
VAN HET BESTUUR

Beste korfballers en belangstellenden, 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan. En hoewel 
het weer nog best lekker is, gaan we vanaf het 
einde van de maand weer in de zaal trainen en 
binnen wedstrijden korfballen. 
Het complex op de nieuweling zal dan minder 
gebruikt worden, maar moet opgeruimd worden 
voor de winterperiode. Zaterdag 5 november 
vanaf 9 uur is er een klusdag gepland. Wie wil 
en kan wat hand- en span diensten verrichten? 
Een uurtje van je tijd is al voldoende. Vele han-
den maken tenslotte licht werk! 
 
Duko heeft meegedaan aan Rabo Clubsupport: 
voor diegenen die op Duko hebben gestemd: 
dankjewel daarvoor! Deze mooie actie heeft 
Duko maar liefst € 505,- opgeleverd.

Naast bovenstaande actie loopt ook nog de 
grote clubactie! Denken jullie aan de verkoop 
van de loten zodat het clubhuis opgeknapt kan 
worden en het inleveren van de loten bij Mieke 
(secretaris Duko: Van Heemskerckstraat 82 in 
Duiven)? Je kunt Duko ook steunen 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!

Het bestuur wenst iedereen een mooie, 
gezellige en sportieve zaalcompetitie en graag 
tot ziens. 
 
Namens bestuur Duko, Mieke (secretaris)

VAN DE TC
Beste Korfbalvrienden,

Het veldseizoen najaar zit er bijna op. Het 
 merendeel van de jeugd heeft hun wedstrijden 
gespeeld en de seniorenteams spelen binnen-
kort hun laatste wedstrijd. De C1 is kampioen 
geworden. Gefeliciteerd!  Bij de overige teams 
zijn hele mooie resultaten neergezet en wij als 
TC zijn daar erg trots op!

Daarnaast onze felicitaties aan de MW1 die op 
het veld kampioen geworden zijn, super goed 
gedaan!

Als laatste melden we dat het 1e, 2e en 3e zich 
in de middenmoot van hun competities 
 begeven.

Zaaltrainingen en KNKV-app
We gaan weer de zaal in! Vanaf dinsdag  
1 november beginnen de zaaltrainingen. Vanaf 
dit jaar maken we gebruik van de KNKV-app 
om de zaaltrainingen te communiceren naar 
trainers en spelers. Hierin vinden jullie de 
 trainingstijd, locatie en aanvullende informatie.

Mochten spelers of trainers onduidelijkheden 
of vragen hebben? Of hebben jullie positieve of 
verbeterpunten? Laat het dan graag weten via 
tc@dukoduiven.nl.

We horen graag jullie feedback!

Oefenwedstrijden en trainersclinic
Op 19 november staan er oefenwedstrijden 
 gepland. Ook is er een trainersclinic voor de 
huidige jeugdtrainers.
Dit is voor zowel de Duko als de Wesstar 
 trainers. Deze training zal plaatsvinden van 
10:30-12:30 uur in de Endesprong in Duiven. 
De training zal gegeven worden door Henk 
Schimmel. Hij heeft jarenlang de Korfbal 
 Trainer 2 cursus gegeven. 
Laat alsjeblieft graag via tc@dukoduiven.nl 
 weten waar jullie de nadruk op willen hebben 
tijdens de  clinic. Denk hierbij aan: hoe leer ik 
spelers het volgende aan: 
• Schot
• Doorloopbal
• Samenspelen
Naast deze onderwerpen zijn andere thema’s 
ook welkom! 

Als TC denken we hiermee een mooie clinic te 
hebben georganiseerd waar de trainers alleen 
maar beter van worden. We hebben de oefen-
wedstrijden op 19 november zo gepland dat 
alle jeugdtrainers aanwezig kunnen zijn bij 
deze trainersclinic.
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Voor nu is het schema alsvolgt:
10.30 - 12.30 uur trainersclinic 
12.30 uur C1 - KV Arena C1
13.35 uur D1 - DVO D5
14.45 uur A1 - DOSWK A1
15.50 uur A2 -  nog in overleg met  

tegenstander
13.30 uur Rheko E1 - Duko E1
nader te bepalen Rheko 1/2 - Duko 1/2

TC zoekt TC-leden!
Op het moment bestaat de Technische 
 Commissie van Duko uit Martin, Sabine en 
Roy. De TC coördineert onder andere jeugd-, 
en senioren-, scheidsrechters- en wedstrijd-
zaken, de communicatie met de Bond, het 
 regelen van de zaalhuur voor de trainen ect. 
Dit doen wij heel graag en is leuk om te doen. 
Daarnaast is het leuk om een steentje bij te 
dragen aan onze mooie vereniging. We heb-
ben alleen het laatste jaar gemerkt dat dit met 
z’n drieën veel werk is. Zeker naast de andere 
taken die wij binnen de vereniging doen, ons 
werk en onze familie en vrienden. Daarnaast 
bestaat het  gevaar dat wanneer iemand (ge-
deeltelijk) wegvalt er taken niet uitgevoerd 
gaan worden door tijdgebrek!

