
Beste allemaal,

Op maandag 11 april was de 
jaarlijkse Ledenvergadering 
(ALV) van DUKO. Samen met 
leden en ouders van jeugdleden is 
de balans over het jaar 2021 bekeken en be-
sproken en zijn er plannen gemaakt voor het 
nieuwe korfbalseizoen.

Duidelijk is dat het werven en het inzetten van 
vrijwilligers de rode draad van deze avond was. 
Het bestuur is dan ook erg blij met de aanmel-
ding en benoeming van Thomas Baerends als al-
gemeen bestuurslid. Welkom, Thomas! We gaan 
er een mooi seizoen van maken!
Na de ALV heeft het bestuur een bericht ontvan-
gen van Sidney Mulder, die zich heeft opgegeven 
voor de beheercommissie! Welkom, Sidney! Fijn 
om een vrijwilliger te mogen ontvangen.
Helaas hebben we deze avond ook afscheid ge-
nomen van de vrijwilligers: Kim van Arnhem 
 (ledenadministratie), Bianca Wieggers (JAC en 
Kamp) en Ingrid Weeda (JAC en Kamp). Het be-
stuur bedankt jullie enorm voor de jarenlange 
inzet en hoopt jullie nog op en/of rond het veld 
te zien.

DUKO blijft op zoek naar vrijwilligers voor aller-
hande klusjes! Om DUKO te laten voortbestaan 
zijn vrijwilligers hard nodig!
Daarom nogmaals de oproep: kunt u een uurtje 
(of meer) per maand missen? Wilt u ons helpen?
Aanmelden kan via: secr.duko@gmail.com  
Het bestuur brengt u graag in contact met de 
juiste persoon.
Als laatste zoekt het bestuur al 2 jaar een voor-
zitter. Verschillende pogingen hebben helaas nog 
niets opgeleverd. Bent u of kent u iemand die de 
taak als voorzitter op zich wil nemen, dan horen 
we dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van DUKO 
Mieke Peters (secretaris)

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE

Kijk eens in de lijst met werkzaamheden die 
door onze vrijwilligers worden gedaan en waar 
hulp gevraagd wordt.
Heb je vragen over een taak? Is de lijst wellicht 
niet helemaal up-to-date? Mail dan naar het 
 bestuur: bestuur@dukoduiven.nl.
Meld je aan als vrijwilliger, je geeft zelf aan 
 hoeveel tijd je beschikbaar hebt. 

Duko kan niet zonder vrijwilligers, 
Duko kan niet zonder jou.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

BESTE KORFBALVRIENDEN,

Het zaalseizoen is weer voorbij
Het zaalseizoen 2021-2022 zit er weer op. Een 
zaalseizoen dat door Corona anders verliep dan 
we gewend waren. We begonnen met een lock-
down, maar uiteindelijk hebben we toch nog een 
competitie kunnen draaien, met wisselend succes.

Ons vlaggenschip, Duko 1, wist zich ternauwer-
nood te handhaven in een prachtig onderling 
duel met Revival uit Terschuur. Luid aangemoe-
digd door onze jongste jeugd wisten zij in de 
slotminuten de overwinning veilig te stellen. 
Het tweede team haalde helaas de promotie-
doelstelling niet, maar mag toch trots zijn op de 
progressie welke gemaakt tijdens dit zaal-
seizoen.
Het derde team en tevens ons Midweek 1 team 
wist in beide competities als eerste te eindigen. 
Hoewel er geen volledige competitie gespeeld 
kon worden, was het wel duidelijk dat niemand 
zich kon meten met de klasse van dit team. 
 Officieus Kampioen dus. 
Midweek 2 had duidelijk last van wat personele 
problemen en zeker ook van sterke tegenstan-
ders. Maar het plezier is er hier niet minder om.
Ook de junioren van de A1 eindigden, net als in 
de najaars veldcompetitie, op een eerste plek. 
Een goede prestatie wederom. Gefeliciteerd!

Bij de overige jeugd zagen we veel progressie 
bij de D en C teams. Al deed de uitslag het niet 
altijd vermoeden. Deze ploegen gaan steeds be-
ter korfballen en de eerste punten gaan er echt 
aankomen.

