
VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

Het seizoen is al even afgelopen en alle wed-
strijden zijn gespeeld. Sommige teams trainen 
nog door en andere teams houden even rust 
tijdens de zomer. Achter de schermen wordt 
er door de TC gewerkt aan de voorbereidingen 
voor volgend seizoen. Zodra er meer bekend is 
over technische zaken zullen wij ons weer bij 
jullie melden.

Trainer Duko 2
In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat 
Ruben Wieser volgend jaar trainer en coach 
wordt van Duko 1. In deze editie kunnen we 
melden dat Matthijs Baerends trainer en 
coach wordt van Duko 2. We zijn erg blij dat 
deze vacature is ingevuld en wensen Matthijs 
veel succes volgend seizoen!

Trainers/coaches A1 gezocht
We zijn nog had op zoek naar een trainer(s)/ 
coach(es) voor onze A1! De A1 is een talentvol 
team met veel potentie. 

Dus hebben wij jullie hulp nu nodig
Kunnen jullie in jullie eigen netwerk een con-
tact leggen met een potentiële trainer, die de 
A1 een stapje verder omhoog kan helpen?

Dus een trainer, een oud korfballer of actieve 
korfballer, jong of oud.... Natuurlijk willen we 
graag met hem of haar in contact komen. Ook 
zullen wij deze persoon helpen waar nodig en 
waar mogelijk.

Lijkt het jou het leuk om dit team te trainen 
en te coachen volgend jaar? Laat het dan 
weten aan Roy Raben via: 06 4257 1205 of 
door dat aan te geven bij één van de TC 
leden. Mocht je het wel willen maar heb je 
eerst wat vragen, dan zijn deze uiteraard 
met de TC te bespreken.

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 

De resterende klusdagen in 2022 zijn:

zaterdag 25 augustus: voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen: Terreinonderhoud, meubilair 
 maken en andere voorkomende werkzaamhe-
den
zaterdag 5 november: velden bladvrij maken, 
 terreinonderhoud en andere voorkomende 
werkzaamheden (Dit was 29 oktober, maar is 
 verschoven vanwege de herfstvakantie)
zaterdag 17 december: velden bladvrij maken, 
terreinonderhoud en andere voorkomende 
werkzaamheden

Graag tot ziens op één of meer van deze da-
gen.

Groeten,
Sidney Mulder
Erwin Strasser

DUKO JEUGDKAMP 2022

Het zit er jammer genoeg alweer op! Maar wat 
kunnen we terugkijken op een fantastisch 
kamp! Time flies when you’re having fun! En 
die fun hebben we gehad…..
Misschien leuk om jullie als lezer even mee te 
 laten genieten door middel van een kort ver-
slag.

Nadat alle kinderen vrijdag aan het eind van de 
middag gearriveerd waren, werden op de 
slaapkamers alle bedden keurig opgemaakt. 
Dit was gelijk de laatste keer dat de kamers er 
zo netjes uitzagen. Het is in ieder geval niet 
gek als er een handdoek, sportbroekje, sok in 
een tas van een teamgenoot zijn beland haha. 

Hoe kun je een kamp beter starten dan met 
het eten van friet met een snack. Nadat de 
buikjes gevuld waren werd gestart met het 
kennismakings spel en vervolgens stond er een 
spooktocht in het bos op het programma met 
prachtig geschminkte spoken. Natuurlijk was 
dat in het donker soms even griezelen of 
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schrikken, maar ook hier werd veel gelachen. 
Na een voor sommige wel heeeeeele korte 
nacht begon de zaterdag met een gezamenlijk 
ontbijt. Weet je wel hoe lekker een beschuitje 
is met vlokken, hagelslag en vruchtenhagel te-
gelijkertijd? Maar hé op kamp mag dat alle-
maal! 
Vervolgens werd gestart met de GPS-tocht 
door de mooie omgeving rondom de Lemele-
berg. Nadat de locatie gevonden was lagen 
hier opdrachten te wachten waarmee de kin-
deren een letter konden verdienen. Deze let-
ters vormden uiteindelijk een woord. Alle 
groepjes hebben het woord opgelost…. 
chapeau!!

De GPS-tocht was een beste inspanning, maar 
de verloren energie werd aangevuld door het 
eten van broodjes met knakworst. ’s Middags 
stond een 10-kamp op het programma met al-
lemaal verschillende spelletjes…..vlagseinen, 
sponzen trefbal, waterpong, ski-lopen en nog 
veel meer. Om weer wat af te koelen lag er een 
glibberige buikschuifbaan klaar. Groene zeep 
op de baan en op de buik en glijden maar!!!

