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Het zijn roerige tijden voor 

DKOD 

 
Het MFC begint duidelijke vormen te krijgen, ik zie uit 
mijn raam de hijskranen hard aan het werk en als je er 
langs rijdt wordt duidelijk wat een imposant gebouw 
het wordt. 
 
Via de webcam kun je goed zien hoe het vordert. Als 
het goed gaat, is het gebouw deze zomer klaar. 
www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Projecten/
MFC_Doelum 
 
Dat betekent wel dat we ons op de verhuizing moeten 
gaan voorbereiden. Een verhuiscommissie staat in de 
stijgers.  
 
Daarnaast zullen we over het werven van leden 
moeten gaan nadenken, maar niet zonder ook met de 
TC te overleggen, immers meer spelende leden, 
betekent meer trainers, meer begeleiders, kortom 
meer vrijwilligers. 
 
We krijgen ook steeds duidelijker wat het financieel 
betekent, we gaan immers huren van de stichting en 
niet meer van de gemeente. Al met al een spannende 
puzzel waar ze zeker binnenkort mee naar de leden 
zullen komen. 
Volgend zaalseizoen (‘17-‘18) spelen we zeker in 
Doelum, het veld lijkt het voorjaar 2018 ook klaar te 
zijn. 

 

Ondertussen is de Berk verkocht, maar kunnen we 
het clubhuis gewoon zoals altijd blijven gebruiken, 
maar dan als huurder van Redichem. Wat ons 
betreft een prima oplossing en een voorbeeld van 
een goede samenwerking. 
 
Roerig is (was) ook het zaalseizoen, voor het laatst 
in de Rijnkom, waar we volgens mij met niet veel 
moeite afscheid van gaan nemen. De selectie 
speelde zeer wisselvallig waarbij het tweede het 
goed doet en het eerste net te laat de eindspurt 
heeft ingezet. 
 
Bij de jeugd zien we dezelfde pieken en dalen, 
waarbij de D1 en de E2 aan de top staan. Super! 
Maar ook alle andere jeugdteams doen het goed, 
met veel inzet en plezier. 
 
Roerig wordt ook het Jubileum, we verheugen ons 
op een gezellige avond, waarbij leden, ouders van 
leden en ook veel oud-leden elkaar weer zullen 
ontmoeten. Mooi dat de jubileum commissie zo aan 
de weg timmert, je hebt de datum van zaterdag 24 
juni toch al in je agenda staan? 
 
Kortom, er gebeurt veel, maar het bestuur heeft 
(denken we) alles onder controle, mede dankzij al 
die vrijwilligers die zich inzetten voor de club.  
Het zijn roerige tijden, maar als we goed roeren dan 
komt er zeker iets heel moois uit voort. 
 
Mede namens Leonie, Sharon en Jako 
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(Oud) papier hier… 
(Oud) papier hier…  

Dank u wel…! 
 
Zoals een deel van de leden wel zal weten staat er in Heelsum 
een papiercontainer van DKOD. 
 
Wat niet iedereen weet is dat er ook de laatste vrijdag en de 
laatste zaterdag van de maand papier opgehaald wordt in 
Doorwerth en Heveadorp.  Op de vrijdagavond wordt er door vier 
mensen papier opgehaald die een ronde door Doorwerth maken 
langs de verschillende flats in het dorp. Hierbij wordt er dus in 
2,5 á 3 uur een flinke hoeveelheid papier versjouwd.  
 
Op de zaterdagmorgen loopt de route door Heveadorp waarbij er 
veel meer van de bekende papiercontainers staan. Deze route is 
dus lichamelijk een stuk minder zwaar, ook enkele dames uit de 
selectie hebben bij deze route al geholpen. Na 3 á 3.30 uur is 
ook deze route klaar. 
 
Hiervoor wordt jaarlijks een schema gemaakt voor een vaste 
groep vrijwilligers om op deze manier een behoorlijk bedrag aan 
papier op te halen.  
 
Wel zijn we vrij dringend op zoek naar mensen die vooral op 
zaterdagmorgen kunnen helpen. Ook zijn vrijwilligers voor de 
vrijdagavond natuurlijk altijd welkom.  
In principe wordt je na aanmelding ingedeeld voor 1 tot 3 keer 
per jaar lopen. Ook wordt je aangemeld voor de cursus: veilig 
papier ophalen welke 1 keer per jaar door de gemeente wordt 
gegeven.   
 