Kangoeroeklup
De Kangoeroeklup op zaterdagochtend is aardig 
bezet. En dat was best eng met al die regeltjes. 
Zeker toen er in het begin geen ouders bij de 
trainingen mochten zijn. Deze Klup gaat nu ver-
der op het veld. Weet jij nog kinderen die mee 
willen doen (broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 
buurjongens of meisjes….) neem ze mee of laat 
ze komen op zaterdagochtend. 

Bedankje
Tijdens dit zaalseizoen kwam de Technische 
Commissie regelmatig voor een uitdaging te 
staan. Veel afzeggingen op het laatste moment 
bij tegenstanders en soms ook bij ons, leidde tot 
veel bellen en mailen in de late uurtjes met an-
dere clubs, sporthalverhuurders en coaches. Met 
name Johan Deen en Sabine Rensen wil ik hier 
graag voor bedanken.

Veldseizoen (voorjaar)
Alle teams zijn ondertussen weer begonnen met 
de trainingen op het veld. Mede door Pasen zijn 
er vrijwel geen oefenwedstrijden. Alleen de A1 
en de selectie hebben in Rheko een tegenstan-
der gevonden om tegen te oefenen. 
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Goed om te weten 
De jeugd begint op het veld met een nieuwe 
competitie (die doorloopt tot en met juni). Het 
eerste en tweede team gaan verder met de 
veldcompetitie, die van september tot en met 
oktober heeft gelopen.

Woensdag 20 april speelt Midweek 2 de eerste 
veldwedstrijd (20 uur) in Duiven.
Zaterdag 23 april mogen de overige teams weer 
lekker op het veld op.

Kom je ook?
Duko 2 speelt 23 april om 14.00 uur de thuis-
wedstrijd tegen Achilles uit Almelo gevolgd om 
15.30 uur door Duko 1 tegen koploper Tilburg. 
Kom je ook kijken? Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis!

Graag tot snel op het veld of in de Open Korf.

En door!
De zaalcompetitie zit er op en we zijn blij dat we 
het laatste deel van de zaalcompetitie hebben 
kunnen spelen. Daarnaast gaan we nu weer lek-
ker naar buiten om de veldcompetities te her-
vatten. We hopen jullie allemaal weer te zien op 
of langs de korfbalvelden tijdens trainingen en 
wedstrijden. 
Tussen de wedstrijden en trainingen door zitten 
wij als TC ook niet stil. We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen die we voor komend korfbal-
seizoen 2022/2023 moeten treffen. Zo zijn wel 
druk opzoek naar een hoofdtrainer voor de 
selectie en (anders dan in de vacature) een 
coach voor Duko 2. Om de vacature te 
 bekijken ga je naar . Dus als je interesse hebt 
of je kent iemand, laat het ons weten!
 
Daarnaast zijn we druk bezig met het vormen 
van de jeugdteams voor aankomend seizoen en 
daar aansluitend zijn we opzoek naar trainers/
coaches voor onze jeugdteams. Zou je graag 
jeugdtrainer, coach of begeleider willen worden. 
Zie dan onze oproep ‘Trainers/coaches en bege-
leiders gezocht’.
Naast het vormen van de jeugdteams en het 
zoeken van trainers gaan we binnenkort ook be-
zig met de zaalhuur voor volgend seizoen, zodat 
we weer zalen beschikbaar hebben om in te trai-
nen en thuiswedstrijden in te spelen.
Ook hebben we minder leuk nieuws. Helaas heb-
ben we moeten besluiten om de C1 voor het 
voorjaar veldseizoen (dus t/m aankomende juni 
2022) terug te trekken en de spelers te verdelen 
onder de D1 en de B1. Dit doen we, omdat de 
C1 door een aantal opzeggingen nog maar 7 
spelers zou hebben en dat is te weinig om wed-
strijden te spelen. We vinden het als TC heel 
jammer dat we deze beslissing hebben moeten 
nemen, maar we denken dat dit de beste oplos-
sing is. 
We wensen de spelers van de C1 veel succes in 
hun nieuwe team. Daarnaast bedanken we Mike, 
Noa en Erwin voor hun rol als trainer/coach van 
de C1 dit seizoen.

