummer 3,  
December 2015 

 



 

Pagina 4 

Het was me een jaartje wel met veel hoogte en diepte punten. 
We hebben daar al eerder over geschreven dus laten we het 
beperken tot wat laatste feiten. 
 
Wat een mooi jubileum van Oosten en Ab van de Vegte. Een 
unicum binnen de korfbalbond, 80 jaar lid van DKOD. Maar dat 
het gezellig en emotioneel was kan ik je verzekeren en dat wij 
samen met het KNKV (die waren er ook) erg trots waren is niet 
nodig te vermelden. Meer over de feestelijke avond is te lezen 
op de website van DKOD.  
 
O ja, die (website) was uit de lucht. De provider (ik zocht dat 
eens op en het betekent leverancier) waar onze website gehost 
(ook dat zocht ik op, host is een gastheer) is was zo vriendelijk 
om de software (vertaling softwareB) te updaten (..bijwerken) 
maar gooide daarbij tegelijkertijd alle gegevens van onze 
website weg. Ik begreep van Wilco dat het honderden pagina’s 
zijn. Al met al betekende het dat bij de ‘voorjaarschoonmaak’, 
het digitale boek ,DKOD, was weggegooid. Beetje bij beetje is 
het boek weer herschreven door Wilco en Geert, waarvoor 
hulde. 

Over schilderen gesproken, ook de buitenkant van de Berk ziet 
er dankzij de inspanningen van Kok en een aantal bevriende 
vrijwilligers alweer beter uit. In het voorjaar verder is me beloofd! 

Zat ik laatst weer voor het eerst op de Rijnkomt tribune naast 
onze hoofdsponsor (ja, Hooijer ondersteunt ons nog steeds!) te 
genieten van een wedstrijd (met de nadruk op veel inzet en 
strijd) kwamen we op het MFC. Inderdaad, de inschrijving voor 
de bouw is uitgezet en ook voor de sloop zijn partijen (ja onze 
Hooijer ook!) aangeschreven. Er zit schot in de zaak, en hopelijk 
wordt er begin volgend jaar begonnen met de bouw. Als het 
mooie gebouw er staat wordt het oude afgebroken op  de plek 
van het oude gebouw komt dan ons nieuwe kunstgras veld.  
Tegen de tijd dat we echt gaan verhuizen vrees ik nog wel wat 

traantjes te laten, het Wilhelmina sportpark is met mooi weer 
zo’n super plekje. 
 
Maar, we krijgen er ook weer iets erg moois voor terug en dat zo 
ongeveer voor ons allen bij de voordeur. Groot extra pluspunt 
wordt de intensieve samenwerking met andere sportclubs zowel 
op het gebied van de voorzieningen (zoals de kantine) maar ook 
sportief zijn er grote plannen om meer samen te gaan doen. We 
zullen hier volgend jaar weer eens over om een leden tafel 
vergadering  gaan zitten. 
 
O ja, de leden vergadering, dieptepunt maar daarover hebben 
we al genoeg geschreven! 
 
We hebben in de tussentijd afscheid genomen van Martin en 
Annemarie als bestuurslid. Beiden hebben veel bijgedragen, 
Annemarie door het altijd op tijd en precies leveren van de 
financiële gegevens en het betalen van de rekeningen, Martin 
onder andere door het onderhoud van de Berk en het verzorgen 
van de secretariële zaken van het bestuur. 
 
En Jako (ja met een k ) zit er nieuw in, en dat hebben we 
geweten. Een nieuwe blik, nieuwe vragen, een nieuw elan en 
nieuwe energie. We genieten ervan weer zo’n frisse wind te 
voelen. 

 
Verder hoorden we een paar weken geleden dat Chiara ophoudt 
met de kantine commissie, een hele klap, wat Chiara stopte 
daar veel tijd in. Chiara gaat trainer worden van het tweede van 
DWS (ja bij Coen, maar da’s toevallig). Een erg mooie kans, 
waar we Chiara veel plezier mee wensen, en super bedankt 
voor alle tijd en energie die je in de KC gestopt hebt. 
 