Wil je je aanmelden of heb je toch nog een vraag, stel deze dan 
aan Roy Aarns.  Dit mag via de e-mail (royaarns@gmail.com)  
Telefoon (0654617899) of gewoon even op het veld. 

Astrid de Bondt benoemd als 

manager van MFC Doelum  

 
Woensdag 01 maart 2017 tijdens het plenair overleg met alle 
toekomstige gebruikers van het mfc Doelum hebben Astrid en 
de gebruikers kennisgemaakt en is de benoeming bekrachtigd.  
 
In de komende maanden zal Astrid samen met bestuur en de 
gebruikers alle voorbereidingen ter hand nemen die nodig zijn 
om een goede start van het multifunctioneel centrum Doelum 
mogelijk te maken.  
 
"De aanstelling van de manager, een paar maanden voor de 
opening past helemaal in de planning. Er is nog veel werk te 
doen en Astrid wordt het nieuwe gezicht van Doelum" aldus Jos 
Buijs, voorzitter van het bestuur. 
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Beste korfballers, familie en vrienden, 
 
Zaterdag 1 april heeft de selectie een 
pubquiz georganiseerd. Deze dag 
spelen zij hun eerste thuiswedstrijd van 
het veldseizoen.  
 
De pubquiz begint om 19:30, maar je 
bent natuurlijk in de middag al van harte 
welkom om te komen kijken.  
 
Wil je mee doen met de pubquiz?  
Geef je dan van tevoren op! 
 
Verzamel een team van 3-5 personen die 
18 jaar of ouder zijn, bedenkt een 
teamnaam, wijs een aanvoerder aan en 
geef je op via: jaapjochems@hotmail.com 
of via een reactie op de DKOD Facebook 
pagina. 
 
De selectie is aanwezig, jij ook? 
 
Tot zaterdag 1 april! 
 
Groet namens de selectie! 

In hun laatste wedstrijd in de Rijnkom heb ik nog een paar foto's 
van de D2. 
 
'In hun laatste wedstrijd in de Rijnkom heeft de D2 een nipt 
verlies geleden. Tegen kampioenskandidaat  Wageningen werd 
het, na een ruststand van 4 - 2 , uiteindelijk 4 - 5.' 
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Na een zenuwslopende wedstrijd in Tiel hebben de jongens en meiden van de D1 gewonnen met 7-8. 
 
Ook bij de trainers/coaches liep het zweet van de rug! Om over de gespannen ouders nog maar te zwijgen. Aart en Jako bedankt 
voor een prachtig zaalseizoen! 
 
Op naar het volgende kampioenschap!!! 

Na een spannende wedstrijd tegen SKF E5 gewonnen met 8-6. 
 
Dankzij het goede verdedigen van vandaag, zijn onze toppers 
kampioen geworden onder luid gejuich in een volle Rijnkom! 
 
#topperssssssvandeE2 
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plaatsvindt. Het verhuizen naar Renkum was ook 

voor mij persoonlijk eigenlijk wel een strijd tussen het 

verstand en het hart. Niet alleen de ontelbare uren 

die ik op de velden doorbracht, maar ook de 

werkzaamheden bij de bouw en verbouw van het 

clubhuis en ook de naam “de Berk” kwam uit mijn 

koker. In het pikdonker samen met Wim van Kranen 

de vloer storten van wat nu “de bestuurskamer” is. 

Het mooiste van de grap was dat de bestuurskamer 

vrij snel na het gereedkomen werd verhuurd aan de 

golfclub “Stadegaard”, die zelf toen nog geen 

clubhuis had en hun golfshop vestigde in onze 

bestuurskamer. Natuurlijk leverde dat geld op, maar 

dat was toch niet helemaal wat ik me daarbij 

voorgesteld had. De ontelbare uren samen met de 

veel te jong overleden René Jansen bij de uitbreiding 

van de Berk, zaterdags om 7 uur op de fiets vanuit 

Ede naar Renkum en dan aan het werk voor je 

cluppie. Je dacht er niet eens over na, want het was 

voor DKOD.  

Het lastigste is het gevoelsmatige. DKOD is Heelsum 

en Heelsum is DKOD, dat hoort bij elkaar, maar de 

stap naar Renkum is naar de toekomst toe de meest 

voor de hand liggende optie. De bereikbaarheid van 

het sportcomplex en de beschikking krijgen over 

Op weg naar….. 