We willen graag onze complimenten geven 
aan Chris en de ouders van de E1. Door het 
stoppen van andere trainers stond Chris er al-
leen voor. We zijn erg blij dat de ouders van de 
E1 Chris gaan helpen om de trainingen en wed-
strijden in goede banen te leiden en ervoor kun-
nen zorgen dat de E1-speler lekker kunnen korf-
ballen en veel kunnen leren. Mocht er toch 
iemand zijn die structureel de E1 zou willen trai-
nen en coachen, laat het dan weten aan een van 
de TC leden.

Als laatste zoeken we nog een extra lid die 
ons kan aanvullen binnen de Technische 
Commissie. Door het stoppen van Johan en 
Nienke zijn we nog met z’n 3-en. We zouden 
graag de taken beter willen kunnen verdelen. 
Dus als je het ziet zitten om de TC aan te vullen 
of heb je interesse, laat het een van ons weten. 
We kunnen altijd in gesprek om te kijken welke 
taken het beste bij jou passen.
 
Kortom, er is in de tussentijd veel gebeurt en er 
is genoeg te doen. Jullie (spelers en ouders) 
kunnen Martin, Sabine of Roy altijd aanschieten 
als er iets is en we staan altijd open voor goede 
ideeën. 

TRAINERS/COACHES EN BEGELEIDERS 
GEZOCHT! 

Voor het seizoen 2022/2023 zijn we opzoek naar 
trainer/coaches en begeleiders voor onze jeugd-
teams. We zoeken voor alle teams, dus voor de 
A-, B-, C-, D-, E-, eventueel F-teams nog trai-
ners/coaches en begeleiders voor aankomend 
seizoen

We streven ernaar om minimaal 2 personen op 
een team te hebben zitten. De twee personen 
op een team kunnen bestaan uit 2 trainer/coa-
ches, maar ook uit 1 trainer en 1 begeleider. 
Meer dan 2 personen op een team mag ook al-
tijd. Trainers/coaches en begeleiders kunnen ou-
ders zijn die een kind hebben spelen in een 
jeugdteam, spelers uit de senioren-teams en de 
midweek of iemand die gewoon graag een team 
onder zijn hoede wil nemen. 

Onderstaand een korte beschrijving voor ieder-
een die niet helemaal weet wat een trainer/
coach of begeleider van een team doet.

TRAINER/COACH 
Als trainer/coach verzorg je de training en coach 
je het team tijdens wedstrijden. Je probeert het 
team beter te laten spelen spelers individueel 
beter te maken. Je kan bouwen aan een team 
en je eigen korfbalkennis overbrengen naar 
jeugdspelers. Het is erg leuk om te zien hoe 
spelers en het team tijdens het seizoen beter 
worden.
 
Op het moment dat er voldoende animo is, is 
het mogelijk om een KorfbalTrainers2 cursus te 
starten binnen onze vereniging om trainers te 
helpen een betere trainer te worden. Voor meer 
informatie ga naar .
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BEGELEIDER 
Als begeleider kan je de trainer/coach ontzorgen 
door randzaken op te pakken zoals het bar-
dienst- en vervoerschema. Daarnaast kan je de 
trainer ondersteunen tijdens de trainingen. Het 
is prettig om 2 personen op een training te heb-
ben. Je hoeft als begeleider geen korfbal-
ervaring te hebben en het is een goede manier 
om kennis te maken met het korfballen en het 
begeleiden van een team.

Wil je graag een team trainen/coachen of bege-
leiden of heb je interesse, maar wil je graag het 
een en ander bespreken? Laat dat dan weten 
door Martin, Sabine of Roy aan te schieten of 
door Roy een berichtje te sturen naar  
06-42571205.

We horen graag van jullie!

Een sportieve groet,
Martin, Sabine en Roy
TC Duko Duiven

KNKV WEDSTRIJDZAKEN 
APP

De KNKV  Wedstrijdzaken App – voor-
heen Sportlinked App – is dé korfbal 
app voor korf ballers,  toeschouwers en 
scheidsrechters. Met de app blijf je eenvoudig 
op de hoogte van alle updates rondom je eigen 
team en mis je niks van al je andere  favoriete 
teams en spelers. Doordat de uitslagen door de 
scheidsrechters in de app worden vastgelegd, 
ben je altijd direct op de hoogte van de uitslag. 
Of je nou speler bent, wel of geen lid bent van 
een korfbalvereniging, het maakt niet uit. De 
app is er voor iedereen die van korfbal houdt!