En de KC, het lijkt erop de we tijdelijke opvolgers hebbenB..
(geruchten gaan dat Wendy en Sharon iets willen 
ondernemenBen Rob ze blijft ondersteunen?).  
 
Maar let op het woord tijdelijk, we hebben echt weer een paar 
vrijwilligers nodig. De taken zijn helder en goed afgebakend, dus 
als je je geroepen voelt, aarzel niet me te mailen/bellen! 
 
En nu? 
Het nieuwe jaar willen we jullie uiteraard uitnodigen voor een 
gezellige borrel, de datum laten we jullie nog weten. 
Verder gaan we verder met het MFC, (met alles wat daarbij nog 
komt kijken zoals financiële afspraken, de beheerstructuur, de 
inrichting etc.), we willen onze visie en de activiteiten van alle 
commissies meer in één lijn brengen, zeker nu we ons moeten 
gaan voorbereiden op een verhuizing naar het MFC. 
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Maar, bovenal willen we blijven genieten van de prachtige inzet 
van alle jeugdteams, die steeds maar meer worden en mooi spel 
vertonen. 
 
We willen blijven genieten van de senioren teams (en de All 
Stars!) waar techniek, vechtlust en inzet zeker het kijken waard 
zijn. 

 
En last but nog least (schijnt te betekenen, het laatste maar niet 
het minste) willen we gaan genieten van een nieuw sportief en 
gezond jaar! 
 
Namens het bestuur, 
 
Michiel Hupkes 

Als TC kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd eerste helft 
van het seizoen 2015/2016. 
 
Alle teams zijn goed bezet en er is gelukkig voor elk team een 
vaste trainer/coach. Elke week wordt er hard en fanatiek 
getraind en dat levert zeker resultaat. 
 
Op het veld waren er zelfs 3 kampioenen!! De D1, D2 en F2 zijn 
kampioen geworden en hebben zelfs geen wedstrijd verloren!!!  
Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 
 
Maar ook de andere teams deden het heel goed: 
 

• De E1 heeft 3 keer gewonnen en 3 keer verloren, 
hierdoor zijn ze knap 2e geworden in hun poule. 

• De E2 is ook heel knap 2e geworden, helaas was alleen 

dvo net ietsje beter. De kampioenswedstrijd was heel 
spannend maar het lukte net niet.  

• De F1 speelde voor het eerst in de 1e klasse. Het ging 
elke week wat beter en ze wisten zelfs 2 keer gelijk te 
spelen, wat een toppers! 

• De F3 is een team met allemaal nieuwe kindjes. Wat een 
genot om naar te kijken en de resultaten waren ook nog 
eens heel goed. Er moest bij dvo gewonnen worden om 
kampioen te worden, maar helaas was dvo net ietsje 
beter.  

 
De Selectie had wat wisselende resultaten. Vooral het tweede 
had het lastig haar eerste wedstrijden. Gelukkig zag je elke 
wedstrijd verbeteringen. De jonge overgekomen A1 spelers 
gingen met de week beter presteren en uiteindelijk werden er 
toch 3 wedstrijden gewonnen. Zowel DKOD 1 als DKOD2 staat 
nu 5e op het veld, maar we gaan er vanuit dat het geen 
probleem moet zijn om in het voorjaar te kunnen handhaven.  
 
Dan de midweek. Ja, die deden het wel heel goed, totdatBBB.. 
Nou ja laten we maar zeggen dat de kampioenswedstrijd niet 
helemaal goed ging. Er werd onverwacht verloren van DLKV en 
het kampioenschap ging helaas niet door! 
 
Zoals je ziet gaat het op sportief gebied heel goed! We hopen dit 
in 2016 natuurlijk een vervolg te kunnen geven.  
 