 
Dit was de titel van mijn column van maart/ april  

2015 en voor deze column kon ik hem prima 

hergebruiken. DKOD is op weg naar een nieuw 

onderkomen en dat zal volgend seizoen best even 

wennen zijn, maar geeft ook nieuwe kansen. De 

verhuizing naar het nieuwe sportcomplex laat niet zo 

lang meer op zich wachten. Het realiseren van een 

nieuwe sportlocatie in Renkum was al jarenlang een 

agendapunt bij de gemeente, maar het leek een 

eindeloos verhaal te gaan worden. Een aantal jaren 

geleden bleek er toch enige beweging in te komen 

en werden de contouren van de plannen toch wat 

duidelijker.  

De consequentie voor DKOD was echter wel dat het 

filosoferen over hoe het er in Renkum uit zou gaan 

zien en in hoeverre DKOD de geopperde plannen 

ondersteunde nu vertaald moesten gaan worden 

naar concrete beslissingen. Het zal voor iedereen, 

die zich enigszins in de vereniging heeft verdiept, 

duidelijk zijn dat dit niet een heel makkelijk traject 

was. DKOD is eigenlijk verankerd in Heelsum, 

ondanks het feit dat veel leden vanuit andere dorpen 

in de omgeving komen. DKOD had ook, zeker in de 

toptijd onder de KNKV-vlag, veel mensen van 

buitenaf in hun gelederen. In de CKB-tijd was het 

nog mogelijk om in de absolute top te spelen met 

95% mensen uit de eigen gelederen, maar die tijden 

liggen heel ver achter ons. DKOD vierde in Heelsum 

geweldige successen en iedereen in Heelsum was 

betrokken bij de club die landelijk aan de weg 

timmerde. Als er een actie werd gehouden door de 

vereniging, dan was het eigenlijk heel makkelijk, 

DKOD behoefde geen introductie en iedereen was 

bereid om het visiteaartje van het dorp te 

ondersteunen.  

Helaas die tijden zijn veranderd, al staan we er niet 

slecht op binnen de gemeente en bij de scholen en 

dat is ook zeker mede te danken aan het geweldige 

schoolkorfbaltoernooi dat elk jaar op Goede Vrijdag 
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kunstgras zijn zeer belangrijke factoren. Wel ben ik 

heel sceptisch over het niet meer beschikken over 

een eigen onderkomen. Keihard hebben we in het 

verleden geknokt voor een eigen clubhuis en dat 

hebben van een eigen onderkomen leveren we nu 

weer in.  

De commotie die is ontstaan over de verkoop van 

“de Berk” aan Redichem zal ik u maar besparen. Ik 

ben heel eerlijk, het moment van de officiële 

overdracht van ons clubhuis aan Redichem deed mij 

persoonlijk pijn. Ik voel me niet te groot om dat 

openlijk toe te geven, simpelweg omdat een heel 

groot deel van mijn leven zich afspeelde op het 

Wilhelmina Sportpark en niet alleen van mij, maar 

ook van mijn vader en broers en later ook van Anja 

en mijn kinderen. Ik ga het van een afstandje 

meemaken, want door mijn werkzaamheden voor het 

KNKV zal ik niet heel vaak de mogelijkheid hebben 

om bij DKOD om het hoekje te kijken. Het blijft echter 

van essentieel belang dat DKOD zijn eigen identiteit 

kan behouden en daar zijn verenigingsactiviteiten, 

zoals Bingoavonden, Play Back-shows, 

Sinterklaasfeest en dergelijke, heel belangrijk voor. 

Het zal nog weleens schipperen worden tussen de 

belangen van alle verenigingen die de sportlocatie 

gaan bevolken.  

Voordat we daadwerkelijk gaan verhuizen zullen we 

echter uitgebreid stilstaan bij ons 85-jarig verblijf in 

Heelsum. In april vieren we ons 85-jarig bestaan en 

de jubileumcommissie is achter de schermen al hard 

bezig om de viering van dit jubileum gestalte te 

geven. De viering van het jubileum zal plaatsvinden 

op het Wilhelmina-sportpark en tevens het afscheid 

betekenen van deze zo dierbare locatie. Alleen al het 

feit dat we ook op dat moment formeel afscheid 

nemen van het sportpark waar zoveel historie van de 

vereniging is geschreven, zou aanleiding moeten zijn 

om aanwezig te zijn op het feest op 24 juni.  