Volg je favoriete spelers, teams of clubs.
• Bekijk alle standen, uitslagen en programma’s.
• Bekijk direct de route naar een uitwedstrijd.
• Bekijk teamprestaties en leuke statistieken.

Let op! Voor coaches en scheidsrechters is het 
gebruik van de KNKV Wedstrijdzaken App 
 noodzakelijk:
• Coaches (of eventueel aanvoerders) moeten in 

de KNKV Wedstrijdzaken App voor iedere wed-
strijd de opstelling klaarzetten voor de 
scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd 
moeten zij de wisselspelers invoeren.

• Scheidsrechters maken gebruik van het Digi-
taal Wedstrijdformulier om de teams te con-
troleren en na afloop van de wedstrijd de 
eindstand in te voeren.

De KNKV Wedstrijdzaken App is te downloaden 
in de App Store of Google Play Store.

REGISTRATIE VOOR LEDEN
Ben jij lid van Duko en wil je gebruik gaan ma-
ken van de KNKV Wedstrijdzaken App? Let dan 
op dat je bij het registreren in de app je het 
e-mailadres gebruikt dat bij Duko bekend is. In 
sommige gevallen zullen wij jouw gegevens 
moeten bijwerken in Sportlink Club. Als wij niet 
beschikken over je actuele e-mailadres, kun je 
helaas niet alle functionaliteiten die de KNKV 
Wedstrijdzaken App biedt gebruiken.

REGISTRATIE VOOR NIET-LEDEN
Niet-leden (bijvoorbeeld (groot)ouders en sup-
porters) kunnen zichzelf registreren in de KNKV 
Wedstrijdzaken App met hun e-mailadres en een 
wachtwoord. Dit e-mailadres hoeft niet bekend 
te zijn bij Duko of het KNKV. Na registratie ont-
vang je een e-mail op het opgegeven e-mail-
adres. Zodra je jouw registratie geactiveerd 
hebt, kan je inloggen in de KNKV Wedstrijdza-
ken app
Zij kunnen dan ook hun favoriete teams volgen, 
korfbalnieuws lezen en uitslagen en standen be-
kijken. 

UITLEG OVER DE APP:
Wil je extra uitleg over de KNKV Wedstrijdzaken 
app, neem dan even een kijkje in het Support 
Center. 

REÜNIE VOOR ALLE OUD-LEDEN

Op zaterdag 28 mei is er een reünie voor 
alle oud-leden van Duko. Van 
veel oud-leden is er een e-mail 
adres beschikbaar, maar van 
veel (heel) oud-leden ook niet.
Daarom vragen we iedereen die 
nog contact heeft met oud-leden, evt. via social 
media, om hen door te geven dat er een reünie 
wordt georganiseerd en dat zij welkom zijn. Niet 
alleen oud-leden, maar ook anderen die betrok-
ken  waren bij Duko, in een commissie of anders-
zins actief voor de vereniging zijn geweest.
Meer informatie zal staan op: 
www.dukoduiven.nl/reunie 
Er is die dag een compleet wedstrijdprogramma, 
zodat zij kennis kunnen maken met het huidige 
Duko:

Daarnaast is er de mogelijkheid voor alle oud- 
leden om hun schottechniek af te stoffen door 
een onderling koppelschiettoernooi.
Welling Catering verzorgt de inwendige mens en 
’s avonds is er voldoende gelegenheid om herin-
neringen op te halen en bij te praten in het club-
huis.

Ook alle huidige leden kunnen deelnemen aan 
het buffet, en iedereen is uiteraard ook ’s 
avonds welkom. Meer informatie volgt via 
 bovenstaande link.

