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Tijden veranderen zo ook voor diegene die 
oud papier ophalen. Regels worden strenger 

en veiligheid staat voorop. 
Nadat voor de zomer een cursus gevolgd 

moest worden werden bij coordinator  
Roy Aarns de eerste  

papierbatsschoenen bezorgd. En ja, ook voor 
Jos Beekhuizen zat maat 47 ertussen. 

  
Succes mannen!! 

419,40 Juli ‘12 

526,80 Augustus ‘12 

483,60 September ‘12 

499,80 Oktober ‘12 

557,70 November ‘12 

626,40 December ‘12 

456,60 Januari ‘13 

468,00 Februari ‘13 

564,60 Maart ‘13 

540,60 April ‘13 

590,40 Juni ‘13 

583,80 Juli ‘13 

  

€ 6.317,70 TOTAAL 
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Terugkomen van vakantie is altijd een beetje 
ingewikkeld, hoe ziet de tuin eruit, zijn de katten 
nog in leven, hoe vol zit je mailbox, allemaal 
onzekerheden. Voor mij was erin ieder geval 
wel één ding zeker, het besluit over het MFC 
(de nieuwe Rijnkom)  valt binnenkort. 
 
Maar, ik was nog maar één nachtje thuis, of de 
telefoon ging; of ik als Dagelijks Bestuur van 
het platform de volgende dag bij de wethouder 
kon komen om over het besluit te praten. De 
inhoud van het gesprek heeft iedereen in de 
pers kunnen vernemen, honderden uren 
(dagen) vrijwilligersinzet kunnen als het aan 
B&W ligt de prullenbak in, tijd verprutst, en….. 
we moeten als DKOD opnieuw goed gaan 
nadenken over onze toekomst. Uiteraard geven 
we als platform nog niet op en hopen we dat de 
Raad wel bereid is het mooie plan uit te voeren 
en dat de Raad ook beloftes die gedaan zijn 
aan de bevolking van Renkum/Heelsum ook na 
zal komen. Binnenkort volgt de ontknoping. 
 
Ondertussen wil het bestuur hier met iedereen 
graag over praten, en willen we dan ook een 
ledenvergadering organiseren op vrijdag 20 
september: komt allen  (ook ouders van onze 
jonge leden zijn zeer welkom!). 
 
Na deze schok ging ik natuurlijk enigszins 
aangeslagen verder, maar gelukkig hebben we 
weer veel jeugdteams, zijn alle trainingen weer 
begonnen en zijn de meeste commissies ook 
weer aan de slag. De uitkomst van de 
vrijwilligers enquête zullen we binnenkort ook 
delen, en ik vermoed dat we op basis daarvan 
zeker het onderhoud van ons clubhuis kunnen 
organiseren en hopelijk ook de vacature bij de 
kantine commissie (!!!!!) kunnen vervullen. Ik 
begrijp dat er best veel mensen iets willen 
doen, wat zeker goed nieuws is. 
 
De sponsorcommissie was de eerste 
commissie die aanschoof in de 
bestuursvergadering. Ook daar goed nieuws, 
Hooijer wil wederom bijdragen aan een nieuwe 
outfit van de selectie, autobedrijf Delsink heeft 
de tenues van onze jonge sterren van de E1 
gesponsord en als alles goed gaat kunnen we 
op de ledenvergadering het jaarplan van de 
commissie bespreken. 
 
En verder? De katten waren erg blij dat we 
terug waren, het gras van DKOD was op een of 
andere manier gemaaid, het clubhuis stond 
nog. Wat echt anders is, zijn de vakantie 
ervaringen en het fotoboek. 
 
Ik wens namens het bestuur iedereen een heel 
goed en gezond sportjaar en hoop iedereen te 
ontmoeten op de ledenvergadering 
 
Michiel Hupkes, namens het bestuur 

“...we  
moeten  

als  
DKOD  

opnieuw  
goed gaan 
nadenken 
over onze 

toekomst.”  
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Of ik even een stukje wil schrijven voor DKOD ? Eerst 
en vooral schrijf ik graag stukjes, en vervolgens is het 
voor DKOD. Een vereniging waar ik, als korfballer, 
veel aan te danken heb ! Dus heb ik geen seconde 
getwijfeld en het antwoord was een volmondige JA 
NATUURLIJK wil ik dat, met veel Plezier zelfs 
(hoofdletter P). 
 
Hoezo veel te danken aan DKOD ? 
Bij DKOD heb ik opnieuw leren korfballen. Niet alleen 
op technisch en taktisch gebied, maar ook als 
korfballer in zijn geheel. Een complete make-over van 
een speler heeft plaatsgevonden in Heelsum. Een 
aparte ervaring, ik maakte deel uit van een team 
zonder vaste trainer coach en dit als korfbalbelg 
rondom een boel praatgrage Nederlanders. Nooit heb 
ik op zo'n korte tijd zoveel korfbalinformatie te 
verwerken gekregen. Ik moet bekennen dat het bij mij 
zo diep is doorgedrongen dat ik er tot op vandaag nog 
uit put, uit die informatie. En verder nog steeds van 
profiteer, van de opgenomen kennis en ervaring. 
Verder heb ik er veel korfbalvrienden aan 
overgehouden die, als we elkaar nog tegenkomen op 
de velden, even terugblikken op die toch wel aparte 
tijd. 
 
