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“Wie let er
eigenlijk
op onze
centen…..??”

Afval rond het Wilhelmina sportpark
Recentelijk kregen we als bestuur deze ‘noodkreet’ binnen.
We hopen uiteraard dat dit niet over onze leden gaat, maar toch
wilden we dit delen.
Al jaren loop ik met grote regelmaat in en rond het
Wilhelminapark, Heelsum/Renkum om mijn hond uit te laten.
Vrijwel elke week neem ik een plastic zak mee om links en recht
flesjes, plastic, papier, enzovoorts in te verzamelen en mee te
nemen naar huis. Mogelijk is het verbeelding, maar de afgelopen
jaren lijkt het alsof de hoeveelheid afval toeneemt en dat is mij
een doorn in het oog. Een enkele keer heb ik een raam van een
auto open zien gaan en er iets uit zien gaan
Vandaar dat ik u wil verzoeken uw leden nogmaals te attenderen
op hun medeverantwoordelijkheid voor het schoon houden van
onze woonomgeving door ze aan te sporen afval mee te nemen
en niet achter te laten.
Naast het sportplezier op en rond de velden ook een omgeving
om met plezier naar te kijken.

Binnen het bestuur van een vereniging is de penningmeester
verantwoordelijk voor het financiële beleid, juiste registratie en
opvolging. Vrij vertaald; over elke euro die wordt uitgegeven of
binnengehaald kan tekst en uitleg worden gevraagd. Zoals
bekend ben ik sinds juli vorig jaar penningmeester van onze
mooie vereniging. Bijna een jaar ervaring met de cijfertjes…
De meeste leden kennen mij wel, toch een korte introductie voor
onze nieuwe leden en ouders. Mijn naam is Jako van der KolK
(35) en ben al vanaf tienerleeftijd verbonden aan de club. Als
speler op dit moment onderdeel van de selectie en coach van de
D2. Samen met mijn vrouw Sanne (ook spelend in de selectie)
heb ik 2 dochters die ook besmet zijn geraakt met het
korfbalvirus. Aimée (10) speelt in de D2 en Guusje (7) spelend
in de F2.
Ik werk bij KEBO (groothandel) en daar ben ik ook druk doende
met de financiële huishouding en beleid. De functie als
penningmeester heeft dus altijd wel op mijn ”verlanglijstje”
gestaan, alleen een beetje sneller ”gekregen” als gepland.
Echter nog geen seconde spijt!
Als vertrekpunt heb ik een kort stukje op papier gezet en
besproken met het bestuur. Dit is onze “kapstok” waar we het
financiële beleid aan op kunnen hangen. In de basis behelst dit
de volgende kernwaarden:










Een gezonde financiële huishouding; hiermee wordt
bedoeld een evenwichtige verhouding tussen inkomsten
en uitgaven;
Transparante boekhouding;
Een sluitende en goedgekeurde jaarlijkse begroting;
Gematigd beleid ten aanzien van contributies;
Voldoende reserves voor de opvang van eventuele
tegenvallers;
Verdeling van de sponsorinkomsten over voldoende
sponsoren;
Goede communicatie met alle commissies en leden;
Stabiele kantineopbrengsten en overige resultaten uit
commissie(s);

Heel simpel gezegd, er moet meer geld binnenkomen dan
uitgaan om een positieve toekomst te kunnen garanderen. Een
aantal vind ik de moeite waard om te bespreken.
Contributie:
al een aantal seizoenen onveranderd. Hiernaast in vergelijking
met andere verenigingen en sporten competitief. Door de
aanwas van nieuwe jeugdleden en de bijdrage van de “All-Stars
leden” groeit deze post voorzichtig. Positieve ontwikkeling dus!
Indien er leden twijfelen om te stoppen… de penningmeester zal
dit nooit adviseren….. 
Sponsoren:
Al enkele jaren zijn we trots op onze hoofdsponsor Hooijer
Renkum BV maar zeker ook op al onze overige sponsoren die
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onze vereniging financieel of in materieel ondersteunen. Ik
verwijs graag naar onze website voor alle bedrijven, ik weet
zeker dat ze dit zullen toejuichen. Hiernaast is de huidige
sponsorcommissie druk bezig met nieuwe sponsoruitingen/
vormen. Ook een positieve ontwikkeling dus…. 
Oud papier:
Een wel eens onderschatte inkomstenbron is het ophalen en
inleveren van oud papier. Iedere maand wordt er op vrijdag en
zaterdag in groepsverband tot wel 600euro opgehaald. Naast het
ophalen staat sowieso bij Van de Vegte (Prins Bernhardlaan)
een container waar we het papier in kwijt kunnen. Schaam je niet
om met je papiercontainer over straat te gaan en deze te legen
in de container, ja ze bestaan echt, ik ken ze persoonlijk…. 
Clubhuis:
Naast de verkoop van alle hapjes en drankjes hebben we
recentelijk positieve ontvangsten door mede gebruik van onze
kantine. Redichem maakt inmiddels incidenteel gebruik van onze
kleedkamers en de muziekvereniging oefent regelmatig als wij
niet aanwezig zijn. Tot slot maar zeker de moeite waard, de
verhuur van onze kantine aan onze Aziatische gasten onder
bezielende leiding van Alberdine (helaas per heden met
organisatiepensioen). Dit kost ons bijna niets en levert echt een
heel mooi bedrag op….. 
Geld betalen hoort er (helaas) ook bij, naast afdracht aan de
KNKV (leden), huur van onze velden (zaal/veld) en de
vergoeding van de totale technische staf proberen we de kosten
in toom te houden en waar mogelijk te beknibbelen. Gelukkig lukt
dit laatste ook wel eens en kan ik in de kostenrubriek ook
positieve zaken melden.
Door een kritische blik op onze verzekeringsportefeuille zijn we
in overleg tot betere premies gekomen. Hiernaast hebben we
met terugwerkende kracht betaalde OZB teruggekregen door de
WOZ-waarde van ons clubhuis ter discussie te stellen. Dit alles
mogelijk gemaakt door WOZ-consultants (Erik Hoogteijling
bedankt!). Alles bij elkaar toch een eenmalig resultaat rondom de
1.000 euro..… 
Tot slot zijn we als bestuur druk doende om ook op financieel
gebied goede resultaten te boeken richting de overgang naar het
MFC. Dit behelst de overdracht van ons clubhuis, de
beschikbare faciliteiten in relatie tot de te betalen huur en de
verdeling van de kantineopbrengsten uit de gezamenlijk te
exploiteren horeca. Uitdagingen genoeg kunnen we melden!.
Om niet al het gras voor mijn eigen voeten weg te maaien voor
de aankomende ledenvergadering sluit ik hiermee af. Ik hoop
hiermee iets meer inzicht te hebben gegeven. Indien je vragen
hebt, ik ben redelijk vaak op het veld en in de zaal te vinden…. 
Jako van der Kolk