Groeten, 
Bets Vermeulen 
en Erwin Strasser
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VAN DE BEHEERSCOMMISSIE

Door een oproep tijdens de ALV, is de 
beheerscommissie uitgebreid met Sid-
ney Mulder, de  vader van Lucas uit de C1.
Deze commissie bestaat nu uit 2 personen, wat 
het overleg en verdeling van de klussen een 
stuk gemakkelijker maakt .
Mocht jij nu denken: Dat wil ik ook wel, zorgen 
voor een goed onderhouden clubhuis en 
 sportterrein, meld je dan aan via  
bestuur@dukoduiven.nl . Je bepaalt zelf hoe-
veel tijd je beschikbaar hebt, alle hulp is welkom.
Je hoeft geen topklusser te zijn, vaak gaat het 
om het regelen dat klussen gedaan worden door 
vakmensen als we het zelf niet kunnen.
Op zaterdag 14 mei is de volgende Duko-Doe-
Dag. De volgende klussen staan op het 
 programma:
• Voorjaarsonderhoud van het terrein
• Reclameborden ophangen
• Kantinemeubilair maken van steigerhout
• Picknicktafels schuren en beitsen
We zijn aanwezig van 9.00-14.00 uur, kom 
 gerust 1 of 2 uurtjes helpen, alle hulp wordt 
zeer gewaardeerd!

VAN DE SCHOOLKORFBALCOMMISSIE

Op woensdagmiddag 18 mei vindt, na 2 jaar, 
weer het Schoolkorfbaltoernooi plaats.
Alle leerlingen van de basisscholen in de 
 gemeente Duiven hebben een uitnodiging 
 hiervoor gekregen:
Zit jij zelf in groep 5, 6, 7 of 8? Probeer dan een 
team te maken in jouw klas en geef je op via:
www.dukoduiven.nl/schoolkorfbal 

We zoeken nog mensen om de kantine te 
 bemensen, een omroeper, een dj voor de 
 muziek en scheidsrechters.
Samen maken we er een geslaagd toernooi van!

Groeten, Onno en Erwin.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
JAC/DUOK
Op ZATERDAG 23 APRIL organiseert het JAC/
DUOK een Neon Kinder Disco voor alle jeugd 
vanaf de kangoeroes tot en met de A.

Op WOENSDAG 11 MEI gaan we weer met 
Duko bowlen.
Nadat het in 2021 niet door kon gaan vanwege 
Corona, kunnen we nu eindelijk weer met alle 
jeugdteams naar de bowlingbanen ik Zevenaar. 
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Alle jeugdspelers mogen gratis meedoen en 
 krijgen er ook nog eens een drankje bij. 
Binnenkort ontvangen jullie meer informatie 
hierover van jullie trainers.

VAN DE KANTINECOMMISIE

HET VELDSEIZOEN IS 
 BEGONNEN! 
We hebben in de kantine de eerste 
activiteit gehad met als klapper de 
bittergarnituur!
Nu het veldseizoen is begonnen, is er ook weer 
een schoonmaak rooster.
Zorgen jullie er samen voor dat je op de aan-
gewezen avond voor, tijdens of na de training de 
schoonmaak van de kleedkamers en kantine 
 regelen met je team? Als we dit met z’n allen 
bijhouden, kunnen we van de kantine een gezel-
lige plek blijven maken voor iedereen!

Statiegeld op kleine flesjes
Zoals iedereen weet, hebben sinds 1 juli 2021 
de meeste kleine flesjes statiegeld.
In de kantine staan 2 containers, 1 die iedere 
kantine dienst buiten gezet dient te worden, 
voor de plastic flesjes met statiegeld.
Sparen jullie allemaal mee voor de vereniging? 
Alle kleine flesjes met statiegeld, mogen in deze 
container. Alvast bedankt! 

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Nieuwsbrief 
komt uit in:

Mei 20 mei Week 22
Juni 24 juni Week 26
Juli 15 juli Week 30

Augustus 26 augustus Week 35
September 16 september Week 38

Oktober 14 oktober Week 42
November 11 november Week 46
December 16 december Week 51

Iedereen die iets wil plaatsen in de nieuwsbrief,
bijvoorbeeld over je team, je commissie of een
activiteit binnen Duko of voor de leden van
Duko, kan zijn/haar bijdrage vóór de deadline 
mailen naar: erwinstrasser69@gmail.com. 
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