Als TC hebben we een aantal doelstellingen voor 2016. Het 
plezier en behoud van onze leden, spelers, trainers en coaches 
staat natuurlijk op de eerste plaats! Maar we moeten ook zeker 
gaan groeien als DKOD. We hebben nu 3 f-teams, maar 
daaronder houd het nu op. Er moet snel weer een stel 
kangoeroes bij komen.  
Verder gaan we proberen het niveau van elk team te verbeteren, 
maar door hard te blijven trainen moet dit vast lukken. 
 
Mooie vooruitzichten en uitdagingen voor 2016 dus. 
 
Voor nu wensen wij een ieder alvast hele fijne feestdagen en 
een sportief 2016. 
 
Groet namens de TC. 
 
Email: TC@dkod.nl 
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Deze “met de Pen jongemanB” komt van Pascal KokB.. 
 

Beste Pascal, 

Ook jij bent sinds tijden veel te zien bij DKOD. Dit is voor mij 
de reden geweest om ook jou eens wat vragen te stellen, 
zodat ook men jou beter leren kennen. 

 

Voor diegene die jou niet 1 2 3 kennen.  Kun je een kleine 

introductie geven over jezelf?  

Ik ben Pascal Kok, 40 lentes jong, getrouwd met Ankie en we 
hebben twee kids: Rianne (D1) en Bram (E1). Ik ben glaszetter 
en schilder. 

Tegenwoordig weten we dat je een sportief typje bent, maar 

hoe zag jou sportieve loopbaan er voor DKOD uit? 

Totaal niets! Ik heb ooit een keer een voetbaltraining meegedaan 
in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg, maar daar is het dan 
ook bij gebleven. 

Sinds een paar jaar ben jij shirtsponsor van DKOD 2. Hoe is 
het zo gekomen dat jij op de shirts van DKOD 2 bent terecht 

bent gekomen? 

Onze voorzitter, Michiel Hupkes, belde mij op een avond met de 
vraag tot sponsoring. Het was in eerste instantie bedoeld als 
steun voor de club, maar langzaam aan is het in Huize Kok 
uitgegroeid tot echte clubliefde! 

En dan het moment dat jij zelf actief bent gaan korfballen. 

Vertel er eens wat meer over. 

Zoals zoveel goede dingen in het leven begint het vaak met een 
geintje. Andre Aalten vroeg mij of het me wat zou lijken om eens 
een avondje te trainen om het “spelletje” Korfbal beter te 
begrijpen. Eerst dacht ik bij mij zelf “das niks voor mij”. Maar nu 
we een poosje bezig zijn met de All Stars merk ik dat het steeds 
leuker en fanatieker wordt. Niet in de laatste plaats door alle 

deelnemende All Stars. Het is gewoon een heel gezellige groep! 
We hebben zelfs al teamshirts! 

Wat is voor jou één van de mooie momenten wat jij bij DKOD 

tot nu toe hebt beleefd? 

Eén van de hoogtepunten is toch wel het kampioenschap dat 
Rianne behaalde met haar team! En als ik nog een fantastisch 
moment mag noemen; samen met Andre Aalten hamburgers 
bakken tijdens het schoolkorfbaltoernooi! 

 

Elke sporter maakt blunders. Wat is jou grootste blunder die 

jij tot nu toe hebt gemaakt in de DKOD All-stars? 

Een treffer scoren en heel hard juichen, maar er dan achter 
komen dat het in je eigen korf is! 

 

DKOD All stars moet en blijft groeien. Jij zet je daar enorm 
voor in, waar DKOD erg blij mee is. Maar wat is de reden 

waarom jij dat dat zo belangrijk is? 