Op kamp eet je geen spruitjes met aardappe-
len, dus de bbq werd aangestoken om de lege 
magen weer te vullen. Tussendoor werd nog 
even snel wat geoefend voor de bonte avond. 
Ieder team heeft zich van zijn beste kant laten 
zien. Wat was het leuk om zoveel verschillen-
de acts voorbij te zien komen….. mannen in 
badpakken, moppentappers, toneelstukjes, 
een cabaretier, 
oma’s met rollators, 
team-dansers. De 
kinderen van de E1 
scoorden met hun 
optreden “Feest oe 
fit” een prijsje, waar-
na iedereen vervol-
gens in de polonai-
se belandde. 

Liefhebbers konden nog meedoen aan het 
smokkelspel in het bos. Maar sommigen 
 kozen er nu toch ook voor om naar hun bed te 
gaan.
Bij het ontbijt op zondag was er bij een heel 
aantal kinderen “wel beeld, maar geen geluid” 
meer. De batterij raakte wat leeg. Maar het is 
iedereen gelukt om zich weer op te laden voor 
het koppelschieten. Iedereen heeft goed zijn/
haar best gedaan, waarna de prijsuitreiking 
volgde.
En toen zat het kamp erop. 

We kunnen er nog veel meer over schrijven. 
Maar dan wordt het bericht veeeeeels te lang. 
Wij hopen dat iedereen een super kamp heeft 
gehad en dat jullie er volgend jaar allemaal 
weer bij zijn!
Een heel groot applaus voor jullie allemaal. 
Want zonder jullie was dit kamp niet zo ge-
slaagd zoals dat nu het geval is. 

Binnenkort verschijnt het kampboekje met nog 
veel meer verhalen en foto’s, als deze klaar is 
ontvangt iedereen die uiteraard! 

Groetjes,
De kamp-commissie
Mark, Ingrid, Bart, Marcel, Bianca en Esther

P.s. zet alvast 7,8 en 9 juli 2023 in jullie agen-
da, dat is de datum van het volgende Duko 
jeugdkamp!

SJORS SPORTIEF GAAT NA DE 
ZOMERVAKANTIE WEER VAN START! 
OOK BIJ DUKO! 

Sjors Sportief is de 
jaarlijkse actie voor 
leerlingen van de 
basisscholen in de 

gemeente Duiven waarbij zij allerlei 
verschillende sporten kunnen uitproberen. 
Ook DUKO doet hier al jaren aan mee, via 
Sjors Sportief hebben we de o.a. 
Kangoeroeklup kunnen voortzetten.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
worden uitgenodigd om 
vanaf 23 september mee 
te trainen met onze jeugd-
teams op het veld. Vanaf 8 
november kunnen zij mee-
doen in de zaal.
De Kangoeroes (kinderen van 4 t/m 6 jaar) 
kunnen vanaf 24 september op het veld mee 
trainen en vanaf 5 november in de zaal. 
Alle kinderen die zich aanmelden, mogen  
4 keer gratis mee trainen, daarna bekijken we 
of en hoe er een vervolg komt.

Zit je zelf op de basisschool? Zeg dan tegen 
jouw vriendjes en vriendinnetjes dat ze via Sjors 
Sportief welkom zijn om mee te doen bij DUKO 
en neem ze gezellig mee naar de training.



Ken je kinderen die op de basisschool zitten, 
je buurjongen/-meisje, neefje, nichtje of mis-

schien je broertje of zusje? Neem ze mee 
naar DUKO, maar laat ze zich eerst aanmel-

den via: 
www.sjorssportief.nl

Alle kinderen krijgen aan het begin van het 
schooljaar ook een boekje met alle sporten 
waar zij zich voor kunnen aanmelden,  
maar er is natuurlijk maar 1 echt leuke 
vereniging toch? 

DUKO IN DE RUBRIEK ‘KOOP LOKAAL’ 
IN HET DUIVENS WEEKBLAD EN DE 
DUIVENPOST

Op 13 juli stond Duko centraal in de rubriek 
‘Koop lokaal’ in het Duivens Weekblad en in de 
Duivenpost. Elke week is een andere 
(sportvereniging of organisatie aan de beurt 
om de inwoners van Duiven aan te sporen om 
hun inkopen in de gemeente Duiven te doen. 
Immers, als onze lokale ondernemers niet 
gesteund worden, redden zij het niet, vandaar 
de vraag: “Wie sponsort straks de korfballers 
van DUKO?”
Een duidelijke oproep dus. 