Zo'n moment was er dus op zaterdag 24 augustus 
laatstleden, DKOD, onder leiding van Margrita 
Budding en Coen Hooijer, was te gast bij mijn nieuwe 
club ODO/Maasland voor een driekamp ter 
voorbereiding van het aankomende nieuwe seizoen.   
 
Het was een nuttige oefendag. Zowel 1 als 2 kregen 
twee volwaardige wedstrijden gespreid over de hele 
dag. Na de wedstrijd was er een maaltijd voorzien 
voor de gasten. DKOD had zich ingeschreven met 
zowat de hele selectie, zodat dit ook als een 
teambuildinguitje kon worden ervaren. Gezelligheid 
troef, naast inspanning ook ontspanning en zo hoort 
het ook. 
 
Even filosoferen met Margritta en Coen over onze 
mooie sport. Verder uiteraard toch herinneringen 
ophalen uit het verre verleden, gelukkig alleen de 
goede ! Ook dit hoort zo ! 
 
De dag werd zo'n succes dat er een voorstel werd 
gelanceerd om deze dag te herhalen ter voorbereiding 
van het tweede luik van de veldcompetitie ergens in 
2014 en ditmaal bij DKOD. Wel bij deze ga ik graag op 
deze uitnodiging in en wacht ik op een voorstel met 
definitieve datum ! 
 
Tot gauw en ook via deze weg veel succes en plezier 
gewenst aan de selectie en hun trainerstaf van DKOD. 
 
Dirk Sercu 

Foto: WOS.nl 



 

Pagina 7  

Om korfbal te leren begrijpen is het van 
belang ook te oefenen. Zo oefende de D1 
van DKOD zaterdag 24 augustus met 
trainer Marco Schrader.  
 
Hun tegenstander voor deze zaterdag had 
door een tekort aan spelers verstek moeten 
laten gaan. De training startte om 11.00u  
 
Het veld waar men op gaan spelen werd 
uitgezet zodat ook het beeld er was en het 
D-team werd verdeeld in 2 vakken.  
 
Om de 5 minuten werd gewisseld van 
aanval naar verdediging om dit onder de 
knie te krijgen. 
  
Na de training van de D was het de beurt 
aan de E-tjes. Martin Hooijer nam als 
gelegenheidscoach de honneurs waar bij 
de E2. Estera coachte de E1 en Marco trad 
op als scheidsrechter. 
 
Er werd geoefend op 2 vakskorfbal. De 
jeugdigen van de E moesten zichtbaar 
wennen aan deze vorm van korfbal, maar 
het plezier was daar zeker niet minder.  
 
Er werd een heuse wedstrijd onderling 
gespeeld. Waarbij aangemerkt mag worden 
dat nieuweling Timo drie maal de korf wist 
te vinden. 
  
Doordat de start van de E-teams nog even 
op zich laat wachten kunnen de jeugdigen 
nog goed onderling op elkaar ingespeeld 
raken tijdens de trainingen. 
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Vrijdag 28 juni was het zo ver; DKOD-kamp 2013! Met ruim 40 aanmeldingen had de 
organisatie er onwijs veel zin in! Toen alle tenten klaar waren gezet werd er nogmaals 
gecheckt of iedereen de belangrijkste spullen bij zich had. Zodra iedereen er klaar voor 
was werd de groep verdeeld in 6 groepjes met ieder de naam van een superheld, zoals 
Mega Mindy en Spiderman. Met dit groepje vormde je een team tijdens het bosspel.  
 
Om te beginnen moest ieder groepje zijn eigen kamp maken met een rood-wit 
lint op een beschutte plek. De  bedoeling was om geld te smokkelen dat ze bij 
andere groepen konden stelen. Er  waren verschillende waarden van geld en  
je wist niet wat je kreeg. Uiteraard kregen ze het niet cadeau, want er waren 
ook pakkers die de smokkelwaar konden afpakken! Het was rennen voor je 
leven om niet gepakt te worden. Bij het basiskamp van je eigen groepje was je 
veilig en kon je niet gepakt worden. Het weer bleef redelijk, de regendruppels 
aan het einde maakte het bosspel nog spannender. Helaas werd het weer wel 
slechter waardoor het nachtspel niet meer door is gegaan voor de ouderen. 
 
De volgende dag was het weer een stuk beter! Dit kwam goed uit want er 
stonden leuke activiteiten op het programma. De dag begon met een lekker 
ontbijt. Tijdens dit ontbijt hebben de kangaroes zich aangesloten. Zij deden 
deze dag ook mee met de spellen. Nadat iedereen zijn maag goed gevuld had 
werden de spellen klaargezet.  
 
De spellen hadden alles te maken met het thema van het kamp; 
“superhelden”.  Ze moesten bijvoorbeeld zo snel mogelijk over de stormbaan 
en met de hoefijzers van witje (het paard van Pipi Langkous) gooien. Bij elk 
spel was een groepje bezig en daar konden ”powers” verdiend worden, waarbij 
uiteindelijk een winnaar ontstond.  
 
Nadat de winnaar bekend was gemaakt stond er een lekkere lunch op het 
programma: broodje knakworst. Deze waren wel nodig, want daarna was er 
nog een fietstocht voor de ouderen en een estafette over de stormbaan voor 
de kleintjes. 
 
