
VAN HET BESTUUR

Het seizoen is weer begonnen en het eerste 
thuisweekend zit er weer op. Een mooie winst 
van zowel Duko 1 als 2, wat voor Duko 2 voor
lopig resulteert in een gedeelde 1e plaats. 
 Hopelijk kunnen ze deze goede vorm vast
houden!

Daarnaast is de grote clubactie weer 
 begonnen. Steun Duko door loten te kopen 
via deze link. Voor elk verkocht lot van € 3,00  
gaat er  € 2,40 naar Duko en wie weet hou je er 
zelf ook nog een leuke prijs aan over!

Groeten van het Bestuur,
Mieke, Martin, Thomas & Bart 

DUKO/WESSTAR A2
Sinds dit korfbalseizoen combineren Duko en 
Wesstar hun krachten bij de C1 en de A2. 
Deze teams bestaan uit spelers van beide 
clubs en de teams trainen bij beide accommo
daties.

Wij trainen en coachen de A2 en we zien dat 
deze samenwerking veel voordelen heeft. 
 Vorig seizoen was het voor ons en voor 
 Wesstar lastig om altijd een team op de been 
te brengen om een wedstrijd te spelen. We be
schikken nu over meer spelers, waardoor we 
een vaste basis hebben, waar we op kunnen 
bouwen. In het begin waren er nog wel wat 
praktische dingen die geregeld moesten wor
den, zoals in welke shirts we gaan spelen. Uit
eindelijk zijn dit de Duko shirts geworden, om
dat dit van de korfbalbond moest.

Het belangrijkste is dat de kinderen gewoon 
lekker kunnen korfballen en dat kan door het 
samenvoegen van de teams. Daarnaast zien 
wij het ook niet als een gemixt team met spe
lers van verschillende verenigingen, maar ge
woon als één team; Duko/Wesstar A2. Alleen 
onze ‘yell’ voorafgaand aan de wedstrijden 
klinkt nog niet zo lekker: ‘3, 2, 1 Duko/Wesstar’.
Maar daar vinden we ook wel wat op. 
Suggesties zijn welkom. 

Maarten en Kirsten

SJORS SPORTIEF 
EEN GOED INITIATIEF 

Sjors Sportief is de jaarlijkse actie voor leerlin
gen 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 mee te trainen met onze jeugdteams op 
het veld.Aanmelden is nog mogelijk. 
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https://lot.clubactie.nl/lot/duko/471973


Vanaf 8 november kunnen zij meedoen  
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 meetrainen, 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 wel?  
Neem ze mee naar DUKO, maar laat ze zich 
eerst aanmelden.

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

Op dit moment (eind september) hebben zich 
al 14 kinderen opgegeven om een aantal proef-
trainingen mee te doen, waarvan 12 kangoe-
roes.
Een prima resultaat tot nu toe! Maar we hopen 
op nog meer kinderen die kennis willen maken 
met korfbal en met Duko. Dus ken je iemand 
die het wel leuk zou vinden om eens mee te 
trainen, laat hem/haar dan weten dat hij/zij zich 
via Sjors Sportief kan inschrijven.

Eindelijk was het weer zover: Duuve te Gek kon 
weer door gaan nadat het 3 jaar was afgelast 
door storm en corona. Zoals altijd op de laat
ste zondag in september.
Net als voorgaande jaren waren wij met Duko 
ook aanwezig om het publiek kennis te laten 
maken met onze vereniging en met korfbal. Er 
waren weer een aantal spelletjes uitgezet op 
het parkeerterrein naast het gemeentehuis die 
de kinderen uit het publiek met begeleiding 
konden doen. De score werd op een score
kaart bijgehouden, waarna de totaalscore 
 vermeld werd op het korfbaldiploma dat iedere 
deelnemer kreeg uitgereikt.

Mooi weer en goede sfeer
Het was erg druk in onze stand, de stand
bemensing (bedankt Esther, Ingrid, Patircia, 
Roy, Kai, Alex, Nash, Yannick) had hun handen 
vol aan alle kinderen die mee wilden doen met 
de spelletjes. Er is dan ook aan veel ouders 
 informatie gegeven en er zijn heel wat folders 
uitgedeeld. Het weer was geweldig, de sfeer 
en het enthousiasme van de deelnemers niet 
minder.

https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=41&gemeente%5B1%5D=61&sport_types%5B0%5D=4&plaatsen%5B0%5D=255&sort=name


Dus een erg geslaagde dag waarbij we Duko 
positief onder de aandacht hebben gebracht. 
Uiteraard hopen we dat we een aantal van de 
deelnemers binnenkort terug zien op het trai
ningsveld!

Vrijwilligers, bedankt, ook iedereen die spon
taan geholpen heeft tijdens de spelletjes of het 
opruimen.

Erwin.

ONLINE BESTELLEN? DAT DOE JE 
 NATUURLIJK VIA SPONSORKLIKS!

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 Sponsorkiks website en 
zoek daar jouw webshop op. Als je via deze 
site je bestelling doet, ontvangt Duko een per
centage van de aanschafprijs als sponsoring, 
zonder dat het jou meer kost. Jij betaalt de 
normale prijs die je ook  betaalt zonder Spon
sorkliks.

Je kunt ook via onze Duko Website op de 
homepage naar Sponsorkliks doorklikken.

Zeker als je een vakantie moet boeken, kun je 
bv. via Booking.com, Expedia, Belvilla, Center
parcs, Vacanceselect, Hotels.com, Camping&
Co, Airbnb, Eurocampings.nl en vele andere 
aanbieders DUKO substantieel ondersteunen. 
Maar ook van de aankopen bij Bol.com, Cool
blue, Thuisbezorgd, Lidl en meer dan 700 
 andere webwinkels, ontvangt DUKO een 
 percentage van de aankoopprijs.

ALLE AANSTAANDE ACTIVITEITEN 
VIND JE OP:

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

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Verschijnen 
Nieuwsbrief

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 

Niet vergeten dus: 

via internet bestellen

Eerst naar  

Sponsorkliks!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all&club=4928&cn=nl&ln=nl
https://www.dukoduiven.nl/
mailto:erwinstrasser69@gmail.com


SPONSOREN EN PARTNERS DUKO

https://www.degriethsepoort.nl/
https://www.plusmore.nl/
https://www.hetbuitenrijk.nl/
https://www.intratuin.nl/intratuin-duiven
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-duiven-gradussen-pastoriestraat
https://www.koenderstotaalbouw.nl/
https://www.koenderstotaalbouw.nl/
https://www.rrs.nl/
https://www.terhorstgroep.nl/
https://www.candea.nl/
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