Het zal voor menigeen nog best wel een 

slikmomentje zijn. DKOD is voor veel mensen meer 

dan de korfbalvereniging waar ze hun sport 

beoefenden, maar dat kan ook niet anders als je 

naar de bijzondere verleden van onze club kijkt. 

DKOD heeft een geweldige rijke historie en we gaan 

er met z’n allen nog een mooi vervolg aan geven in 

Renkum.  

Ik sluit af met een stukje van 60 jaar geleden van  de 

toenmalige columnist “Arjoanus”, die bij het 25-jarig 

jubileum in 1957 even terug ging naar het ontstaan 

van DKOD nu 85 jaar geleden. En al spelen we nu 

niet meer zo’n vooraanstaande rol in de 

korfbalwereld, we mogen heel trots zijn op onze club, 

ik ben dat in ieder geval wel. 

Dick Hoegen 

 
Beste klupleje, 
  

Me magge deze moand gedenke asdatteme veur 25 jaor geleje opgericht wiere. En meej dat 
feit magge wij lede van Deekadee ons gelukkig prijzen. Allereerst wil Arjoanus hulde 

brengen aon die minse, die indertied het innietserjaotief genome herre um een korfbalklup 
op te richten. Hoe ze het veurmekoare gekrege herre is mien een raodsel. En da ze 
tegenwarking gehad herre steed zo vast as een gemetseld keujeshok. Al die jonges en derens 

zo mar meej mekaore uut korfballe, da was bar arg. En die derens harrehet noterbene in der 
lui koppe gehaold um meej dat gedraof meej die bal de eige gebreide zwarte sjetkousen uut 

te doen en die rokke tot net zo wat bij de knieschijf te laote hange, da gong nooit goed, vast 
nie. En de jonges, der waore ok een paor grote lummels bij, ok al op de blote kuierlatte meej 
der bokspiepe net iets onder de kniejes afgeknipt. Daor kwiem geen barst van terech, da 

gong nooit en te nimmer goed! Mar die zwartkiekers harre het nou weer es een keer glad 
mis. Het gong wel goed. Want nou nao 25 jaor zin wij dei minse daor onuutsprelek 

dankbaor veur. Daarom leje en begunstegers en zij die het denke te worre: “Hulde oan de 

oprichters”. 
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85 jarig 
jubileum 
DKOD 
 

Op 5 april 2017 bestaat 
korfbalvereniging DKOD 85 
jaar en dat willen we 
vieren met een groot feest 
voor alle leden, oud leden 
en andere 
belangstellenden die onze 
club in al die jaren een 
warm hart toe hebben 
gedragen. 
  
Dit feest wordt gehouden op zaterdag 24 juni rondom ons clubhuis in Heelsum, de aanvang is 20.00 uur. 
Tevens wordt dit feest ook de afsluiting van een lange historie op het Wilhelmina sportpark en dat kunnen 
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Omdat het een haast onmogelijke taak is om alle oud leden persoonlijk aan te schrijven willen wij u via deze 
manier uitnodigen voor deze avond. Ook als u nog andere oud leden kent horen we dat graag van u, of 
misschien wilt u dit evenement wel delen op uw facebook pagina of andere (social media) kanalen.   
 
Aanmelden kan op twee manieren (De uiterste datum van inschrijving is 1 juni 2017) 
 

Online, via de website of Facebook pagina van DKOD kun je jou GRATIS e-tickets veilig te stellen. 
 
Opgave formulier, door deze clubblad pagina ingevuld inleveren bij een van onderstaande personen.  
Kathinke Vedder - Hogenkampseweg 166, 6871 JW, Renkum  
Anja Hoegen  - Gerard Doustraat 105, 6717 MJ, Ede 

 
Op deze manier krijgen wij inzicht in het aantal bezoekers en kunnen we een onvergetelijke avond 
organiseren.  
Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar: jubileum.dkod@gmail.com 
  
Een sportieve en feestelijke groet van de “De jubileumcommissie” 

JA,  
ik kom op 24 juni naar het jubileum feest  van DKOD ! 

Volledige naam: 
 

 

Email - óf postadres 
(voor de bevestiging): 

 

Aantal personen:  
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...dat er toch weer 
mensen waren die 
iets voor het clubblad 
wilde schrijven. 

Dat ook jij, je 

gaat opgeven om 

te helpen bij het 

jubileum feest !! 
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Berichten namens de All Stars: 

 
Hallo Korfbalvrienden! 
 