De tentjes zijn opgeruimd, tassen zijn ingepakt en het kamp is helaas weer 
voorbij.  
 
Wij hebben er erg van genoten, wij hopen jullie ook en tot volgende jaar!! 
 
De kamp- en activiteitencommissie 
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Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Za 14-sep Blauw Zwart 1 - DKOD 1 15:30 Sportpark 't Lageveld (1K)

Za 14-sep Spirit (Vo) 3 - DKOD 2 15:30 Sportcomplex Overhorst (1K)

Wo 11-sep DKOD MW1 - Oost-Arnhem MW1 20:00 De Rijnkom (veld 1)

Za 14-sep DVO A4 - DKOD A1 14:00 Sportpark De Eikelhof (2K)

Za 14-sep Wageningen D3 - DKOD D1 10:30 Hollandseweg (1K)

Za 14-sep Kesteren E2 - DKOD E2 10:00 Sportpark De Leede (1G)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Za 21-sep DKOD 1 - SDO (W)/UNI 1 15:30 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 21-sep DKOD 2 - DVO 6 14:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Wo 18-sep DLKV MW1 - DKOD MW1 20:30 De Muizenberg (veld 1)

Za 21-sep DKOD A1 - Noviomagum A1 12:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 21-sep DKOD D1 - Wageningen D3 11:00 Sportpark Wilhelmina (2G)

Za 21-sep DKOD E1 - Animo E1 10:00 Sportpark Wilhelmina (2G)

Za 21-sep DKOD E2 - Kesteren E2 10:00 Sportpark Wilhelmina (3G)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Za 28-sep DKOD 1 - SkunK 1 15:30 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 28-sep DKOD 2 - Synergo 3 14:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Wo 25-sep DKOD MW1 - Wesstar/Total Projec MW1 20:00 De Rijnkom (veld 1)

Za 28-sep DKOD D1 - Noviomagum D1 10:00 Sportpark Wilhelmina (2G)

Za 28-sep Kesteren E1 - DKOD E1 10:00 Sportpark De Leede (2G)

Za 28-sep DKOD E2 - DVO E2 10:00 Sportpark Wilhelmina (3G)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Za 5-okt KCD 1 - DKOD 1 15:30 Sportpark Tuilland (1K)

Za 5-okt Dindoa 5 - DKOD 2 15:30 De Zanderij (Dindoa) (1K)

Wo 2-okt DVO MW2 - DKOD MW1 19:30 DVO-hal (veld 1)

Za 5-okt DKOD A1 - SKF A3 10:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 5-okt Rheko D2 - DKOD D1 10:00 Sportcomplex IJsselsingel (1K)

Za 5-okt Noviomagum E1 - DKOD E1 12:30 Sportpark dAlmarasweg-zuid (1K)

Za 5-okt Viking E2 - DKOD E2 10:00 Sportpark Mari雗hoeve (2K)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Za 12-okt DKOD 1 - Tiel '72 1 15:30 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 12-okt DKOD 2 - Tiel '72 2 14:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Wo 9-okt DKOD MW1 - Reehorst '45 MW1 20:00 De Rijnkom (veld 1)

Za 12-okt Mélynas A1    - - DKOD A1 14:00 Veld Eerbeek (1G)

Za 12-okt DKOD E1 - DOT/Klaverblad E1 13:00 Sportpark Wilhelmina (1G)

Za 12-okt DVO E2 - DKOD E2 9:00 Sportpark De Eikelhof (3K)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Di 15-okt Rheko MW1 - DKOD MW1 19:30 De Hangmat (veld 1)

Za 19-okt DVO E3 - DKOD E1 11:15 Sportpark De Eikelhof (3K)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Wo 23-okt DKOD MW1 - DVO MW3 20:00 De Rijnkom (veld 1)

Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie

Wo 30-okt DVO MW1 - DKOD MW1 21:30 DVO-hal (veld 1)
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Nog volop aan het genieten van de zomerstop stond 
er ineens een mailtje van de eindredacteur van 
TEMPO en daarin stond de deadline voor het 
aanleveren van een stukje voor ons clubblad. De 
zomer was niet helemaal zonder korfbal aan me 
voorbij gegaan, want ik had nauwkeurig de 
verrichtingen van het Nederlands team op de World-
games gevolgd, maar vooral de daar aanwezige 
scheidsrechter Jan-Henk Hoeksma.  

Het evenement heeft mijn meer dan normale 
belangstelling, omdat ik uit ervaring weet dat het een 
geweldig happening is. Het blijft overigens wel jammer 
dat Nederland er op internationaal niveau nog steeds 
met kop en schouders bovenuit steekt, maar helaas is 
dat de realiteit.  Om maar even op het internationale 
niveau te blijven is het naderende vertrek van oud 
DKOD-er Jan Sjouke vd Bos als bondscoach toch wel 
verrassend te noemen en hij was er zelf ook niet echt 
gelukkig mee.  We zullen maar zeggen en hopen dat 
er een weloverwogen besluit is genomen om hem een 
andere rol toe te bedelen en Wim Scholtmeijer het 
stokje per januari 2014 over te laten nemen.  
Na enkele decennia dus geen bondscoach meer met 
een imposant DKOD-verleden.   
 