(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.
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Stoppen
“Think I am ready to host Taiwan U17 en U19. Busses,
minivans , trainingsessions, friendly matches, WiFi. I even
found a laundry company who can do the laundry on the
same day. 2016 will be last year that I am doing this job. It
is time to retire”
Dit stukje schreef ik op 7 maart op mijn Facebook pagina. De
laatste twee zinnen waren voor mij heel erg belangrijk want ik
wilde mijn Facebook vrienden laten weten dat ik stopte met iets
wat al heel lang een hele belangrijke plek in mijn leven in heeft
genomen.
Toen ik als 16 jarige begon met korfballen bij DKOD werd ik al
snel actief. Niet alleen trainen en spelen maar ook allerlei zaken
doen die nodig zijn om met elkaar een korfbalclub te zijn.
Bardienst, weekbrief typen, clubblad maken, fluiten,
jeugdkampen organiseren, omroepen, stroopwafels en boeken
verkopen. Ik heb van alles met veel plezier gedaan en niet te
vergeten ik heb er heel veel van geleerd. Veel kennis kan ik nog
dagelijks in mijn werk gebruiken.

De laatste 20 jaar kwam daar de opvang van de Taiwanezen bij.
Eerst hielp ik Jan van Kranen en Henk en Cor de Kok die toen
de verantwoordelijkheid hadden en daarna was ik degene die
veel zaken mocht regelen. Dat deed ik o.a. samen met Hans
Jansen en Corine Jansen. Ook daarbij heel veel meegemaakt en
heel veel plezier gehad en daarnaast vriendschappen
opgebouwd die al jaren mee gaan en dat ook zullen blijven doen.
Samen met anderen iets maken en voor elkaar krijgen. Dat is
altijd mijn motief geweest om vrijwilligerswerk te doen. “Je moet
er wel energie van krijgen”. Eigenlijk is dat een vreselijk zinnetje
maar het is wel heel erg waar. In al die jaren waarin ik actief ben
bij DKOD lukte dat niet altijd meer en dat was dan ook vaak de
reden om over te stappen naar een nieuw klusje.

2015 was een heel lastig jaar. Het liep niet zo goed op het werk
en daarnaast vroegen de Taiwanezen wel heel veel aandacht. Ik
kwam tot de conclusie dat mijn vrijwilligerswerk geen energie
meer opleverde maar heel juist heel veel energie kostte. Tijd om
te stoppen. Deze conclusie zal voor veel mensen niet makkelijk
zijn maar zeker voor mij niet. Daar heb ik dus nog heel lang over
nagedacht …tot 7 maart 2016. Toen schreef ik het zinnetje op
waarmee ik dit stukje ben begonnen.
Voor opvolging heb ik niet gezorgd. Ik vind eigenlijk dat ik dat wel
had moeten doen maar er staan vele veranderingen op stapel
voor DKOD. Misschien kunnen we wel helemaal niet meer
zorgen voor de opvang van buitenlandse korfbalploegen in de
kantine en moeten de ploegen uitwijken naar andere locaties.
Maar wie deze uitdaging wil oppakken…. Ik heb heel veel emailadressen en telefoonnummers en ik wil dit heel graag aan
iemand overdragen. De 20 jaar die ik actief ben geweest waren
hele leuke jaren. Ik kan deze klus aanbevelen.
Ik heb heel veel bewondering voor allen die actief zijn in het
vrijwilligerswerk en iets doen samen met anderen naast het werk
dat het geld op opleveren. Een korfbalclub is de beste plaats om
zoiets te doen. Mannen en vrouwen samen in een gelijke rol,
veel relaties en familiebanden waardoor het gezellig is. Jong en
oud samen.

Ik heb veel bewondering voor mensen die klus 2 of 3 keer per
week doen en ieder seizoen weer. Ik blijf nog steeds actief in de
korfbalsport. Momenteel ben ik secretaris/penningmeester bij het
Swanfund. Een fonds dat nieuwe korfballanden ondersteunt.
Momenteel ondersteunen we korfbalprojecten in o.a. Kenia,
Zimbabwe en Sri Lanka.
Daarnaast wil ik graag de ideale “flex vrijwilliger” zijn. Een
kortdurend project…een dagje helpen bij het
schoolkorfbaltoernooi…. Grote schoonmaak van de kantine of
het buitenterrein. Ik ben er voor in !
Alberdine

Mijn leven veranderde, de mensen bij DKOD veranderden, mijn
afstand tot de club werd groter. Mijn liefde voor het organiseren
van de trainingskampen voor de korfballers van Taiwan bleef. De
kantine van DKOD was de centrale plek voor dit alles maar
omdat de afstand tot de club groter werd maakte dat het wel heel
erg lastig. Maar met behulp van een grote groep mensen werd
het toch klusje weer geklaard. De Taiwanezen konden zich op
een goedkope wijze voorbereiden op toernooien en behaalden
uitstekende resultaten. En DKOD kreeg iedere keer weer een
leuk bedrag op haar rekening gestort.
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LEDENVERGADERING
16 JUNI 2016 / 19.30 uur
Agenda ledenvergadering
Financiën
MFC
De Berk
TC beleid
Uit de commissies
85 jaar bestaan DKOD
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Scheidsrechterszaken

Vertrouwenspersoon

Op het moment van schrijven zijn we alweer langer dan een
maand aan het korfballen op het veld, maar in dit bericht wil ik
graag terugkijken op het zaalseizoen. Door de tomeloze inzet
van twee vrijwilligers hebben we op het gebied van de
scheidsrechterszaken een uitstekend zaalseizoen gehad.
Dick Hoegen en Rolf
Scholten hebben er samen
voor gezorgd dat er 17
wedstrijden gefloten en 15
wedstrijden beoordeeld zijn.
Omdat DKOD twee
wedstrijdteams in de
competitie heeft moeten er in
totaal 17 wedstrijden
gefloten of beoordeeld
worden om aan onze
verplichting in het kader van
de Rompregeling arbitrage te
voldoen.
Met de 32 wedstrijden die Dick en Rolf voor hun rekening
genomen hebben voldoen we niet alleen aan deze verplichting
maar is er zelfs een bonusbedrag verdiend. Dit bedrag bedraagt
€ 351,- en daar zijn wij Dick en Rolf erg dankbaar voor!
Vergeleken met sommige omliggende verenigingen doen we het
erg goed, er zijn clubs die duizenden euro’s boete hebben en
waar strafpunten in de competitie zijn uitgedeeld. Het feit dat
DKOD 2 in de zaalcompetitie 2 punten meer had dan Regio ’72
2 die gedegradeerd is, geeft maar weer aan hoe belangrijk het is
dat deze vrijwilligers week op week zoveel tijd vrijmaken voor
DKOD. Chapeau!
Derkjan Hooijer