Hier weer een berichtje van het leukste en 
gezelligste team van DKOD, de All Stars!!! 
 
Allereerst, wie zijn de All Stars? De All Stars bestaan 
vooral uit ouders van jeugdleden en (oud)
korfbalspelers. 
 
De All Stars trainen op de woensdagavond in de 
Renkumse Rijnkom van 20.00 tot 21.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. 
 
Iedereen is welkom om een keer te komen kijken en 
mee te trainen. (Zaalschoenen zijn verplicht). 
 
Je mag in principe 4x een proeftraining meedoen en 
als je het dan leuk vindt (hoe kan het anders) kun je 
lid worden van de All Stars voor slechts € 10,50 per 
maand. 
 
Uiteraard hebben de DKOD All Stars ook een eigen 
Facebook pagina waar we iedereen op de hoogte 
houden van ons enthousiaste team. 
  
Bij de All Stars geldt: 
 
 je traint op je eigen tempo en kunnen, 
 korfbalervaring is niet nodig, dat hebben/hadden de 

meeste All Stars ook niet, 
 vooralsnog spelen de All Stars geen competitie, we 

trainen wel voor oa. het Ouder tegen Ouder 
toernooi van DKOD, 

 de All Stars trainen onder begeleiding van vlotte 
muziek, 

 lol en plezier staan voorop!!! 

De KC zoekt… 

 
Bar-personeel tijdens de wedstrijden 
van de selectie van DKOD ! 
 
én  
 
Het jubileumfeest van  
24 juni as. 
 
Geef jij je ook een keertje op? 
 
Mail naar: lizziej_5@hotmail.com  
en ze zal contact opnemen om je in 
te delen. 
 
De dagen dat de selectie thuis 
speelt zijn te vinden op de site van 
DKOD zodra de bond deze definitief  
heeft gemaakt. Dus houd die in de 
gaten en pik je favoriete dag er uit! 
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Vrijdag 14 april 2017 is het goede vrijdag en dat betekent....schoolkorfbaltoernooi!! 
 
Dit jaar alweer voor de 7e keer!! 
We zijn begonnen met de organisatie en wat zou het super zijn als we al een lijst met 
vrijwilligers hebben die die dag beschikbaar zijn om te helpen! 
Dus zet hem in je agenda en zorg dat je erbij bent !!!! 
 
We worden steeds groter en korfbal( dus DKOD) wint echt aan populariteit in het dorp 
en dat is mede dankzij het schoolkorfbaltoernooi. 
 
We hopen dat we ook dit jaar op veel vrijwilligers kunnen rekenen! 
Wedstrijden fluiten, teams coachen, materiaal opbouw en achter de bar, overal is hulp 
voor nodig! 
 
Dus geef je op via dit mailadres: Schoolkorfbaltoernooidkod@gmail.com  
 
Alvast bedankt namens de commissie 
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Berichten namens de 

Sponsorcommissie 

Dankzij de inspanningen van een clublid mocht de 

sponsorcommissie op zaterdag 3 december 2016, de 

complete selectie van DKOD voorzien van nieuwe 

sporttassen. 

Een fantastische steun in de rug van Van Harn 

Bestratingsmaterialen uit Wekerom!!! 

 

 Op 14 januari 2017 hadden we weer een heuse 

balsponsor tijdens de wedstrijd DKOD 1 tegen NOVA 1. 

De Kruijf & De Waal adviseurs uit Oosterbeek. 

Namens DKOD bedankt voor jullie steun! 

Ben of ken jij ook een potentiële balsponsor? 

Laat het dan even weten via een berichtje aan de 

Sponsorcommissie. 

Voor slechts vier tientjes ben je erbij!!! 

Als we het over al die geweldige sponsors hebben mogen 

we natuurlijk Marieke Jochems niet vergeten! 

Zij stelt namens De Vlaaienboetiek uit Renkum, de vlaaien 

ter beschikking die gewonnen kunnen worden met The 

Golden Goal. 

Na de loting mag iemand uit het publiek proberen om één 

keer vanaf de middenstip te scoren en, als dat niet lukt, 

nog één keer vanaf een meter of 6. 

Velen hebben het al geprobeerd, slechts één iemand is 

het gelukt om te scoren! Sem Hooijer. 
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Machtigingsformulier  
“Vriend van D.K.O.D.” 

