
Beste korfballers, 
 ouders, vrijwilligers 
en belangstellenden,

Er wordt weer volop gekorfbald,  
er worden weer activiteiten ondernomen zoals 
bowlen, het aanstaande jeugdkamp: ieder jaar 
weer een heel gezellig weekeinde. Heb je je nog 
niet opgegeven? Doe dat dan snel!

Zaterdag 28 mei was er bij Duko een reünie van 
oudleden, leden en andere belangstellenden met 
buffet en feestavond. DUKO werd gezellig aan-
gekleed met ballonnen en slingers, foto’s uit de 
oude doos ter inzage, hapje en drankje, kortom: 
een gezellige dag!
Erwin Strasser en Bets Vermeulen reuze  
bedankt voor het organiseren van deze mooie 
dag!

Namens het bestuur
Mieke Peters (secretaris)

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

BESTE KORFBALVRIENDEN,

Het veldseizoen is alweer even afgetrapt. We 
kunnen allemaal weer heerlijk op het veld in de 
buitenlucht spelen en het weer doet ook goed 
mee. Wij als Technische Commissie hebben ook 
niet stilgezeten. Onderstaand vinden jullie de 
belangrijkste berichten die wij met jullie willen 
delen. 

INDELING JEUGDSEIZOEN 2022-2023
We zijn al een tijdje druk met de indeling van de 
jeugd voor het seizoen 2022-2023. Dit is weer 
een heel gepuzzel maar de indeling is zo goed 
als klaar. Met nog de laatste puntjes op de ï 
 verwachten wij deze rond 10 juni kenbaar te 
maken.

Onlangs zijn wij benaderd door de TC van Korf-
balvereniging Wesstar uit Westervoort met de 
vraag of wij open staan een samenwerkings-
verband aan te gaan. Bij Wesstar hebben ze 
voor het volgende seizoen te weinig spelers voor 
de A. Naast de A zullen wij ook een samen-
werking aangaan met Wesstar voor onze toe-
komstige C-spelers. Wij vinden het erg belang-
rijk dat iedereen die wil korfballen dat ook moet 
kunnen blijven doen. Beide verenigingen hebben 
deze samenwerking besproken met de spelers 
die volgend jaar samen gaan spelen. De samen-
werking werd positief ontvangen en dus zijn wij 
hiermee akkoord gegaan. Volgend jaar krijgen 
we twee combinatieteams: de A2 en de C1.

Hoe gaat deze samenwerking eruitzien?
Om iedere speler binding te laten houden met 
zijn of haar eigen club zal de A2 en de C1 
 gedurende de veldseizoenen (aug-nov./mrt-juni) 
1 keer in de week op het veld bij Duko trainen 
en 1 keer in de week op het veld bij Wesstar. 
• De thuiswedstrijden mogen per seizoensdeel 

maar bij één van de clubs plaatsvinden. Dat 
wil zeggen dat bijvoorbeeld de thuiswedstrijden 
in het najaar-veldseizoen (aug-nov) bij Duko 
worden gespeeld en vervolgens de thuiswed-
strijden in het voorjaar-veldseizoen (mrt-juni) 
bij Wesstar worden gespeeld. 

• De teams in dezelfde leeftijdsklasse zullen een 
gemengde naam dragen. In ons geval zal er 
dus een Duko/Wesstar A1, Duko/Wesstar A2 
en een Duko/Wesstar C1 zijn. Ook als er in de 
A1 geen Wesstar speler zitten.

Voor wat betreft de wedstrijdkleding, daar zijn 
we vrij in, mits we wel dezelfde kleur op het 
veld dragen. Hierover gaan we nog afspraken 
maken. Net als: wanneer er bij welke club wordt 
getraind en wanneer en waar thuiswedstrijden 
worden gespeeld. Zodra dit bekend is laten wij 
dat natuurlijk weten.

Wij hopen met deze samenwerking ervoor te 
kunnen zorgen dat spelers met hun leeftijd-
genoten samen kunnen blijven spelen op het 
juiste niveau. Daarnaast helpen we graag onze 
buren, zodat spelers in Westervoort en Duiven 
dicht bij huis kunnen blijven korfballen.

Mochten jullie hierover nog vragen hebben stel 
deze dan gerust aan een van de TC-leden.