Buiten de gezelligheid en saamhorigheid is het heel erg 
belangrijk om ook de ouders van alle jeugdleden te betrekken en 
te laten zien hoe mooi korfbal is. Korfbal is bij uitstek een 
familiesport waar veel plezier aan te beleven is. En met een team 
als de All Stars heeft DKOD iets te bieden voor alle leeftijden en 
niveaus. 
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Men weet zo langzamerhand bij DKOD dat je een leuk potje 
kan korfballen, hamburgers en shoarma kan bakken, kan 
schilderen, etc. Vele actieve zaken waar jij je bij DKOD mee 
bezig houd. Maar ambieer jij ook ooit een vaste functie 
binnen één van de  commissies binnen de  club? Zo ja 

welke? 

Sterker nog, momenteel maak ik deel uit van de 
sponsorcommissie!. (Excuses Pascal, dat stukje was me even 

ontgaan). 

Als laatste hieronder een aantal namen.  

Graag jou eerste reactie daarop: 

André Aalten 
Ik ken Andre langer dan de tijd bij DKOD. Andre is een 
goedlachse vent die altijd voor zijn vrouw en kinderen klaar zal 
staan. Ook binnen DKOD kunnen we op deze korfbal familie 
rekenen! 

Paul Ockerse 
Zegt mij eerlijk gezegd niets, dus dat zal wel voor mijn tijd 
geweest zijn.  

Edith Schippers 
Je bedoeld de minister van VWS? 

Jaap Jochems 
Wie? O die! Met ingang van het zaalseizoen 2015/2016 zal Jaap 
de vaste trainer worden van de All Stars. OjeeB als hij dat maar 
overleeft! 

Michiel Hukpes 
Onze voorzitter! Hij zet zich niet alleen met veel passie in voor 
DKOD maar ook voor de rest van de sport door zich actief in te 
zetten voor de sportbelangen voor wat betreft de nieuwe Sporthal 
aan de Hogenkampseweg. Kortom een echte topper dus! 

 

Pascal, als je nog wat kwijt wilt vertel:>. 

April 2016 zijn weer de finales van de landelijke Korfbal League 
in de Ziggo-Dome. Wat zou het fantastisch zijn om met heel veel 
DKOD-ers in het oranje-zwart daar aanwezig te zijn! Met zijn 
allen met de bus er naar toe! 

 

Bedankt voor dit leuke interview. Groet Coen 
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zich aardig roerde aan de top en hij was misschien wel de 
grootste initiator van naamsverbinding om zo korfbal naar een 
hoger niveau in de Nederlandse sportwereld te tillen. De 
inspanningen van Oosten lagen, buiten de vele functies die hij 
ook nog vervulde, vooral bij de verwezenlijking van ons clubhuis. 
Veertig jaar geleden had ik het grote genoegen om met beide 
heren in een team te mogen spelen, omdat ik ze vanwege de 
blessuregevoeligheid in hun “veteranenteam” af en toe uit de 
nood hielp, wat uitmondde in een heel seizoen, waarbij ik het 
belang van de 3e helft leerde kennen. De derde helft bleek 
namelijk voor dit team veruit de belangrijkste te zijn en dat vond 
de toenmalige kantinebaas in de sporthal van Doorwerth de heer 
van Gelder helemaal niet erg.  

Een mooie anekdote uit de tijd dat we bezig waren met het 
verwezenlijken van een clubhuis op het Wilhelmina-Sportpark 
was dat de nodige vergunningen vanuit de gemeente Renkum 
nogal lang op zich lieten wachten. Toen Oosten voor de 
zoveelste keer te horen kreeg dat onze aanvraag bovenop de 
stapel lag was zijn antwoord een legendarische, want ik had het 
gezicht van de ambtenaar weleens willen zien toen Oosten zei: 
“Jullie werken zeker van onderaf de stapel? “.  
 