 
 
 

D.K.O.D. is een vereniging in ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1932 staat D.K.O.D. aan de vooravond van misschien wel de 
belangrijkste gebeurtenis in haar roemrijke geschiedenis. De aanstaande verhuizing naar de “Nieuwe Rijnkom”. Door het centraliseren 
van onze club midden in het dorp is de verwachting dat het aantal jeugdleden zal groeien. Om deze jonge aanwas goed op te vangen 
willen wij investeren in de vereniging. Met uw bijdrage kunnen wij activiteiten op sportief en sociaal vlak steunen. Denkt u daarbij onder 
andere om de lokale jeugd geïnteresseerd voor Korfbal specifiek en sport in het algemeen te krijgen. Ook kunnen wij dankzij uw 
bijdrage middelen aanschaffen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze sport , o.a. materialen als korven, ballen en 
speelshirts voor de jeugd. Namens het bestuur hartelijk dank voor uw steun! Als “Vriend van D.K.O.D.” steunt u onze vereniging met 
een kleine jaarlijkse financiële bijdrage. 
Ik wil graag mijn steun geven en “Vriend van D.K.O.D.” worden en kies voor het hieronder aangekruiste bedrag: 
 
O  € 10,00 “Tientjes Vriend”              O  € 30,00 “Familie Vriend” (voor gezinnen)          O   € 50,00 “Grote Vriend” 
 
Hierbij machtig ik Ckv. D.K.O.D. om via deze doorlopende incasso het verschuldigde bedrag dat ik hierboven heb aangekruist  per 
kalenderjaar te incasseren van mijn rekening met IBAN nummer: 
 

 

Ik stem er mee in dat de eerste incasso gedaan kan worden voor dit lopende jaar, daarna zal in januari/februari van het opvolgende 
jaar het aangekruiste bedrag worden geïncasseerd. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en is tot schriftelijke 
wederopzegging geldig. 
 

Overeengekomen op d.d.:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode:…………………………………………..… Woonplaats:……………………………….Land:…NL……………. 

 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 
 
Ik wil wel / niet kenbaar zijn als “Vriend van D.K.O.D.”  (doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.) 
 

Uw email adres gebruiken wij uitsluitend om u op de hoogte te houden van D.K.O.D. gerelateerde onderwerpen. 
 

Deze “Vriend van D.K.O.D.” is aangebracht door:………………………………………………….…Team:..….…. 
 

 

 

| Chr. Korfbalvereniging DKOD | Wilhelminapark Heelsum| www.dkod.nl | Sportlaan 12 | 6866 NA  HEELSUM| IBAN: NL30 RABO 0385 0647 80 | 

N L 
                                

http://www.dkod.nl
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Met de PEN 

jongeman… 

 
Deze “met de Pen jongeman…” komt van: 
 

Paul Ockerse 
 
Paul, als beginnend korfballer zat ik op de mooie 
uitschuiftribune in de Rijnkom. Kijkend naar de 
stoere mannen en stoere vrouwen die het spelletje 
korfbal zo mooi tentoon stelde, elke zaterdag weer. 
Ik was een jonge jongen die meer genoot van het 
collectieve optreden, dan dat ik echt een individu als 
idool had. Waar ik aan denk als ik aan jou (terug) 
denk, is dat jij een speler was die van buiten DKOD 
vandaan kwam. Maar dat jij ook een speler was die 
een 2e korfballiefde kreeg en dat DKOD was. Dat 
bleek uit het feit dat jij als één van de weinige DKOD 
nog trouw bleef in de tijden dat iedereen opstapte in 
de gloriejaren als ik me goed herinner. Ook ben jij 
als één van de weinige spelers zo nu en dan nog 
wel eens te zien op de tribune bij wedstrijden van 
DKOD, en ook jij bent niet alleen “vriend van 
DKOD”, maar ondersteund DKOD ook nog steeds 
als één van “de vrienden van DKOD”.   
 
Vandaar doet het me deugt dat je positief reageerde 
om geïnterviewd te worden. 

Paul, wil jij een kleine introductie geven van 
jezelf. Hoe ziet jou gezin eruit, wat doe je voor de 
dagelijkse kost, etc. 
 
Als eerste wil ik jullie bedanken dat ik mee mag 
doen aan ‘met de Pen jongeman’… ik ben oprecht 
vereerd. 
 
Het is als weer een tijd geleden dat ik bij DKOD heb 
gespeeld maar ik heb zeker nog een warme band 
met DKOD. Ik koester ook heel veel plezier aan mijn 
tijd bij DKOD en ik volg jullie wekelijks via Facebook 
en af en toe ben ik ook nog op de tribune te vinden. 
 