Ga je een aankoop doen bij 
onze lokale ondernemers, 
informeer dan eens of zij 
DUKO willen ondersteunen 
middels een vorm van 
sponsoring. 

Je kunt ze verwijzen naar: 

https://www.dukoduiven.nl/sponsor-worden

Hier staan de sponsormogelijkheden 
op een rij. We kunnen nieuwe sponsoren erg 
goed gebruiken, dus het is nog beter om het 
bestuur te mailen als er interesse is, zij nemen 
dan contact op met de betreffende 
ondernemer. 

bestuur@dukoduiven.nl

Mocht je jouw product of dienst niet lokaal 
kunnen aanschaffen, maar moet je toch het 
internet op, dan kun je DUKO steunen middels 
Sponsorkliks. Ga eerst naar de website:

www.sponsorkliks.com

Zoek daar jouw webshop op. Als je via deze 
site je bestelling doet, ontvangt DUKO een 
percentage van de aanschafprijs als 
sponsoring. 
Zonder dat het jou meer kost! Jij betaalt de 
normale prijs die je ook betaalt zonder 
Sponsorkliks.

Je kunt ook via onze site: 

www.dukoduiven.nl

Op de homepage naar Sponsorkliks door-
klikken.

Zeker als je nog een vakantie moet boeken, 
kun je bv. via Booking.com, Expedia, Belvilla, 
Centerparcs, Vacanceselect, Hotels.com, 
 Camping&Co, Airbnb, Eurocampings.nl en vele 
andere aanbieders DUKO substantieel onder-
steunen. 
Maar ook van de aankopen bij Bol.com, 
 Coolblue, Thuisbezorgd, Lidl en meer dan 700 
andere webwinkels, ontvangt DUKO een per-
centage van de aankoopprijs.

Niet vergeten dus: via internet bestellen  
eerst naar Sponsorkliks!

https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=41&gemeente%5B1%5D=61&sport_types%5B0%5D=4&plaatsen%5B0%5D=255&sort=name
https://www.dukoduiven.nl/sponsor-worden/
mailto:bestuur@dukoduiven.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all&club=4928&cn=nl&ln=nl
https://www.dukoduiven.nl


DUKO BIJ DUUVE TE 
GEK OP ZONDAG 25 
SEPTEMBER

Duuve te Gek is ondertussen een begrip bij de 
Duivense bevolking. Al meer dan 10 jaar vindt 
dit festijn de laatste zondag van september 
plaats midden in het hart van Duiven, alwaar 
verenigingen en kunstenaars uit de directe 
omgeving van Duiven zich kunnen 
presenteren, door persoonlijk contact, het 
organiseren van activiteiten kunnen de 
mensen zo kennismaken met al wat er zo in 
Duiven te doen valt.

Ook DUKO is al jaren van de partij met een 
spelletjes circuit voor kinderen en een 
informatiestand voor hun ouders. Tijdens 
Duuve te Gek krijgen wij de kans om DUKO te 
presenteren aan de inwoners van de gemeente 
Duiven en omliggende dorpen die het 
evenement bezoeken.

We hebben op die zondag natuurlijk wel veel 
hulp nodig om de kinderen te begeleiden bij de 
spelletjes en het informatiemateriaal uit te 
delen. 

Wil jij ook helpen? 
Geef je dan op via 06 2742 7599

Het is altijd een gezellige dag met veel publiek 
en eigenlijk altijd heel mooi weer.

Graag tot dan, groeten,
Erwin Strasser

ALLE AANSTAANDE ACTIVITEITEN 
VIND JE OP:

https://www.dukoduiven.nl/agenda/

SPONSOREN EN PARTNERS DUKO

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Verschijnen 
Nieuwsbrief

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, je kan je bijdrage vóór de deadline 

 mailen naar erwinstrasser69@gmail.com 

https://www.dukoduiven.nl/agenda/
https://www.candea.nl/
https://www.rrs.nl/	
https://www.rrs.nl/
https://www.degriethsepoort.nl
https://www.plusmore.nl/
https://www.terhorstgroep.nl/
https://www.hetbuitenrijk.nl/
https://www.intratuin.nl/intratuin-duiven
https://reclamestudioduiven.nl/
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-duiven-gradussen-pastoriestraat
https://www.koenderstotaalbouw.nl/
https://www.koenderstotaalbouw.nl/
mailto:erwinstrasser69@gmail.com
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