Opeens is er dan weer dat mailtje van Wilco om er weer eens 
een clubblad uit te gaan gooien. De deadline lijkt nog wat ver 
weg te liggen, maar aan de andere kant weet je ook dat er na 
een betrekkelijk rustige periode in verband met het 
Wereldkampioenschap, het korfbalgebeuren weer in alle 
hevigheid los gaat barsten. Natuurlijk mail je direct terug dat 
het aanleveren van een column wel zal gaan lukken en 
meestal is dat ook wel zo.  
Echter net toen ik besloot om een begin te maken met wat op 
papier te zetten kwamen er ineens berichten vanuit Parijs en 
bleek vrijdag de 13e ineens een wel heel trieste vrijdag de 13e 
te zijn en was de zin om achter de computer te gaan zitten op 
slag verdwenen en was mijn focus gericht op de meer dan 
schokkende beelden die alle televisiezenders lieten zien.  
 
Onbewust gingen mijn gedachten terug naar 5 dagen eerder, 
waar ik had gezien hoe het ook kan. In Antwerpen was de 
slotdag van het Wereldkampioenschap en daar liet de 
korfbalwereld zien hoe het hoort. Vanuit alle hoeken van de 
wereld werd daar iets neergezet wat als voorbeeld kan dienen 
voor iedereen. Een sport waarin iedereen zich kan 
manifesteren en waar geen plaats is om iemand uit te sluiten 
om welke reden dan ook en waar het samen sport bedrijven 
met mannen en vrouwen geen discussiepunt is, maar zelfs 
een voorwaarde om onze sport te beoefenen. Degenen die nu 
roepen, dat er ook dameskorfbal is, die hebben gelijk, maar 
begrijpen dan mijn boodschap niet. Alleen al om die reden zou 
het IOC eens wat serieuzer naar onze sport moeten kijken, 
want de korfbalsport en zeker zoals ik die gezien heb op het 
laatste wereldkampioenschap laat zien hoe we echt met elkaar 
om moeten gaan en om die reden al een Olympische sport 
moeten zijn. Natuurlijk waren er hele grote uitslagen en 
stonden toch weer België en Nederland in de finale, maar dat 
is niet de essentie van mijn verhaal, het gaat om het feit dat er 
binnen onze sport plaats is voor iedereen en een mooier 
voorbeeld hoe het zou moeten zijn kan de wereld eigenlijk niet 
krijgen.  

 
Even een stapje terug in de tijd en wel naar 2 oktober 2015. 
Deze dag was namelijk een heel bijzondere in de 
geschiedenis van DKOD en ik denk zelfs van de hele 
korfbalwereld. Twee DKOD-leden werden die dag namelijk 
gehuldigd vanwege het feit dat ze 80 jaar lid waren van onze 
club en het waren no eens twee broers ook, namelijk AB en 
OOSTEN VAN DE VEGTE. Het werd een hele mooie en ook 
emotionele avond. Ab en Oosten zijn dan ook niet zomaar een 
paar leden, maar leden die een grote rol hebben gespeeld in 
de historie van DKOD en zelfs in de ontwikkeling van het 
korfbal in zijn totaliteit. Beiden hadden zitting in het bestuur en 
talrijke commissies. Ab was voorzitter in de periode dat DKOD 
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Terechte mooie toespraken van onze voorzitter en van Henk 
Welmers namens het KNKV vielen de jubilarissen ten deel en de 
nodige tranen waren er ook, zeker toen er een bericht van Ruud 
van de Vegte getoond werd, die op missie was en hou het dan 
maar eens droog als opa zijnde. Een meer dan terecht eerbetoon 
aan twee geweldige leden van onze club en nee de hoofletters in 
het begin van dit item staan er niet zomaar, dit zijn namelijk echt 
twee leden die met hoofdletters geschreven mogen worden. 
 
Even terug naar de wereldkampioenschappen die plaatsvonden 
in België. Allereerst is een groot compliment naar onze 
zuiderburen op zijn plaats. Ik had het voorrecht om de laatste dag 
in Antwerpen te zijn, waar ik weer de bevestiging kreeg dat 
korfbal een geweldige sport is en dat de Belgen er weer alles aan 
gedaan hadden om er een mooi feestje van te maken en dat was 
ze meer dan uitstekend gelukt. Klasse, want een ander woord 
zou afbreuk doen aan hun organisatie.  
 