HOOFDTRAINER SELECTIE DUKO EN 
COACH DUKO 2
We zijn druk bezig met de afrondende fase voor 
een Trainer voor de selectie en de coach van 
Duko 1. Zodra dit rond is, zal bekend worden 
gemaakt wie de nieuwe hoofdtrainer is. We zijn 
erg blij dat we iemand hebben gevonden en 
kunnen dan ook verder gaan met de voor-
bereidingen voor volgend seizoen. 

Voor Duko 2 zijn we nog steeds op zoek 
naar een coach 
De coach van Duko 2 is aanwezig bij wedstrijden 
en mag, in hoeverre hij of zij dat wil, aanwezig 
zijn bij trainingen. Heb je interesse of weet je 
 iemand die dit misschien wil doen. Laat het dan 
weten aan een van de TC-leden of stuur een 
mail naar  TC@dukoduiven.nl.
 
TRAINERS/COACHES JEUGDTEAMS
Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar 
trainer/coaches en begeleiders voor onze jeugd-
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teams. We zoeken voor alle teams, dus de A, B, 
C, D, E, F en kangoeroes nog trainer/coaches. 

We streven ernaar om minimaal 2 personen op 
een team te hebben (waarvan minimaal 1 trainer/
coach). Heb je geen korfbalverleden maar vind 
je het wel leuk om het team van je kind te 
 begeleiden? Meld je dan zeker ook aan. 
 
Als trainer/coach verzorg de je de training en 
coach je het team tijdens de wedstrijden. Je 
probeert het team beter te laten spelen en spe-
lers individueel beter te maken. Je kan bouwen 
aan een team en je eigen korfbalkennis over-
brengen.

Als begeleider kan je de trainer/coach ontzorgen 
door randzaken op te pakken zoals het maken 
van het rijschema maken en de bar-/zaaldien-
sten inplannen. Daarnaast kan je de trainer/
coach tijdens de trainingen op het veld onder-
steunen. Korfbalkennis is hiervoor niet nood-
zakelijk.

Heb je interesse of vragen, stuur dan een 
 berichtje naar 06 4257 1205. Wij horen graag 
van je!

Een sportieve groet,
Martin, Roy en Sabine
Technische Commissie Duko Duiven

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2022

Op woensdag 18 mei heeft het schoolkorfbal-
toernooi van Duiven plaatsgevonden bij korfbal-
vereniging Duko Duiven. 8 deelnemende groep-
jes van groep 5 t/m 8 gingen met elkaar de 
strijd aan om schoolkorfbalkampioen van Duiven 
te worden. Uiteindelijk won één groepje van Het 
Klokhuis het toernooi voor groep 5/6 en één 
groepje van de Kameleon het toernooi van 
groep 7/8. 

Het was een mooie en geslaagde dag om basis-
schoolkinderen kennis te laten maken met korf-
bal, voor de groepen 3/4 organiseren wij op 14 
juni de kangeroedag. Waar zij op spelenderwijs 
ook kennis gaan maken met korfbal. 

Ook intresse om eens te komen kijken of korfbal 
iets voor jou of uw (klein)kinderen is? Wij trainen 
op dinsdag en vrijdagavonden. Voor meer infor-
matie: www.dukoduiven.nl

Links: winnaars groep 5/6 van Het Klokhuis,  
rechtsboven: winnaars groep 7/8 van de Kameleon.

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE

Er is op vrijdag 13, zaterdag 14 en op 
zondag 15 mei hard gewerkt om ons terrein 
weer netjes te krijgen voor de komende weken.
Wellicht is het jullie al opgevallen, maar alles ziet 
er weer strak uit.

Zo hebben Joyce en Esther, ouders van de E1, 
op vrijdagavond nog een picknicktafel gebeitst, 
zodat die nu ook weer buiten staat.

Op zaterdag zijn Sidney, Joris, Luuk, Michel, 
 Ellis, Dennis, Netty, Froukje en Alex aan de slag 
gegaan en op zondag hebben Paul, Mieke, 
 Sidney en Erwin de laatste klussen gedaan. De 
reclameborden hangen nu allemaal aan de juiste 
kant van het veld en het onkruid is overal ver-
wijderd en de velden zijn geveegd.