JEUGDKAMP
&
SLOTDAG
2016
Het einde van het seizoen is in zicht
en net als andere jaren zullen we het
seizoen afsluiten met een jeugdkamp
en aansluitend slotdag! Jullie horen
z.s.m. meer info!
maar reserveer alvast de volgende
data in je agenda:
10 JUNI 2016 // 18:00 UUR
JEUGDKAMP
11 JUNI 2016 // 14:00 UUR
SLOTDAG

Als club willen we alle leden een veilige sportomgeving te
bieden. Je moet bij ons met plezier kunnen sporten, zonder
allerlei knagende gedachten over de manier waarop we met
elkaar omgaan. Als extra voorzorg hebben we nu de functie van
Vertrouwenspersoon ingericht. Bij de vertrouwenspersoon kun je
terecht als je ziet of een sterk vermoeden hebt dat er iets mis is
in de manier waarop leden met elkaar of met jou omgaan.
Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier
in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn:
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen,
slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve
vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.
Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar
komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het
aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan
dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze
vereniging.
Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij ckv D.K.O.D kunnen we op een ontspannen manier sporten
en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een
respectvolle manier met elkaar omgaan. Gelukkig is dat ook de
meest voorkomende manier in onze club.
Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat bijvoorbeeld als
een grapje begon, vervelend wordt. Het kan dan zo worden dat jij
of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan
gaat het gedrag over een grens.
Wanneer neem je contact op?
Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost
en je vindt het moeilijk om er met je ouders, trainer of coach over
te praten, dan kun je het voorval bespreken. In de allereerste
plaats luisteren we naar je verhaal. Veel mensen denken dat ze
zeuren of overdrijven als ze dit soort klachten hebben. Ook
voelen sommigen zich een verklikker ofzo. Bij de
vertrouwenspersoon kun je altijd terecht en je kunt er zeker van
zijn dat alles wat je zegt tussen jullie blijft.
Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste
afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk
en zonder jouw toestemming zullen wij geen verdere stappen
ondernemen.
Hoe neem je contact op?
Je kunt ons mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst
gedrag of als je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand
anders er onder lijdt. Wij maken dan indien nodig een afspraak
voor een gesprek. Het adres is:
vertrouwenspersoondkod@gmail.com
Je kunt ons natuurlijk altijd aanspreken op het veld of zaal.
Met vriendelijke groet,
Henkjan Wobbes en Sharon Mulder

Pagina 8

Marjolein
KORFBALLEN IN DE SELECTIE

Zoveel nieuwe jeugdleden!
Geweldige Playback show

DAIM

ZON!!!!

Kampioensfeestjes
DAT JAAP ELKE TRAINING
DERK WEL EEN KEER
POOTJE HAAKT.

Trouwe supporters
DAT BRAM PEELEN ZIJN EERSTE DOELPUNTEN HEEFT GESCOORD MET DE F1!

/
E
I
L
I
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N
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VAKANTIE!

!!!
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slaagde en met het uit de nood helpen van “haar” DKOD op het
technische vlak, er nog een mooi hoofdstuk aan toevoegde.

Van de hak op de tak
Eén dag voor de zaalfinale valt het verzoek van Wilco in mijn
mailbox, want zo gaat dat anno 2016. Ik beantwoord de mail met
het berichtje dat ik eerst even een dagje Ziggodome ga doen en
dan eens zal kijken of ik wat op papier krijg. Het eerste wat dan
wel gebeurt in mijn bovenkamertje is even checken wat me zo te
binnen schiet aan zaken die ik kan gebruiken in mijn column.
Het zijn er meteen al een redelijk aantal die voorbij komen. Het
naderende vertrek van Margrita v.d. Kolk, het
schoolkorfbaltoernooi en de playbackshow die dezelfde avond
plaats gaat vinden. Ook de verplaatsing van de zaalfinales van
Ahoy in Rotterdam, naar het Ziggodome in Amsterdam is
natuurlijk een dankbaar onderwerp en als we het dan toch over
verplaatsingen hebben, wat te denken van ons eigen cluppie,
want het gaat dan toch gebeuren en al zal dat nog even op zich
laten wachten, Heelsum gaat ingeruild worden voor Renkum. De
voorbereidingen zijn in Renkum in volle gang om het oude
complex te veranderen in een gloednieuwe accommodatie, met
ook een plek voor DKOD. Het zal toch nog wel even slikken zijn
als we Heelsum definitief verlaten. Heel veel wat DKOD direct
aangaat, maar ook een flink aantal zaken die niet direct DKOD
raken, maar wel te maken hebben met het korfbal en soms ook
wel stof tot nadenken geven.

Foto De Gelderlander (2014)

Allereerst het vertrek van Margrita, want om daar geen aandacht
aan te geven zou haar onrecht aandoen. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat ik in dit geval totaal niet objectief ben, want
Margrita staat bij mij heel hoog aangeschreven. Het mooiste wat
er kon gebeuren na het plotselinge vertrek van Addy Maas was
dat Margrita bereid was om het stokje tijdelijk over te nemen en
dat gebeurde dan ook. Iedereen weet dat het even uit de nood
helpen van “haar” DKOD uitmondde in een veel langere periode.
Het zat er aan te komen dat Margrita zou gaan stoppen, al hoop
je stiekem dat het niet zo is. Soms zijn er nu eenmaal
belangrijkere zaken. Margrita kwam vanuit Zwolle (Oranje Zwart)
naar DKOD en dat bleek voor DKOD en voor haar een gouden
greep. De meest fantastische wedstrijden in de altijd volgepakte
Rijnkom heb ik nog op mijn netvlies staan. De weergaloze
aanvallen, samen met Jan-Sjouke van de Bos brachten het
publiek op de banken. Simpelweg een korfbalster van het kaliber
waarvan er maar weinig rondlopen. Margrita vertelde mij vrij lang
geleden eens dat ze bewust geen trainer van DKOD wilde zijn,
omdat ze op maandag niet bij de bakker of slager aangesproken
wilde worden over korfbal. Ik was dan ook enigszins verbaasd
dat ze op het verzoek van DKOD inging, om het plotselinge
vertrek van Addy Maas op te vangen, maar ik vond het helemaal
geweldig. Gedreven als altijd heeft ze de selectie onder haar
hoede genomen en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor,
want DKOD was op dat moment best kwetsbaar en onrust op het
technische vlak was iets wat we al helemaal niet konden
gebruiken. Ik heb haar via een persoonlijk berichtje al bedankt,
maar dat doe ik bij deze nog maar een keertje, want ik ben nog
steeds heel blij dat deze kanjer ooit voor DKOD koos om haar
korfbaltalenten volledig te kunnen ontplooien en daar volledig in