Ook opvallend is de door het IKF aangekondigde 
spelregelwijziging met betrekking tot het mogen door-
wisselen.  Aan deze regels zijn wel een aantal 
voorwaarden verbonden, maar de tactische spelletjes 
zullen door deze regelgeving weer veel grotere 
vormen aan gaan nemen.  Voor de echte liefhebber 
zou ik zeggen, bestudeer de nieuwe regels maar 
eens. Ik hoop dat de invoering in de Nederlandse 
competitie nog even op zich laat wachten in het 
wedstrijd en topkorfbal.   Ik ben een sterke 
voorstander van verbeteringen in de spelregels, maar 
of deze daar inpast weet ik nog niet zo net. De tijd zal 
het leren. De mensen aan de jurytafel mogen straks 
wel enkele boekhouddiploma’s gaan halen, want de 
administratieve rompslomp zal er zeker niet minder 
door worden.  
 
Ook heb ik deze zomer toch ook nog genoten van wat 
andere sporten en met name van de Tour de France, 
al is de geloofwaardigheid van dit spektakel toch wel 
aan flink wat twijfel onderhevig, maar dat zal iemand 
die de wielersport een beetje aan het volgen is, niet 
echt raar in de oren klinken.   

Weer volop  
in bedrijf 

Foto: Facebook / KNKV 
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Ook was ik regelmatig te vinden bij wedstrijden van 
Vitesse A1 en dat is voor een echte Wageningen-
supporter een wat vreemde plek, maar ja, dat heeft 
eigenlijk alleen maar te maken met de oudste 
kleinzoon van mijn broer, die daar speelt en daar ben 
ik gewoonweg heel erg trots op.   
 
Even terug naar ons eigen clubje, want dat is toch 
eigenlijk het belangrijkste.  Hoewel het seizoen 2013-
2014 al begonnen is, toch maar even terug naar het 
vorige seizoen. Het was gewoonweg een valse start, 
waarbij de rol van Addy Maas op zijn zachtst gezegd 
twijfelachtig was. Het moment van zijn plotselinge 
vertrek was hoogst ongelukkig en de door hem 
gebruikte argumentatie durf ik persoonlijk sterk te 
betwijfelen. Het toeval wilde dat ik vrij kort voor zijn 
vertrek vrij lang met hem gesproken had en daar 
paste de genoemde redenen voor het vertrek niet echt 
in. Er moet nog heel wat water door de Rijn  Maas 
gaan voordat ik mijn twijfels daarover kwijt ben.  
 
Het positieve aan dit plotselinge vertrek was  wel dat 
Magrita Budding bereid was om op zeer korte termijn 
de taken als trainer/coach over wilde nemen en zo 
DKOD  uit de nood hielp.  Zonder echt vervelend te 
gaan doen in de richting van de vertrokken coach 
zullen we maar zeggen dat we er niet echt slechter 
van geworden zijn met zo’n kanjer als Margrita.   
Door mijn activiteiten als scheidsrechter en 
beoordelaar ben ik helaas niet in staat om mijn gezicht 
vaak te laten zien bij DKOD, maar dat is helaas niet 
anders. Wel heb ik intens genoten van het jaarlijkse 
schoolkorbaltoernooi, zoals ik in de vorige editie van 
Tempo al beschreven heb.  
 
Ook de slotdag bleek weer een geweldig succes en 
als u dat nog niet gedaan heeft, dan is een bezoek 
aan de DKOD-site zeer aan te bevelen, want Riko 
heeft weer een prachtige reportage gemaakt, die de 
sfeer van deze dag perfect weergeeft.  Ook viel me de 
prima sfeer op bij de (kleine) selectie toen ik een 
oefenwedstrijdje floot op het sportpark.  Minder was 
het gesteld met ons clubhuis, want de staat waarin het 
verkeerde was nu niet om over naar huis te schrijven 
en dat moet echt een punt van aandacht zijn, zeker nu 
de gemeenteraad zich voor de zoveelste keer van hun 
aller slechtste kant hebben laten zien. Laat ze nu dan 
maar over de brug komen met een kunstgrasveld op 
onze huidige locatie en voor ons het sein dat 
investeren in “de Berk” geen weggegooid geld is.   
 
Over de competitie valt bar weinig te zeggen, maar 
wel dat er in de poule van DKOD enkele ploegen 
zitten die bekend staan dat ze het van hun tomeloze 
inzet moeten hebben en dat blijken vaak hele  
moeilijke en taaie tegenstanders. Met name Tiel, 
Blauw Zwart en Achilles hebben al jaren deze 
speelwijze en behalen daar de nodige punten mee. De 
tijd zal het leren.   
 
Zelf ga ik mijn laatste jaar in als scheidsrechter, want 
na 35 jaar vindt ik het dan wel welletjes om elk 
weekend zowel zaterdags als zondags actief te zijn op 
en om de velden. Voor DKOD zal dat wel een 
probleem op gaan leveren als er niet iemand komt die 

het stokje overneemt, want de verplichte 
scheidsrechterslevering komt na mijn stoppen wel in 
het gedrang. DKOD moet minimaal 36 wedstrijd 
voorzien van een scheidsrechter en/of beoordelaar. 
Als er geen vreemde dingen gebeuren, dan zal ik het 
overgrote deel wel voor mijn rekening kunnen nemen, 
maar alle 36 gaat niet lukken. Het niet voldoen aan de 
verplichte levering heeft zowel financiële 
consequenties als sportieve, dus het is echt belangrijk 
dat de aantallen van de zogenaamde rompregeling 
gehaald worden.  Het probleem is bekend bij het 
bestuur, maar meedenken en meehelpen aan de 
invulling zou zeer welkom zijn.  
 