Wat over mezelf, ik ben getrouwd met Joyce, een 
echt Antilopen lid, en Tygo (16) is mijn zoon.  Hij 
korfbalt nu in de A1 bij Antilopen en daar ben ik dan 
ook als vader te bewonderen. Ik woon nog steeds in 
Leusden en werk door het hele land heen 
 
Sinds 2008 ben ik voor mijzelf begonnen en verhuur 
mij zelf als projectmanager bij ICT-projecten, ik heb 
oa. bij de Gemeente Rotterdam, de Tweede Kamer 
en DUO gezeten. Daarnaast heb ik met een 6-tal 
partners To Make You Move 
(www.tomakeyoumove.com), waar we ideeën 
zodanig uitwerken dat de ideeën verkocht kunnen 
worden aan investeerders en of andere partijen.  
 
En dan natuurlijk het korfbal. Hoe is het ooit 
gekomen dat je bij DKOD terecht kwam? 
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hoe zag het team eruit waar jij toen deel van 
uitmaakte? 
 
Ik ben heel lang geweest, heb een tijd in de derde 
en tweede gespeeld toen ik over kwam uit de 
junioren. Maar mijn mooiste tijd was toch de finale in 
Ahoy tegen Rohda. Ik speelde niet, ik was een 
beetje algemeen reserve bij 2 en regelde een aantal 
organisatorische zaken voor Tjeerd. Erg leerzaam 
en leuk. 

 
Ik heb nog een paar vragen van (Oud-) DKOD 
spelers (z.o.z.) 
 
 

Tja da’s nog wel een verhaal. Kees van Buren was 
trainer bij Antilopen en die is na wat commotie 
vertrokken en is toen mee gaan lopen bij Ben Crum. 
Samen met Daniel en mijn broer Ruud zijn we ook 
naar DKOD gegaan, waar Ruud en ik in de A1 zijn 
begonnen. 
  
En dan maak je uiteindelijk een overstap van de 
vereniging waar je indertijd korfbalde. Welke 
vereniging was dat, welk niveau speelde je?  
 
Ik heb altijd bij Antilopen gespeeld, ik ben daar in de 
junioren weggegaan en de jeugd van Antilopen 
speelde toen hoofdklasse. We hebben ook de 
aspiranten (nu volgens mij B) nog het Nederlands 
kampioenschap gehaald met Antilopen. 
 
En dan de overstap naar DKOD, hoe ervaarde jij 
het verschil in trainen / spelen / etc? 
 
Ik moet je zeggen dat ik, omdat ik in de Junioren ben 
begonnen bij DKOD het verschil niet heb gemerkt. Wel 
toen ik naar de senioren over ben gegaan daar was de 
snelheid veel hoger en werd er ook veel meer  over 
korfbal  gepraat en gedacht. 
Onder welke trainers heb jij bij DKOD gekorfbald?  
 
Welke trainer is je het meest bijgebleven? Wat is 
jou het meest bijgebleven in de manier van trainen 
van deze specifieke trainer / coach? 
Ik heb veel trainers meegemaakt, maar Tjeerd is me 
toch het beste bij gebleven. Met name de snelle 
analyses van het spel bewonderde ik. 
 
Jou persoonlijke meest succesvolle periode in de 
DKOD selectie. Hoe kan jij je deze herinneren, en 
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Dirk Sercu: 
Waarom heb jij destijds de keuze gemaakt om bij 
DKOD te komen korfballen? 
Zoals ik al geschreven heb is dat door Kees van 
Buren gekomen. 
 
Als je 1 regel bij korfbal mocht veranderen, welke 
zou dat dan zijn en waarom ? 
Als ik een regel zou moeten vervangen dan zou het 
verdedigd zijn. Ik denk dat het een lastige regel is en 
ik geloof dat het verdedigen voornamelijk bedoeld is 
om zo veel mogelijk  druk te geven op de kans van je 
tegenstander, zodat deze niet (gemakkelijk) tot een 
scoringskans kan komen. 
 
Wendy de Jong: 
Wij zijn ooit een keer met de selectie naar de 
sauna geweest voor het versterken van de 
teamgeest. We waren best jong  toen, hoe heb jij 
dat ervaren? 
Klopt, ik weet het nog wel. Maar volgens mij was ik 
nog zou bleu dat ik hier nog niet heel van vond denk 
ik. 
 