Even terug naar de 25e maart en dat was Goede Vrijdag, de dag
waarop het Wilhelmina Sportpark overspoeld werd door
honderden schoolkinderen die daar hun jaarlijkse voetbal en
korfbaltoernooi gingen afwerken. In tegenstelling tot vele
voorafgaande jaren werd het sportpark niet alleen overspoeld
door scholieren, maar ook door bijna onophoudelijke regenbuien.
Voeg daarbij de nog lage temperaturen en alle ingrediënten
waren aanwezig om de dag letterlijk in het water te laten vallen.
Toen de 1e ronde moest starten was het weer echt waardeloos,
maar vol goede moed werd er begonnen. Na vijf minuten fluiten
was ik echter al doorweekt en kon je mijn sokken uitwringen.
Ook de kinderen waren binnen de kortste keren doorweekt en de
shirts zagen er al snel niet meer uit, want het veld veranderde al
snel in een modderpoel en na de nodige duikpartijen begonnen
de shirts steeds meer op elkaar te lijken. Met een nog grotere
overgave probeerde ik de ploegen aan te moedigen, want je bent
op een dergelijk toernooi toch echt meer spelleider dan
scheidsrechter. Bij veel deelnemertjes lukte dat, maar bij
sommigen was de kou en regen toch wel een grotere
tegenstander dan de opponenten van de andere school. Eerlijk
gezegd had ik er een hard hoofd in en was het wachten op de
eerste leerkracht die de handdoek in de ring zou gooien, maar
niets was minder waar. Hoe verder het toernooi vorderde, hoe
enthousiaster iedereen werd, zelfs de kinderen waar ik van dacht
dat die het op zouden geven werden steeds actiever en het
huilen van de kou, maakte plaats voor heel veel enthousiasme
en lachende gezichten. Het werd ondanks het waardeloze weer
toch weer een feestje en dat deed al heel snel mijn natte en
koude voeten vergeten. En dan sta je na de laatste ronde in de
kantine en krijg je een geweldig compliment van één van de
leerkrachten, dat je het super hebt gedaan en de kinderen een
heel fijn toernooi hebt laten beleven en dan ook nog zo’n klein
poppetje wat je netjes komt bedanken voor het fijne fluiten. Ik
heb het al eens eerder gezegd, eigenlijk is dit veel mooier en
dankbaarder dan het fluiten op het hoogste niveau. Toch weer
fijn om dat hele kleine stukje bij te kunnen dragen aan zoveel
korfbalplezier, maar eigenlijk gaan alle credits naar de
commissie die er weer voor zorgde dat heel veel kinderen plezier
beleefden aan onze mooie sport.
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Zoals de titel van deze column al aangaf springen we van de hak
op de tak, want even een uitstapje naar de zaalfinales. Na 30
jaar werden de finales niet gespeeld in Rotterdam, waar “Ahoy”
decennia lang het strijdtoneel was voor het Nederlands
Kampioenschap en waar ook DKOD een finale speelde. Het
KNKV had met veel pijn in het hart de beslissing genomen, maar
vond het tijd om de stap te maken naar het Ziggodome in
Amsterdam. De reacties waren wat verdeeld en ik ga me daar
niet in mengen, al moet ik de mensen die klaagden over de
horecaprijzen wel gelijk geven, want die waren toch wel aan de
(te) hoge kant. Je moet ook maar niet gaan rekenen wat een
gezin voor een dergelijk dagje finales kwijt is, als ze ook nog hun
kroost en zichzelf van wat te eten en te drinken willen voorzien.
De 1e wedstrijd was die tussen Fortuna A1 en Groen Geel A1.
De wedstrijd was totaal niet interessant, maar de weg naar deze
finale was des te interessanter. De laatste reguliere wedstrijd
voor de kruisfinales speelden beide ploegen ook tegen elkaar en
leek DVO op een kruisfinale af te stevenen, simpelweg omdat
Groen Geel een maatje te groot was voor Fortuna. Opeens
kantelde de wedstrijd in Delft en de eindstand werd 30-30. De
beide ploegen vlogen elkaar in de armen en vierden samen een
feestje. Hieronder enkele passages uit het verslag bij Korfbal.Nl.
Ik heb zelf twee keer de laatste fase zitten bekijken en het valt
niet te bewijzen, maar ik begrijp dat er vanuit DVO-kringen het
woord matchfixing viel. Vooral het gezamenlijke feestje van de
ploegen na afloop was eigenlijk stuitend. Groen Geel had punten
laten liggen bij DVO en het had er toch alle schijn van dat ze de
ploeg uit Bennekom niet in de finale wilden tegenkomen. Door
het gezamenlijke feestje na de wedstrijd versterkten ze het
gevoel wat leefde in Bennekom wel heel erg.