Voor de volgende Tempo  ga ik op zoek naar een 
mooi item voor een echte column, zoals jullie van mij 
gewend zijn. Gaat vast lukken. 
 
Dick Hoegen 
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Hieronder een aantal dingen die LEUK zijn (of die Rob leuk vindt) 

DKOD heeft een clubje  

fanatieke wielrenners 

De heren uit de selectie doen hun  

uiterste best om zoveel mogelijk  

andere heren bij de selectie te betrekken... 

Rob Koehorst heeft in 

al zijn enthousiasme 

soms meerdere 'petten' 

op zijn hoofd 

Korfballen in  

de regen 

DKOD wordt nog op de 

voet gevolgd door vele 

oud-leden 

1 + 2 ook aan de WhatsApp 

Teambegeleiding van DKOD  

Ruud en Niels  

(zie foto) 

Leonie & Boudewijn hadden een super 
geslaagde bruiloft!   

(coach Margrita vond de gevolgen hiervan wat 
minder leuk…) 

Een voetballer die gaat korfballen! 
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Het afgelopen seizoen kon er geëxperimenteerd 
worden met een aantal competitievormen, waaronder 
de superspeler. Bedoeling was de experimenten te 
evalueren en op basis daarvan te bekijken of we 
daarmee verder moeten gaan. Alleen in district Oost 
hebben we de superregel dit voorjaar uitvoerig 
uitgeprobeerd. In de rest van Nederland is dat op 
kleinere schaal gebeurd, zodat is besloten de mogelijk 
om te experimenteren met een jaar te verlengen. 
Andere districten kunnen nu eventueel in navolging 
van ons ook een uitgebreid experiment doen. 
 
De evaluatie van het experiment dit voorjaar is nog 
niet geheel klaar maar de belangrijkste uitkomsten zijn 
er wel. De enquête is ingevuld door 92 personen, 
waaronder 80 trainers/coaches. Die 92 personen 
vertegenwoordigden 69 % van de clubs met een F-
teams en 62 % van alle clubs. De reacties waren 
evenredig verdeeld over de 1e, 2e en 3e klasse F-
teams. 35% van de respondenten stond positief 
tegenover de superspeler, 17 % meer positief dan 
negatief, 23 % meer negatief dan positief en 25 % 
negatief. Het inbrengen van een superspeler had 
volgens een meerderheid wel effect. De 
achterstaande ploeg kreeg meer balbezit en 
doelkansen en scoorde ook meer dan ze anders 
gedaan zouden hebben. Coaches die er negatief over 
dachten noemden vaak dat men spelers net hadden 
geleerd te spelen met een persoonlijke tegenstander 
en de superspeler dus verwarrend was. 
 
Uit analyse van de uitslagen blijkt vooral dat het 
percentage wedstrijden waarin een ploeg met 6-10 
doelpunten verschil won, terwijl de verliezer niet 
scoorde, duidelijk daalde nl van 11 % naar 4 %. 
In de enquête werd gevraagd naar de mening van 
vooral de trainers/coaches. Hoe de clubs dachten over 
het experiment bleek uit de opgave van de teams voor 
dit seizoen. 38 van de 109 opgegeven teams willen 
spelen met de superspeler (35 %), dat zijn teams van 
23 van 73 verenigingen met een F-team (32 %). De 
mensen op het veld (trainers/coaches) denken dus 
mogelijk iets positiever (35+17=52%) over de 
superspeler dan de TC en JC-leden in clubs. 
 
Het percentage coaches en clubs dat met de 

superregel verder wil is te klein om ook dit seizoen 

integraal te spelen met de superspeler. We korfballen 

dus weer standaard zonder de superspeler. De teams 

die wel zijn aangemeld voor het experiment zijn zoveel 

mogelijk bij elkaar ingedeeld, zodat zij in hun 

wedstrijden daar wel mee kunnen spelen.  

Het staat echter alle teams vrij om met de superspeler 

te spelen als de coaches van beide teams dat samen 

voor de wedstrijd hebben afgesproken en hebben 

gemeld aan de scheidsrechter. 

Vorig seizoen eindigde voor de TC met het afscheid 
van Lienke en Kathinke. Zo zijn er nog 4 mensen, 
waaronder Sanne van de Kolk, Judith Onderstal, Peter 
van Ballegooijen en ondergetekende,  die zich bezig 
gaan houden met technische zaken.  Gelukkig pakt 
Kathinke de seizoensstart nog even op alvorens zij 
zich geheel gaat storten op de ledenadministratie. 
 
Trainer Mark van Ballegooijen had al aangegeven om 
te stoppen met het trainersschap van DKOD 2, als 
technische commissie hebben wij Coen Hooijer 
kunnen toevoegen. Samen met Magritta Budding zal 
hij het seizoen 2013-2014 voor hun rekening nemen 
waarin wij hopen op mooie wedstrijden, veel spanning 
en mogelijk goede resultaten. 
 
DKOD 3 heeft besloten met zn allen te gaan 
midweken, de vaders en moeders zien zo de kans hun 
vrije weekenden met hun kroost te kunnen 
doorbrengen. 
 