Ook DKOD was in de aanloop naar het toernooi betrokken bij één 
van de deelnemende teams. Dit keer waren het niet de 
Taiwanezen, die al heel lang te gast zijn bij onze vereniging, 
maar het nationale team van China dat zijn bivak opsloeg in ons 
clubhuis. Ook voor deze ploeg bleek Alberdine Tesink weer een 
steun en toeverlaat en zij zorgde er dan ook voor dat het goed 
toeven was in “de Berk”. Alberdine weet hoezeer ik haar werk 
waardeer, maar ik kan het toch niet nalaten om dat via ons 
clubblad nogmaals aan te geven, want haar werk blijft vaak voor 
veel mensen onzichtbaar, maar zij is en blijft een kanjer als het 
om de opvang van onze buitenlandse gasten gaat. Bijna durf ik te 
zeggen dat het zonder haar inzet eigenlijk niet zou lukken en 
misschien weet ik dat wel zeker.  

 
De ploeg van China speelde ook nog een oefenwedstrijd tegen 
DKOD en dat was een aangename avond in de Rijnkom. Het 
team werd mede begeleid door Jacques Kop-Jansen en Ben 
Crum, wat de DKOD-inbreng nog eens extra onderstreepte. Want 
hoewel Jacques en Ben al jaren elders actief zijn blijven het voor 
mij echte DKOD-ers. Ben gaf dat in een interview met Dick 
Martens zelf nog eens aan en dat DKOD-er zijn geldt ook voor 
Jacques, al probeert hij dat 100.000 keer te ontzenuwen, het blijft 
een DKOD-er. ( Jacques als je al begonnen bent met het de 
eerste keer ontzenuwen, dan heb je nog 99.999 keer te gaan en 
het gaat je niet helpen ☺  ).  
 
Het wereldkampioenschap kreeg de verwachte finale en 
Nederland pakte weer de titel, maar wat was het een korfbalfeest 
in België. Zoals al in het begin geschreven, wat is korfbal een 
geweldig voorbeeld voor hoe het zou moeten zijn en wat ben ik 
blij dat ik daar een heel klein onderdeeltje van mag uitmaken.  
 
De overstap naar het laatste stukje van deze column is eigenlijk 
een hel makkelijke, dat gaat namelijk over Ben Crum. 
Ben is al ontelbare jaren lid van onze club en zoals Erica Terpstra 
al terecht in het voorwoord van het jubileummagazine in 2007 

schreef één van onze beroemdste leden en daar is geen woord 
van gelogen. Het gaat niet gebeuren, maar alleen over Ben is er 
al een boek te schrijven, wat minimaal net zo groot is als het 
magazine dat over onze roemrijke vereniging het daglicht zag. 
 
Ben heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt als coach bij 
PKC en dat betekend een einde van een tijdperk. Vanuit het 
speler zijn bij DKOD en mijn activiteiten binnen het KNKV/IKF die 
vanuit mijn passie voor de sport zijn ontstaan, ken ik Ben in heel 
veel hoedanigheden. Binnen de korfbalwereld zijn er al heel lang 
twee stromingen als het over Ben gaat. Zonder dat ik ooit mijn 
objectiviteit als scheidsrechter/official geweld aan deed, behoorde 
ik toch tot de stroming die me kon vinden in de visie van Ben, die 
het korfbal heeft gebracht waar het nu staat. Ik ben er 100% van 
overtuigd dat mede door zijn toedoen de sport zich op een prima 
manier heeft ontwikkeld en dat nog doet. Binnen het wereldje 
waar ik heel veel vertoefde was er niet altijd sprake van een 
objectieve beeldvorming en ik heb menig verbaal robbertje 
uitgevochten met mensen die ongenuanceerde uitspraken over 
Ben deden en waarvan ik 100% zeker was dat het onzin was. Het 
werd me niet altijd in dank afgenomen, maar dat maakte me niets 
uit, want het niet reageren beschouwde ik als DKOD-er, als een 
bevestiging van de door de “tegenstanders van Ben” 
uitgekraamde onzin. In wedstrijden waar ik Ben tegenkwam en 
nog steeds tegenkom als coach is hij niets meer of minder dan 
een andere coach, met dezelfde rechten en plichten en dat weet 
hij als geen ander, maar als ik zijn waarde voor de korfbalsport 
moet aangeven, dan staat hij onbetwist op nummer 1 en daar 
kunnen we als DKOD alleen maar heel erg trots op zijn.  
 