ziet in de sport. “Het is heel raar. Helemaal als je ziet dat ze na
de wedstrijd elkaar in de armen vallen. En hard juichen met
elkaar”, klinkt een verontwaardigde Egberts.
De jeugdspeler van Fortuna kan begrijpen dat men op die
manier er naar kan kijken, maar hij vindt dat er geen kwaad
achter zit. “Het is zelfs alleen maar mooi van de sport. Na zo’n
prachtige wedstrijd met zoveel strijd is de ontlading heel groot.
En we gunden het elkaar. Daardoor vierden we het samen.”
In de kantine van de DVO-hal staarden de mensen met ongeloof
naar de livestream. “We voelden ons heel erg gepakt. Als je
zoiets doet, doe het dan niet openlijk. Een zuur compliment voor
ons: het is duidelijk dat Groen Geel ons niet in de play-offs
wilde hebben. Maar natuurlijk zitten er twee kanten aan dit
verhaal. Dit kan je nooit hard maken. Meer kan ik er niet over
zeggen. Ik wens de vier ploegen in de play-offs desondanks veel
succes. Wij hopen op revanche op het veld, als de veldfinale bij
ons wordt gespeeld.”
De tweede wedstrijd was die tussen de twee verliezende
ploegen uit de kruisfinales en is eigenlijk van geen enkele
waarde. Blauw Wit was duidelijk de betere ploeg en won dan ook
meer dan verdiend de strijd om het brons. Het belangrijkste
wapenfeit was de invalbeurt van de afscheidnemende Andre
Kuipers. De door veel blessures geplaagde topspeler verdiende
een afscheid op dit podium, want hij was jarenlang één van de
mensen waarvoor je naar de wedstrijden kwam. Vele malen heb
ik hem mogen fluiten en kon als scheidsrechter ook genieten van
zijn geweldige korfbalkwaliteiten. Andre zien we wel terug in de
Korfballeague, want hij gaat het gepromoveerde DSC uit
Eindhoven coachen.
De echte finale ging weer tussen het al 34 wedstrijden
ongeslagen PKC en TOP. In de 1e helft leek het er sterk op dat
PKC ook deze keer aan het langste eind ging trekken. In de 2 e
helft knokte TOP zich echter knap terug. PKC had heel veel
moeite om de korf te vinden (maar 5 doelpunten in de 2 e
helft !!!!!) en zag in de eindfase de wedstrijd uit handen glippen.
Het ongelofelijke gebeurde en PKC stond na een geweldig
seizoen met lege handen. Een vreugde explosie bij de ploeg uit
Sassenheim en verbijstering bij de ploeg uit Papendrecht. Voor
de neutrale toeschouwer was het een geweldige happening, met
voor velen toch wel een verrassend einde.

Fotografie: Erwin Bartman – Korfbalfoto.nl (2016)

Bepaald u het zelf maar wat u er van vindt.

De wedstrijd Fortuna A1 - Groen Geel A1 kan de boeken in als
meest memorabele juniorenwedstrijd. Een voorsprong van zeven
punten werd weggegeven door de Wormers. Met nog ruim
veertien minuten spelen stonden ze 20-27 voor, nadat ze al heel
de wedstrijd geen probleem hadden met het team uit Delft.
“Maar toen gingen de balletjes bij ons vallen. Zoals de korte
kansen van de ingevallen Joren van Nieuwenhuijzen. We
kwamen op 26-30, en daarna hebben we ze helemaal plat
verdedigd”, vertelt speler Wayne Stienstra, die zelf aantekende
voor de bevrijdende gelijkmaker (30-30).
Bij DVO geloven ze echter niet zo in de knappe comeback van
Fortuna. Er heerst teleurstelling. “Vooral door de manier
waarop”, zegt coach Herman Egberts. Hij vindt dat er een
luchtje aan zit. “Het kan niet zo zijn als je heel de wedstrijd zes
à zeven punten voor staat, dat je dan in de laatste tien tot vijf
minuten onverklaarbare fouten maakt die je eerder niet maakte.
Daarmee hielpen ze Fortuna in de flow.”
In de Fortunahal was enkel blijdschap te zien. Fortuna heeft de
play-offs, Groen Geel is de kampioen van de reguliere
competitie. En dat feestje vierden ze samen. Iets wat je niet vaak

Het volgende sprongetje van de hak op de tak brengt me weer
bij onze eigen vereniging. In Renkum is men al heel erg hard
bezig om het huidige sportcomplex letterlijk met de grond gelijk
te maken en het is daar op dit ogenblik maar een kale boel, want
ook de oude Renkumse wijk ten westen van het complex is deels
afgebroken, Het grote verschil met het sportcomplex is echter
dat men daar alweer met de nieuwbouw is begonnen. De
grootste vooruitgang is dat we eindelijk gaan beschikken over
kunstgras. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik het gewone
gras wel wat vindt hebben, mits de weersomstandigheden goed
zijn. Wel moeten we als vereniging een goede invulling gaan
geven aan de zaken buiten het reguliere korfbal. Want zo slecht
hebben we het niet op onze huidige accommodatie. Kijk maar
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naar de schoolkorfbaltoernooien, de slotdag(en) en nog meer
zaken die zich in en om ons clubhuis afspelen. Al deze zaken
moeten op een andere manier ingevuld gaan worden en in
overleg met de “medebewoners” op ons toekomstige stekkie.
Niet alleen even slikken dat we ons mooie plekje in Heelsum
gaan verlaten, maar er tevens voor zorgen dat DKOD meer is
dan alleen korfbalclub. We gaan het allemaal beleven, maar het
komt nu wel snel dichterbij. Ik wens de beleidsmakers van DKOD
heel veel sterkte bij het nemen van de juiste beslissingen. Het
nieuwe plaatje is misschien wel de impuls die we nodig hebben
om te groeien en zo de basis te leggen voor nog een hele mooie
toekomst op het nieuwe complex.
Dick Hoegen.

KIDS CORNER DKOD

Pagina 12

KLEUR PLAAT VOOR DE KIDS
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Wat doe je als de Pen zelf
geen tijd heeft?

doorloopballen, 16 uitwijkballen, 16 schoten scoren). Het
ging altijd om het winnen. Iets wat ik nog steeds als trainer
meeneem in mijn trainingsstof. Winnen winnen winnen. Ria
heeft altijd gehamerd op mijn techniek. Dit vergeet ik nooit:
“Coen, ellebogen naar elkaar toe. Niet van elkaar af, je raakt
de korf geeneens”.

Je ondervraagt mister Pen
himself!

Wat is het aller grappigste wat je meegemaakt hebt bij DKOD?
Grappigste? Haha. Leonie van Vught, op de camping bij
Dennis Voshart in Zeeland.