Het ziet er weer top uit. Bedankt allemaal!

Wil jij ook mee helpen om ons veld steeds een 
stukje mooier te maken? Dat kan! De volgende 
klusdag is gepland op zaterdag 25 juni.

Graag tot dan!

Groeten,
Sidney en Erwin.

DINSDAG 14 JUNI: 
GIGA KANGOEROEDAG BIJ DUKO

Ook weer terug van 
weggeweest: de Giga 
Kangoeroedag! Op 14 
juni is het zover, dan komen kinderen uit de 
groepen 3 en 4 van basisscholen uit Duiven naar 
ons veld om een ochtend lang allerlei leuke 
 spelletjes te doen. Zij worden begeleid door leer-
lingen uit de sportklassen van het Candeacollege. 

De Giga Kangoeroedag is een concept van het 
KNKV om jonge kinderen kennis te laten maken 
met samen sporten en spelletjes doen. Uiter-
aard hopen we dat een aantal van hen vervol-
gens bij de Kangoeroeklup komen sporten.
De ochtend staat garant voor een veld vol en-
thousiast springende en rennende  kinderen, vro-
lijke gezichtjes en veel plezier. 

Doordat de begeleiding 
geheel verzorgd wordt 
door het Candeac ollege, 
kunnen de leerkrachten 
lekker genieten van de 
kinderen en het hopelijk 
aanwezige zonnetje.
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Op dit moment is de inschrij-
ving nog open, de teller staat 
nu op 76 kinderen, we hopen 
dat dit nog wat meer worden.

Mocht je vrij zijn op dinsdag-
ochtend 14 juni en het lijkt je 
leuk om te komen helpen om 
alles in goede banen te leiden, 

meld je dan aan bij Sandra Eelderink (06 4113 
0442) of Erwin Strasser (06 2042 7599). Je mag 
natuurlijk ook gewoon komen kijken en de kinde-
ren aanmoedigen.

DUKO MIDWEEK 1

Daar zijn we dan, het midweek 1 team van 
DUKO. Grote kans dat jullie ons nog nooit heb-
ben zien spelen. Dat is niet vreemd, want wij 
spelen niet in het weekend, maar meestal op de 
woensdagen. Ons supergezellige en hechte team 
bestaat uit enkel toppers. Even voorstellen:

Onze dames, van links naar rechts:
Sietske, Esther, Tosca, Lonneke en Ingrid. (niet op de foto: 
Marielle, Rianne en Joke).
Onze heren, van links naar rechts:
Mark, Daniel, Tom, Bram en Wolter. (niet top de foto: Dave, 
tevens onze coach en Edwin, onze scheids).

We zien de meest verschillende tegenstanders 
op ons veld, veelal ex-spelers uit het eerste van 
de betreffende club. En dat varieert van een 
compleet vikingen-team tot teams waar we bijna 
medelijden mee krijgen. Maar altijd gaan we 
voor de winst en dus spelen we soms op het 
scherpst van de snede. Op het veld hebben we 
daardoor inmiddels al 3 van de 3 wedstrijden 
gewonnen van KV Wageningen, Dalto en SKF! 
Als we zo doorgaan kan het volgende kampioens- 
uitje worden georganiseerd!

Naast het korfballen, bloedfanatiek overigens, 
zien we elkaar ook regelmatig buiten het korf-
ballen om. Of het nu gaat om een gezellige BBQ, 
een bruiloft, een 30-jarige die compleet verrast 
wordt of onze legendarische team-uitjes (lekker 
uit eten met z’n allen en zelfs waterskiën), het is 
meer dan korfbal alleen.

Willen jullie dit topteam een keer in actie 
zien? Check de KNKV app voor onze 
wedstrijden en kom ons aanmoedigen. 
Leuk!

DUKO JEUGDKAMP 2022

Iedereen ontvangt tijdens de training het 
inschrijfformulier. Lever het ingevulde formulier 
vóór 3 juni in.
Vragen? Neem dan contact op met:
Mark: 06 3199 9958

We gaan er een ongelofelijk gaaf weekend van 
maken! 

Namens de kamp-commissie: 
Ingrid, Esther, Bianca, Bart, Marcel en Mark

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Nieuwsbrief 
komt uit in:

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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