Voor de jeugd neemt Jose Verheij haar A team weer 
mee in dit seizoen. Na mooie resultaten vorig seizoen 
hoopt de TC op een mooie voortzetting. 
 
Helaas heeft DKOD geen B en C team meer in haar 
gelederen. 
 
De kinderen die vorig seizoen de E1 en de E2 
vormden gaan dit seizoen als D1 achttal aan de gang. 
Een grote verandering voor hen door van mono naar 2 
vakskorfbal te gaan. Ook zal de wedstrijd starks wat 
langer gaan duren 2 x 25 minuten. Rob en Eva trainen 
deze groep. Net als de D gaat, wat vorig seizoen de 
E3 was aangevuld met Mandy uit de F1 en Elza die 
weer met haar vriendinnen gaat korfballen, de E1 2 
vakskorfbal spelen. Ook voor hun een complete 
nieuwe ervaring. Estera en Laurens zullen deze 
meiden en jongens hierbij gaan begeleiden en trainen. 
 
Zijn er nog meer uitdagingen?? Jazeker want wat 
vorig seizoen onze F2 was  gaat dit seizoen als E2 
mono korfbal spelen. En een mooi uitdagend detail 
erbij is dat dit met hun gemiddelde leeftijd het jongste 
E team van de gehele regio Oost is. Net te oud voor 
de F. Trainers zijn Sanne van de Kolk en Marco 
Schrader. 
 
Voor de allerjongsten onder ons kijken we naar onze 
kangoeroes, deze club jonkies gaat vanaf half 
september aan de slag met Jose Verheij ondersteund 
door A spelers. 
 
Al met al een mooie vooruitblik vanuit de technische 
commissie. Ik wens allen een mooi, leerzaam maar 
vooral sportief seizoen toe waar spelplezier voorop 
staat. Een groet vanuit de technische commissie 
 
Marco Schrader, voorzitter TC 
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Altijd het laatste 
nieuws van  

DKOD lezen? 
 

Check de site: 
www.dkod.nl 
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Beste DKOD-ers en ouders van onze DKOD-jeugd, 
 
Zoals sommigen van jullie van andere jaren al gewend 
zijn, en ‘nieuwkomers’ misschien al gehoord of 
verwacht hebben, roept de club af en toe uw hulp in.  
 
Wij vragen u bijv. een enkele keer te willen rijden als 
het team van uw kind een uitwedstrijd speelt en 
daarnaast een keer bardienst te draaien (tijdens een 
thuiswedstrijd) of zaalwacht te zijn (elektrisch 
scorebord bedienen tijdens een thuiswedstrijd in de 
zaal in De Rijnkom). 
 
Via dit artikel in Tempo wordt u op de hoogte gebracht 
van de bardiensten  (en wat er zoal bij komt kijken) 
tijdens de thuiswedstrijden in het eerste deel van het 
veldseizoen 2013-2014.  
 
Ik heb hieronder een uitgebreide toelichting op het 
rooster geplaatst (voor jonkies,  jeugdigen en 
volwassenen) en een oproep !!!! 
 
Het rooster is na dit artikel toegevoegd inclusief de 
aandachtspunten voor de bardiensten (die overigens 
ook in de keuken van De Berk hangen). 
 
Voor de ouders van de E2, E1 en D1: 
Ik heb ervoor gekozen tijdens de wedstrijden van E1 
en E2 (ook als ze gelijktijdig worden gespeeld) een 
drietal ouders in te roosteren in de hoop dat er altijd 
wel iemand is die enige ervaring heeft met de 
bardienst. Voor de ouders van onze nieuwelingen heb 
ik in de keuken A3/A4-vellen opgehangen, waarop de 
belangrijkste aandachtspunten staan voor 1) de 
beginnende bardienst, 2) de laatste bardienst, 3) 
bardiensten in z’n algemeenheid en 4) de duur van de 
wedstrijden ivm de limonade en thee tijdens de rust. 
De drie ouders kunnen elkaar bijv. afwisselen om zo 
ook nog de gelegenheid te krijgen een deel van de 
wedstrijd van hun kind(eren) te volgen. Ouders die al 
actief zijn in de vorm van training en coaching van de 
jeugdteams probeer ik zoveel mogelijk te ontzien. 
Alleen in ’t geval van de wedstrijd van E2 (verzet van 
7 Sept naar 19 Okt) lukte dat niet, maar dat zal een 
rustig ochtendje in de kantine worden. 
 
Er is wat overlap tussen de bardiensten tijdens de 
wedstrijden van de E1/E2 en die tijdens de 
wedstrijden van de D1. Dit heb ik gedaan om jullie 
voldoende tijd te geven elkaar te informeren over wat 
gedaan is en wat nog moet gebeuren. 
 
Voor de ouders van de A1: 
 Aangezien de hele selectie geacht wordt aanwezig te 
zijn bij de thuiswedstrijden van zowel DKOD1 als 
DKOD2, kan er geen beroep gedaan worden op hen 
voor bardiensten in die tijd. Daarom zal ik op de 
zaterdagen dat de A1 vóór de selectie speelt de 

bardienst van de ouders van de A1-jeugd wat langer 
maken dan voorgaande jaren. De komende periode 
betreft dat trouwens maar één zaterdag. Ik heb ook 
hier 3 personen ingedeeld zodat men, als het 
kantinebezoek het toelaat, af en toe een blik kan 
werpen op de wedstrijd. Een ander argument om de 
bardienst voor ouders van de A1 langer te laten 
doorlopen is dat sommigen van de spelers/speelsters 
van A1 gevraagd zal worden op de reservebank plaats 
te nemen tijdens de wedstrijd van DKOD2, en hun 
ouders daarom ook wellicht wat langer zullen blijven. 
 