Hoe oud was je toen je op korfbal kwam?
‘Vroeger’ had je de welpen, wat nu de kangoeroes zijn. In die
periode heb ik een jaartje bij de welpjes getraind. Later ben
ik als 9 jarige jongen bij DKOD wedstrijd gaan korfballen.
Hoe kwam je met korfbal in aanraking?
Karin Jager was coach van mijn broer Martin. Ik zat op dat
moment op voetbal bij Redichem en op turnen bij Kracht &
Vriendschap. Karin haalde me over om ook eens te komen
trainen. Zo gezegd zo gedaan. Ik ben gaan trainen en vond
het gelijk erg leuk.
In welk team kwam je als eerste terecht. Met welke spelers /
trainers / etc? en wie herinner je je daarvan het meest, wie was
de leukste, wie de fanatiekste.
Mijn eerste jaren… hmmmm. Wat ik me zo nog heug. Peter
van Ballegoijen, Ubbo, Johnny, Derk v.d. kolk en ik. Sarbrina
Jansen, Jenny Vacquier Droop, Susanne Brugman en
Marjolein Jansen. Ik begon in de Q1. In mijn eerste jaren heb
ik trainen gehad van Annemieke Zweers en Ria Gerritsen.
Annemiek startte elke training met 20-16-16 (20

Ze vroeg aan de beste man bij de ingang (Na een flinke
drank-avond): “Heeft Dennis nog steeds met die doos”?
Hij antwoord: “Die doos is mijn zus”.
Wat vind je zo leuk aan de vereniging van DKOD?
DKOD is eigenlijk voor mij de rode draad in mijn leven. Als
jonge jongen heb ik DE grote successen meegemaakt, met
als grootste succes het behalen van AHOY. Deze werd
helaas verloren van Rohda, gelukkig werd op het veld van
Oost-Arnhem wel de veldfinale gewonnen tegen PKC. Zelf
kwam ik in de selectie op de momenten dat DKOD net
degradeerde uit de hoofdklasse en zakte tot de 1 e klasse.
Maar toch weer de rug rechte en weer een paar jaar
overgangsklasse speelde. In deze tijd werden we hecht als
groep. Uit deze groep zijn vriendschappen ontstaan, mooie
vriendschappen. En het leuke is dat er op één of andere
manier  ook veel kids spelen in de jeugdteams van DKOD,
“ontstaan” uit de vriendschappen. We blijven hecht, het is
altijd leuk langs de lijn. Veel van deze spelers uit die tijd
vervullen veel taken binnen de club, en dat blijft een mooi
gegeven.
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Wat was je spannendste wedstrijd, wat de vervelendste van je
carrière?
Pfoe. Spannendste zijn er 2. Vanuit de hoofdklasse
degradeerde DKOD naar de 1e klasse. Daar moesten we een
beslissingswedstrijd om degradatie spelen tegen Juventa
op het veld van Dalto. Na de officiële speelminuten was het
gelijk, na de 2 verlengingen gelijk. Strafworpen wonnen we
met 6-5. Recenter de promotie wedstrijd tegen de
Trekvogels op het veld bij HKC Utrecht. Ook daar tot
strafworpen aan toe. Nipt winnen, veel supporters en oud
DKOD leden / spelers langs de lijn.
Vervelendste wedstrijd. Dit was toch wel de wedstrijd na het
overleden van mijn vader. Oud voorzitter van DKOD. Ik zat in
het buitenland en moest hals over kop naar huis. Ik kreeg te
horen dat ik deze zaterdag spelen mocht in DKOD 2, als
eerbetoon aan mijn vader. Zag het niet zitten, maar tot op de
dag van vandaag toch lichtelijk spijt deze wedstrijd niet
gespeeld te hebben.
Wat is de trainer die je het best is bijgebleven en waarom?
Jeetje erg moeilijk. Heb aan veel coaches veel gehad. Ik kan
er niet echt iemand uitpikken. Eerlijk is eerlijk, ik heb nog
wel eens tussen DKOD 1 en 2 in gehangen. Onder Jacques
Kopjansen heb ik mijn debuut wedstrijd gespeeld in de
hoofdklasse als 16 jarige jongen. Uit bij AKC, ik liep tegen
Hugo Binken. Ik was te zenuwachtig. Maar Jacques heeft me
veel meegegeven als speler waar ik veel aan gehad heb.
Wat zijn je sterke punten en wat is één zwak punt van jouw als
speler
Zwak punt was zeker dat ik soms wat te egoïstisch was. Ooit
zei een coach: “Coen je bent te doelpunt-geil”. Had hij wel
gelijk in. Mijn sterke punt was denk ik wel het leven voor de
sport, er altijd zijn en altijd maximale inzet te tonen.

Als je een oud-DKOD team zou mogen samenstellen (2 vakken
hoor) wie zou je erin stoppen.
Eerlijk is eerlijk, ik zou graag in dat team spelen. Ik heb altijd
graag met mijn broer Martin gespeeld, en dat speel ik nog
steeds graag in de midweek. Tevens heb ik in de jeugd
prachtige wedstrijden met Tim de Hond gespeeld. Ook daar
waren wij redelijk egoïstisch. Tim stopte en daar kwam mijn
maatje/vakmaat Jaap Jochems om de hoek kijken. Tim en
Jaap, zelfde type spelers waar ik veel leuke mooie
wedstrijden mee heb gespeeld.
Vak 1: Martin/Jaap/Tim, Coen, Rianne, Patty
Vak 2:
Soerjonotokoesoemo(Mijn maffe korfbal
maatje) / Arthur Lindeboom, Good ‘old’ Rob, Sharon,
Marjolein / Jelly hunkebunker Lindeboom.
Wat is je rol bij DKOD over 15 jaar?
Over 15 jaar. Dan ben ik 50. Ik wil dan nog steeds dingen
doen die ik leuk vind en dat is zeker coachen. Dan lijkt mij
het een eer om coach te zijn van o.a. mijn dochters, de
mannen van Ballegoijen, de mannen van der Garde, meiden
Schrader, van der Kolk, van Brakel, mijn neef en nichtje Britt
en Sem, en ga zo maar door. Wanneer er nog veldkorfbal
bestaat moet er naast de 3 40x20 velden nog een mooie
speeltuin komen. Misschien kan ik daar wat in betekenen.
Wat vind je van de verhuizing naar het MFC
Ik ben werknemer bij Hooijer Renkum B.V., hoofdsponsor
van DKOD. Met liefde zijn wij bezig met de sloop van de
Rijnkom. Met liefde beginnen wij over 3 weken met het
graafwerk voor het nieuwe MFC. Maar kijkend naar DKOD…
Super. Er moet wat gebeuren om ook DKOD met alle
vernieuwingen mee te krijgen. We korfballen al veel te lang
op natuurgras. Als speler deed ik niks liever, maar we
blijven achter lopen. We komen in het centrum van Renkum
te zitten. Ideaal om nog meer jeugd richting DKOD te krijgen.
Betere ontwikkeling als dit is er niet. Het enige wat ik hoop
is dat DKOD DKOD blijft. De gezellige avonden in de kantine.
De sfeer tijdens en na de wedstrijden / trainingen. Dit is wat
DKOD maakt en wat DKOD op dit moment ook is en om
bekend staat. Laten we ons daar ook hard voor maken.
Welke vraag (met antwoord) heb ik je niet gesteld?
Vraag: Wat vind je een verbeterpunt aan de club DKOD?
Antw.: Mensen behouden die belangrijk zijn of belangrijk
zijn geweest bij DKOD en ze blijven betrekken bij de club.
Ik weet dat dat enorm lastig is en dat dat ook zeker een
stukje bij de mensen zelf ligt.
Maar als je goed kijkt zijn er zoveel mensen geweest die erg
veel gedaan hebben voor de club, maar die zie je helaas
nooit meer.