Stiekem denk ik toch dat we nog niet echt van Ben af zijn op de 
korfbalvelden, de tijd zal het leren. 
 

Dick Hoegen   
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Gertilde en Roos die na lange blessures weer wedstrijden spelen!!! 

"Braziliaantje" met jaap jochems 

Met zijn allen proberen om Derk Jan te blokken bij een inworp  

(of schot zoals hij het zelf noemt). 
 

Winnen van Coen Hooijer 

Na de donderdagavond training blijven  

hangen en het grootste glas wijn wat er in de 

Rijnkom aanwezig is bestellen! 

Alberdine feliciteren op  
haar verjaardag 

Steeds meer jeugd  

met  

HELE enthousiaste  

ouders! 
Bij aankomst ontdekken dat  
de heren van China allemaal  

groter zijn dan de heren van DKOD. 

SAMEN MET GERTILDE DE E1 COACHEN 

De volgende leuk is voor Stefan Vorage 
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Historie: 
Jansen Recycling & Transport bv is, sinds 1969, een bedrijf met een 
lange historie in de recycling branch. Het bedrijf staat bekend om zijn 
betrouwbaarheid en loyaliteit t.o.v. zijn klanten, leveranciers en 
medewerkers. Deze loyaliteit waarborgt de continuïteit van het bedrijf en 
staat garant voor een enorme ervaring binnen het bedrijf, welke 
omgezet wordt in een hoge kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Activiteiten: 
Recycling van Accu's, Asbest, Bedrijfsafval, Bouw en sloop, 
Dakbedekking, Glas, Groenafval, Grond, Oud Papier / Karton, Metalen / 
Oud ijzer, Plastics. 
 
Afval  kan ook op onze locatie in Oosterbeek worden gebracht of wij 
plaatsen een container op Uw locatie. 
 
Transport:  
Containertransport, Portaal, kabel en haakarm, Auto's met 
autolaadkraan, Vuilnisauto's  
 
Levering van diverse soorten zand, waaronder: 
Metselzand 
Brekerzand 
Vulzand 
Tuingrond 
zwarte grond 
en grind. 
 
Er zijn ook verschillende soorten containers te huur:  
Verschillende rolcontainers en portaalcontainers 
 
Opslag 
Heeft u tijdelijke opslagproblemen? Die kunnen wij snel en goedkoop 
verhelpen door een opslagcontainer bij u te plaatsen. Opslagcontainers 
zijn in verschillende maten te leveren. 
 
Informatie & Contact 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: 
www.jansenrecycling.nl 
E-mail: informatie @jansenrecycling.nl 
 
Jansen Recycling & Transport 
Klingelbeekseweg 57, Oosterbeek 
Telefoon: 026-333 60 77 
Fax: 026-333 81 41 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur  
  
 

Jansen Recycling & 

Transport bv 
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Het Sinterklaasfeest was een groot succes.  
Sint en twee pieten zijn langs geweest en hebben voor ieder kind een  

cadeautje  achter gelaten!  
 

Eerst hebben de kinderen de film 'Bennie Stout' gekeken en hebben  
zij uiteraard hard gezongen. 

 
Groetjes, Janneke 
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