Voor de selectieleden, hun partners en hun 
ouders: 
Van sommige volwassen selectieleden worden al bijv. 
de kinderen opgevangen door hun (groot)ouders, en 
van anderen hebben de ouders aangegeven niet met 
vrijwilligerstaken wensen opgezadeld te worden ivm 
het sporten van hun volwassen zoon/dochter en 
andere ouders werken weer op de zaterdag...... 
Aangezien ik niet die strijd met ouders aan wil gaan en 
ik ook niet op ’t allerlaatste moment  achter vervanging 
aan wil moeten gaan, heb ik besloten de 
verantwoordelijkheid bij de selectie zelf te leggen. Ik 
vraag DKOD2 om op de zaterdagen dat de A1 óók 
thuis speelt, en ik vraag zowel DKOD1 als DKOD2 om 
de keren dat de A1 níet op dezelfde zaterdag thuis 
speelt, zelf voor bardienst te zorgen!!!!! 
 
Om DKOD2 wat op weg te helpen heb ik voor 
zaterdag 21 september de laatste bardienst alvast 
geregeld: Herma Koehorst en Anne-Marie van Druten. 
De ervaring leert dat Karin Derksen en Kathinke 
Vedder meestal wel bereid zijn ook een bardienst op 
zich te nemen (stille hint). 
 
De mensen die jullie gaan benaderen kan je vertellen 
dat op alle zaterdagen dat de selectie thuis speelt 
ondergetekende zal helpen met de afsluiting 
(afvalzakken verwijderen en vervangen etc., kassa 
legen en geld tezamen met de sleutel bij Anneke v 
Steenis afgeven, en wedstrijdformulieren afgeven bij 
Kathinke). 
 
Dringend verzoek aan jullie allemaal: 
 Ruil onderling indien de geplande bardienst je niet 
uitkomt. Informeer bij jullie (gepensioneerde) (groot)
ouders, vrienden, buren, etc. of ze je willen 
vervangen, en vraag ze dan gelijk of ze wellicht onze 
club wat vaker uit de brand willen helpen door 
regelmatig een bardienst te draaien :-) 
 
Tot slot: 
Op ’t moment is ondergetekende het enige lid van de 
kantinecommissie. Aangezien ik ook teambegeleider 
ben van DKOD1, bardienst draai op de donderavond 
na de training, en mee help oud-papier op te halen (’t 
houdt een keer op, niet!?), zou ’t mooi zijn als er 
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versterking binnen de 
gelederen komt. Schrikken 
jullie terug van het woord 
commissie ?..........., het zou 
al heel welkom zijn als er 
iemand met regelmaat een 
bardienst zou willen draaien 
tijdens de wedstrijden van de 
selectie (DKOD1 en 
DKOD2). 
 
Misschien is er die 
gepensioneerde (groot)ouder 
die ik hiervoor noemde, of 
iemand anders uit jullie 
omgeving die het leuk vindt 
mij een beetje te helpen met 
de barwerkzaamheden? 
 
Voor alle duidelijkheid: 
bestellingen en inkopen 
(zoals bij de Makro) zal ik 
blijven doen, het is meer dat 
iemand met mij meekijkt en 
meedenkt over wat er zoal 
moet gebeuren in De Berk 
en voor achter de bar 
aangeschaft moet worden. 
Nogmaals.... we zouden al 
heel blij zijn met 
enthousiaste barmannen en -
vrouwen voor op de 
zaterdagmiddag! 
 
Hartelijk dank voor jullie hulp, 
en veel plezier tijdens de 
bardienst! 
 
Namens de héle  ;-) KC, Rob 
Koehorst 

Op  14, 21 en 28 september, en op 5 en 12 oktober oefenen 

onze kleine kangoeroes onder leiding van Jose Verheij  

(behalve op 5 oktober, dan 1 van de ouders).  

Overleg met elkaar wie De Berk opent op die ochtenden!!! 
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Deze “met de Pen jongeman…” komt van 
Evert Houtriet (2

e
 in de laatste poule op de 

DKOD site qua aantal stemmen) 
 
Evert, veel mensen bij DKOD kennen jou, 
en zien je vaak langs komen bij de club. 
Je oudste zoon bij de kangaroes, je vrouw 
in het 3

e
 / midweek en zelf nog een tijd als 

hoofdcoach meegemaakt bij DKOD. Als 
het goed is heb jij zelf nooit in de jeugd bij 
DKOD gekorfbalt, hoe kwam het zo dat je 
je clubs (SSS – VADA) koos, en niet 

DKOD als Renkummer / Heelsummer? 

 
Die keuze krijg je ook mee van thuis. Van 
origine kom ik uit Wageningen en bij SSS 
begonnen waar de gehele familie lid was. 
VADA was toen in opkomst en een mooie 
uitdaging om daar een stabiel niveau te 
krijgen. 
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Toch kan het me niet voorstellen dat je in 
die tijd niet met DKOD in aanrakig kwam? 
Jij hebt vast diverse wedstrijden in de 
`Gouden tijden` van DKOD meegemaakt. 