Je bent nu trainer bij DWS, wat zijn je sterke punten en wat is
één zwak punt van jouw als trainer.
Bij DWS hebben we erg veel pech gehad dit seizoen. Ik heb
bij DWS echt de boel bij elkaar moeten houden en
enthousiast moeten houden. Dit is soms lastig geweest,
maar als ik zie waar we nu als groep staan heeft het zijn
vruchten afgeworpen. Mensen die gestopt waren spelen
weer met plezier, geblesseerden keren terug en elke training
heb ik 18-20 man trainen. Dit heb ik zeker ook te danken aan
mijn periode bij DKOD 2, ook daar moest de boel bij elkaar
gehouden worden.
Mijn zwakke punt. Als trainer vind ik mijn weg en heb ik
altijd wel ideeën over leuke trainingsstof. Als coach is het
zoeken. Zwak punt is het als coach enthousiast te blijven,
wanneer het even niet lukt. Juist dan moet je er staan als
coach. Gaat wel beter dan aan het begin gelukkig.

Ik noem namen als Arianne Bon, Harry Vastenholt, Harke
Cleveringa, Erik Boelens.
De ontwikkelingen die er aan zitten te komen is voer voor
mensen die je weinig meer ziet bij de club.
He Coen, dank voor deze openhartigheid.
Michiel Hupkes
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Sponsor Commissie
De Sponsor Commissie is de laatste tijd druk bezig met het
bedenken en ontplooien van ideeën om meer financiële
middelen de clubkas te laten stromen.

“Vrienden van DKOD” actie
Zo is de “Vrienden van DKOD” actie uitgerold waarin de
jeugdleden Vrienden kunnen werven voor een tientje per jaar.
Op de slotdag 11 juni aanstaande gaan we het winnende
jeugdlid bekend maken die de meeste Vrienden heeft
aangebracht. Je kunt de formulieren nog tot 1 juni inleveren bij
de leden van de Sponsor Commissie; Marco Schrader,
Doornenkampseweg 50 in Heelsum, Andre Aalten,
Korenbloemstraat 34 in Renkum en Pascal Kok, Energieweg 2a
in Renkum.
In deze digitale Tempo is ook het formulier nog eens bijgevoegd
voor de mensen die hem gemist hebben. Ook zal dit formulier
afzonderlijk op de website worden geplaatst.

Schoonmaak actie
Gemeente Renkum
Met deze actie is het mogelijk om ook een leuke financiële
bijdrage te verdienen. Het is de bedoeling dat we 4x per jaar in
een wijk het zwerfafval gaan opruimen. Veiligheidshesjes,
afvalzakken en knijpers worden door de Gemeente Renkum
beschikbaar gesteld aan DKOD. We hebben gekozen om, met
het oog op de toekomst, wijk 4 aan te pakken. In deze wijk ligt
namelijk straks centraal ons nieuwe onderkomen.
De wijk ligt tussen de straten Fietspad Schaapsdrift, Nieuwe
Keijenbergseweg, Meester van Damweg, Bram Streeflandweg,
Eekwal en Energieweg.

Balsponsors
In het afgelopen zaalseizoen is het gelukt om enkele
Balsponsors te vinden. Een balsponsor is een bedrijf of persoon
die voor € 25,00 symbolisch de wedstrijdbal sponsort bij de
wedstrijden van het DKOD 1 team. Dit bedrijf of persoon wordt
voor de wedstrijd genoemd en mag zich door middel van eigen
reclame uitingen in de zaal kenbaar maken.
De balsponsors even op een rijtje;





Gé Willemsen
van Willemsen Stagemanagement uit Renkum,
Arjan Marsman
van Webplace4U uit Bennekom
Albert Blotenburg
van AD autobedrijf uit Bennekom.

Heren, bedankt voor jullie steun!
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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:

N L
Ik stem er mee in dat de eerste incasso gedaan kan worden voor dit lopende jaar, daarna zal in januari/februari van het opvol gende
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 |
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Tijdens het schoolkorfbal toernooi waren onze Hamburgerbakkers weer aanwezig!
Andre, Pascal en stageloper Nick waren druk in de weer om de hamburgers te bakken.
Gezien het aantal dat is opgegaan is dat ook zeker gelukt!
Om de verkoop te stimuleren hadden de Hamburgerboys er een wedstrijdje van gemaakt.
Met 6 stuks was Bram Kok (E1) de Kampioen! Op de tweede plaats met 5 stuks Jaap Jochems
(selectie) en gedeeltelijk derde met 4 stuks zijn geworden Pascal Kok en Hans van Beek (All Stars).
De eerste hamburger ging dit jaar naar Peter van Ballegoijen.
Wij bedanken Nick voor zijn inzet, een dikke 10 kerel!!!
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DKOD All Stars
Nieuws, roddel en achterklap!
Bij de DKOD All Stars kun je als ouder van een jeugdlid, oud
korfballer of anderzijds geïnteresseerde terecht om het spelletje
korfbal beter te leren begrijpen of je skills na jarenlange stilstand
weer te upgraden. Iedereen is welkom in de leeftijd tussen 18 en
88 jaar! En als je 89 bent ook hoor!
Na een vliegende start in 2014 is er momenteel een
enthousiaste harde kern die wekelijks een uurtje bijeenkomt om
te trainen. In de zaal op de woensdagavond en op het veld op
de donderdagavond. Trainingen worden afwisselend gegeven
door spelers van de DKOD selectie en de Midweek. Vaste
trainer voor in de zaal is Jaap Jochems. Als All Star maak je deel
uit van een groep mensen die gezelligheid, enthousiasme en
plezier op de eerste plaats hebben staan.
Heb je interesse of wil je een keer mee trainen dan kan dat
natuurlijk altijd! Informeer vrijblijvend bij Andre Aalten via email:
andre.aalten@wur.nl of stuur een berichtje via onze Facebook
pagina: DKOD All Stars Heelsum/Renkum.