Zou jij ook zoiets doen met jou team als je trainer 
zou zijn m.b.t. de team-spirit? 
Nee ik zou niet direct denken aan een sauna, gok 
ik… Zelf vind ik het naar een sauna gaan niet lekker, 
veel te warm .. haha     
 
Alberdine Tesink: 
Heb jij kennis opgedaan bij DKOD die jij kon 
gebruiken bij Antilopen. Over hoe het moet of 
niet moet? 
Goede vraag, ja ik ben nu interim voorzitter TC van 
Antilopen en wij zijn bezig met een plan om de 
selectie naar de hoofdklasse te krijgen. Wat ik wel 
belangrijk vind is dat Antilopen ook zelf bezig is met 
het ontwikkelen van talent en we niet alleen 
afhankelijk zijn van spelers van buitenaf. 
Aan de andere kant vind ik Blauw-wit wel een goed 
voorbeeld van een club die het nog steeds volhoudt 
om met voornamelijk spelers van buiten op top-
niveau te spelen. 
 
Is het reizen het waard geweest ? 
Hij had in zijn begin tijd bij DKOD nog geen auto. 
Moeder bracht hem naar het station. Iemand 
haalde hem weer ergens op… 
 
Dat klopt en het is het zeker waard geweest… In het 
begin reed ik met Daniel mee en toe deze vertrok 
ben ik veel met Marian Teeuwen meegereden, werd 
ik naar Maarsbergen gebracht waar ik door Marian 
opgepikt werd. 
 
Nu heb ik nog een paar namen voor jou, graag je 
eerste reactie bij deze namen: 
 
Alberdine Tesink 
Bij Alberdine denk ik gelijk aan Taiwan, dat heeft ze 

heel lang getrokken en ik zie (sinds kort volg ik de 
league weer een beetje) Alberdine vaak bij DVO 
langs de velden. Een gedreven maar ook een 
gezellige persoonlijkheid.  
 
Dirk Sercu 
Dirk onze eerste Belg, gedreven maar ook erg 
gezellig. Ook Dirk kom ik nog wel eens tegen, 
afgelopen seizoen was hij trainer van een club die bij 
Antilopen moest spelen. 
 
Wendy de Jong 
Wendy was een schat van een meid met de hart op 
de juiste plaats en die altijd zij wat ze dacht. 
 
Ton Jansen 
Een gouden kracht als teammanager in die tijd, heel 
veel respect van voor Ton… en twee seizoen gelden 
hebben we samen naar een wedstrijd van DKOD 
gekeken. 
 
Tjeerd de Jong 
Een top trainer en speler, heb veel met Tjeerd 
gelachen en heb regelmatig bij hem mogen 
overnachten tijdens een van de nachten dat we in 
Arnhem bleven. En ook de winnaar in hem vind ik 
schitterend. 
 
Kees van Buuren 
Mijn oom (Kees) een goede trainer die veel voor het 
korfbal over heeft, nu nog als docent voor de 
Korfbaltrainers opleidingen druk in de weer ik voor 
het korfbal. 
 
En dan je huidige situatie qua korfbal. Ik kom je 
nog wel eens tegen wanneer je met je zoon (Look
-a-like) op pad bent. Wat doe je verder nog op 
korfbalgebied? 
ik heb een aantal jaren, nadat ik gestopt was bij 
DKOD, bij Antilopen gespeeld. Ben coach geweest 
toen Roel van Heijningen trainer was bij Antilopen. 
Afgelopen jaren heb ik de C1 en B1 getraind en 
gecoacht, daar zat toen mijn look-a-like in. 
Ik ben betrokken bij de prestatie TC van Antilopen en 
op dit moment ben ik ook ad-interim voorzitter van de 
hele Technische Commissie  
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DKOD bestaat al bijna 85 jaar, heb je je al opgegeven voor het Jubileumfeest? Gaan we je zien? 
 
Tuurlijk! 
 
Heb jij verder nog iets te zeggen/ te melden naar aanleiding van dit interview? 
Nee eigenlijk niet, ik hoop dat ik DKOD nog jaren mag en kan volgen en feliciteer ze vast met de mooie locatie 
die ze gaan krijgen…. Het heeft even geduurd, er was al sprake van toen ik nog bij DKOD speelde. 
 
Het gaat jullie goed! 
 
Paul, Bedankt voor je tijd en succes in je verdere leven. 
Coen 
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