Wat kun jij je hiervan nog herinneren? 

Ik weet nog de finale in Ahoy die DKOD heeft 
gespeeld toen zat ik daar ook als 
“Heelsummer” in mijn oranje gekleurde 
kleren. En zeker de derby wedstijden DKOD 
– Oost Arnhem in de tijd met Erik Wolsink en 
Bram van der Zee. Afgeladen vol was de 
Rijnkom in die tijd. 

 

Ben jij ooit zelf wel eens benaderd bij 
DKOD te komen korfballen, zo ja door 

wie? 

Ik heb een keer een gesprek gehad bij DKOD 
in de tijd van Tjeerd de Jong en Remco Boer, 
maar DKOD had geen aantrekkingskracht op 
mij. 

 

Wat zijn jou mooiste herinneringen in de 

tijd dat je zelf actief speler was? 

Dat is zowel mijn tijd bij VADA en DVO. Hier 
heb ik de grootste ontwikkeling als speler 
gehad en eruit gehaald wat er op dat moment 
in zat. Zeker de wedstrijd DVO 1 – NIC 1, die 
uitgezonden werd op studio sport was een 
speciaal moment. 

 

Ook jij hebt diverse coaches gehad in het 
verleden. Welke coaches zijn jou het 
meest bij gebleven en waarom? 
Jacko Vermeer, enorm gedreven en zeer 
veel kennis over het korfbalspel. 
Jaap Lenstra, mentaal erg sterk, zeker als ad 
interim coach. 
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Manfred Hofstede, vergelijk ik in de categorie 
Jacko Vermeer. 
 

En dan komt het moment dat je het 
trainersvak in gaat. Hoe kwam het zo dat 

je bij DKOD terecht kwam? 

Door blessures was ik genoodzaakt om te 
stoppen met actief korfballen. Ik twijfelde of 
het coaching en trainers vak wel wat voor mij 
was, dit omdat ik altijd zeer gedreven was als 
speler en ik niet zeker was of ik mijn energie 
kwijt zou kunnen in het coachen. Uiteindelijk 
met DKOD in gesprek gekomen en open 
aangegeven dat als het mij niet zou bevallen 
ik direct zou stoppen. Dit was zeker niet het 
geval en 3 enorme leuke jaren gehad en veel 
geleerd m.b.t. het coachen.  

 

Wat kun je je nog herinneren van het 
eerste team dat je onder je hoede kreeg?
Zeer krappe selectie van 1

e
 en 2

e
. Met 

mensen die veel kwaliteit hadden en voor mij 
gevoel toen der tijd ook op een hoger niveau 
hadden kunnen spelen. Verder hebben zowel 
Jeroen van Brakel en ik ons gericht op het 
neer zetten van de club DKOD, met als 
speerpunt groei. 

 

Wat is jou mooiste moment bij DKOD 

geweest als coach? 

De groei die wij op dat moment realiseerde 
bij de senioren. Wij begonnen met 2 teams 
aan de competitie en groeide door tot 4 a 5 
senioren teams. 

 
Nadat je bij DKOD bent vertrokken heb je 
nog diverse teams onder je hoede gehad. 
Op dit moment ben je onderdeel van de 
technische staf van DVO. Wie zie jij nou 
als compleetste speler in jou selectie, en 
met wie in jou selectie zie jij 

vergelijkingen met jou als speler? 

 

Meest complete speler voor de toekomst is 
Marijn van de Goorbergh. Fysiek enorm 
sterk, zeer gedreven en sterk met zijn 
scorend vermogen. 

De speler die het meest op mij lijkt qua spel 
is Benjamin Verhoef. Echte rebounder die 
vanuit zijn functie een team beter maakt. 

 

Hoe zie jij jou toekomst in het korfbal?  

Ik zal zeker verder blijven gaan als coach / 
trainer in het korfbal dit omdat ik nog steeds 
niet uitgeleerd ben. Het niveau en 
ontwikkeling van het korfbal in de korfbal 
league blijft super mooi. 
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Als laatste nog een paar namen, waarop ik 
graag jou reactie zou willen: 

 

Margrita Budding  
Zeer goede trainster met veel ervaring, die ik 
graag zou zien als individuele trainster bij 
een league club om met name dames naar 
hoger niveau te brengen. 

 

Ben Crum 
Icoon in het Korfbal. 

 

Michiel Hupkus 
Echte bestuurder en dragende kracht binnen 
DKOD, zeker in mijn periode daar. 

 
Jako van der Kolk 
Zeer goede en complete korfballer, die meer 
uit zich zelf had kunnen halen m.b.t. 
korfballen. 

 

Philip Cocu 

Als voetballer fantastisch, als coach zeer 
goede start met veel lef en durf. 

 

Mady Tims 
Beste korfbalster die er is. Knap om al zo 
lang in de top te spelen. 

 

Evert bedankt voor je interview, en tot nog 
eens langs de lijnen bij de club (Of een 

pilsje bij mij in de achtertuin….) 
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Patrimoniumweg 13, 6866 AV Heelsum, GLD Nederland,  
T: 0317-313 545 / E: info@gjwebdesign.nl 
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