Wist je dat:
De All Stars nog best wat enthousiaste mensen
kunnen gebruiken voor de uitbreiding van het team?
Het bij de All Stars niet de bedoeling is om kopballen
te maken, je kunt er namelijk dagen last van hebben!
De All Stars een eigen T-shirt hebben met het oranje
All Stars logo?
Dit T-shirt zwart is, want dat kleed zo lekker af!
Iedereen tussen de 18 en 88 mee kan doen aan de
All Stars?
Korfbalervaring niet nodig is? Met een dosis lol kom
je al een heel eind!
De All Stars Andre en Pascal heel goed hamburgers
kunnen bakken?
Als je van een biertje of ander gezellig drankje
houdt, dan is ook de 3e helft van de All Stars een
aanrader!
De Alls Stars het gezelligste team is van DKOD!
Coen Hooijer de initiatiefnemer is?
De Alls Stars begonnen zijn met 19 spelers en dat er
nu zo’n 10 over zijn? En dat Coen er van overtuigd is
dat het na de zomer weer richting de 19 gaat?
Het gemiddelde uithoudingsvermogen zo rond de 7
tot 8 speelminuten ligt? En dat daarna bijna iedereen
puffend aan het zuurstof zit?
Je dus echt geen atleet hoeft te zijn voor de All
Stars!
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DKOD groeit
en de Technische commissie gaat daar in mee!
DKOD krijgt steeds meer teams en dat betekent weer dat we meer keuzes moeten maken bij het indelen van de teams. En dat is niet
gemakkelijk.
In overleg met het bestuur hebben we dit voorjaar een teamindelingsbeleid geformuleerd.
Dat beleid gaan we geleidelijk invoeren, te beginnen dit jaar.
Hieronder formuleren we het definitieve beleid, de teamindeling voor het seizoen 2016-2017 is al een stap in die richting.

Hoe deelt DKOD haar jeugdteams in? Een visie op de
toekomst.
De uitgangspunten
Kinderen die bij DKOD spelen moeten lol in het spel hebben.
Plezier wordt door een aantal factoren bepaald:
Spelen op je eigen niveau.
Spelen met vertrouwde vrienden en vriendinnen.
Spelen tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders.
Begeleid worden door deskundige trainers en coaches.
Daarnaast willen we kinderen zo snel mogelijk in teamverband met het spelletje
kennis laten maken Maar, je wilt ook dat je het spelletje eerst een beetje kent (via trainingen) voordat je wedstrijden gaat spelen.
We willen tijdens het seizoen de kinderen zo veel mogelijk in het zelfde team laten (geen wisselingen).
De randvoorwaarden
Niet alle kinderen zijn vanaf het begin van het seizoen lid, ze melden zich vaak ook op andere momenten aan.
Het KNKV deelt teams in (F1 hoger dan F2 etc) en DKOD kan daar geen invloed op uitoefenen.
Het KNKV heeft strikte leeftijdgrenzen per categorie, waar we ons uiteraard ook aan houden.
Het beleid
Kinderen die zich bij DKOD aanmelden zullen in eerste instantie alleen trainen.
Bij een seizoenswisseling (oktober van veld naar zaal en maart van zaal naar veld) wordt een plek in een team gezocht, zodat het kind
mee kan doen aan wedstrijden. Het nieuwe lid komt in principe in het laagste team van haar of zijn leeftijdscategorie (en soms in een
ander team als er geen plek is, om te voorkomen dat de teams te groot worden en er dus te veel reserve gestaan moet worden).
In de F-teams (4-tallen) wordt niet tot nauwelijks naar kwaliteiten gekeken en staat het spelplezier met vrienden en vriendinnen voorop.
Wel is het zo dat naar leeftijden gekeken kan worden om de lengte en leeftijd verschillen zo klein mogelijk te houden (dit gaat spelen bij
2e jaars F-jes)
Bij de E-teams (ook 4-tallen) wordt al meer naar kwaliteiten gekeken, mede omdat deze hier vaak al wat verder uit elkaar gaan lopen.
Daarnaast passen we ons hierbij ook meer aan het KNKV beleid om grote nederlagen (en de demotiverende gevolgen daarvan) te
vermijden.
Bij de D-teams (8 –tallen) en hogere teams wordt geselecteerd, waarbij er één prestatieteam samengesteld wordt en daaronder twee
gelijkwaardige teams (als er vier teams te vormen zijn worden er twee prestatie teams gevormd).
Het proces
Het maken van een goede rechtvaardige teamindeling volgens bovenstaand beleid is niet eenvoudig maar willen we gaan doen
volgens de volgende stappen:
In mei maakt de TC op basis van bovenstaande criteria een teamindeling voor het volgende seizoen.
Deze indeling wordt in een bijeenkomst met de trainers/coaches van de teams besproken en mogelijk nog aangepast.
Vervolgens wordt deze indeling voor de zomer vakantie bekend gemaakt
Kort na de bekendmaking wordt er een inloop avond georganiseerd, waarbij ouders eventuele vragen over de indeling bij de TC
kunnen stellen.
We hopen op deze manier op een transparante en plezierige manier elkaar weer leuke teams samen te kunnen stellen
TC en Bestuur

Pagina 20

PLAYBACKSHOW 2016!
Op 15 april 2016 heeft de activiteitencommissie een playbackshow
georganiseerd. Het was een zeer geslaagde avond met ontzettend veel
leuke acts. Jong en oud heeft zich opgegeven en iedereen heeft de
sterren van de hemel geplaybackt! Met presentator Jaap en juryleden
Peter, Leonie en José was de avond helemaal compleet.
Er waren in totaal 15 optredens en het was voor de jury erg lastig om
een winnaar te kiezen. Bij de volwassenen hebben de mannen van de
selectie uiteindelijk de prijs mogen ontvangen, maar bij de kinderen
kon de jury geen winnaar kiezen.
Daarom heeft de jury uiteindelijk besloten om niet één, maar twee
winnaars te kiezen: Britt, Nienke & Julia en Roos & Aimee!
Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Enkele reacties van mensen, misschien leuk om toe te voegen,
of een paar:
@ac dkod en kc dkod top avond vanavond geweldig genoten!
Super georganiseerd thnx x
Sluit ik me helemaal bij aan! Fantastische avond gehad!!
Was top. Wij en de kids vonden het een super avond. Dank hiervoor x
Het was helemaal geweldig
Was een leuk feestje mensen! Heb genoten..
Was fantastisch echt geweldige avond top gedaan!
Was super leuk! Top georganiseerd door de AC!!
Zeker een geslaagde avond met super leuke
en enthousiaste acts !!!
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