Daarom zoeken wij versterking! We zouden 
heel graag 1 of 2 mensen willen toevoegen aan 
de TC om de taken beter te verdelen. Vele han-
den maken licht werk! Zie jij het zitten om ons 
te versterken of heb je interesse, maar ook vra-
gen? Laat het dan graag weten! We zullen eerst 
in gesprek gaan en kijken welke rol het beste bij 
jou past!

Sportieve groet,
TC Duko
Martin, Sabine en Roy

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.

DUKO MIDWEEK 1 KAMPIOEN!

Het 1e midweekteam van korfbalvereniging 
Duko is kampioen geworden van de najaars-
competitie. Na hun kampioenschap van de 
voorjaarscompetitie heeft dit team de goede 
resultaten succesvol voortgezet. Op foto de 
trotse spelers/sters: vlnr.achterste rij-staand: 
Esther Bosman, Lonneke Hendriks, Sietske 

Niet vergeten dus: 

via internet bestellen

Eerst naar  

Sponsorkliks!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all&club=4928&cn=nl&ln=nl
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van de Sande, Dave van der Kamp, Daniël 
 Ulrich, Mark van Mullem, Max Erren.  
Voorste rij-zittend: Tosca Jansen, Tom Hendriks. 
Niet op de foto: Wolter Smit, Edwin Sap, 
 Mariëlle van Minkelen.

DUKO DOE-DAG

Op zaterdag 5 
 november is de 
 volgende klusdag 
tussen 9.00 en 
14.00 uur.
Er is de laatste keer 
veel werk verzet, 
maar er zijn er nog 
een aantal andere klussen die verder opgepakt 
kunnen worden:
• De laatste picknicktafels schuren en beitsen
• Het kantinemeubilair verder af maken
• Het terrein nalopen op onkruid
• De velden bladvrij maken
• Voorkomende snoeiwerkzaamheden
• De velden vegen
• En alles wat nog verder nodig is…

Zoals je ziet, is er weer genoeg te doen! 
Kun je een paar uurtjes vrij maken op zater-
dag, kom dan gezellig even helpen! Laat het 
even weten, dan kunnen wij er rekening mee 
houden en zorgen dat er voldoende spullen 
aanwezig zijn. 

Groeten,
Erwin Strasser 06 - 27 42 75 99
Sidney Mulder

DUKO/WESSTAR C1 KAMPIOEN!

Korfbalvereniging Duko uit Duiven en Wesstar 
uit Westervoort hebben dit seizoen voor het 
eerst hun krachten gebundeld bij een aantal 
jeugdteams. Om een ruimere teambezetting te 
garanderen en de spelers beter op hun eigen 
niveau te laten korfballen, speelt onder andere 
het C1 team met een combinatie van spelers 
van Duko en van Wesstar.
Deze samenwerking heeft meteen zijn 
 vruchten afgeworpen, want zij zijn glorieus 
kampioen geworden door al hun wedstrijden 
in de najaarscompetitie te winnen, een unieke 
prestatie van trainers en spelers. Van harte 
 gefeliciteerd allemaal!

Op de foto: achterste rij: teambegeleiders/ 
trainers: Aico Gerritsen, Bart Streefkerk. 
 middelste rij-staand: Marith Peters, Lara 
 Steinfort, Lucas Mulder, Fleur van Silfhout, Léon 
Souilljee , Emma Kuipers, Wendy Geurts. Voor-
ste rij-zittend/liggend: Pieter Honcoop, Kasper 
Gerritsen, Luuk Streefkerk, Ronin  Polman. Niet 
op de foto: Elias Kemperman en de trainers 
Berna Broers-Molenaar en Eric Honcoop.

WIE WAT WAAR BIJ DUKO?

Het bestuur: 
bestuur@dukoduiven.nl 
De voorzitter: (vacature)
voorzitter@dukoduiven.nl 
De penningmeester: Bart Punter 
penningmeester@dukoduiven.nl 
De secretaris: Mieke Peters
secretaris@dukoduiven.nl 
Bestuurslid: Thomas Baerends
Lid vanuit de TC: 
Martin Eelderink

ZATERDAG 5 NOVEMBER
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• Beheerscommissie (terrein- en gebouw-
onderhoud) Sidney Mulder en Erwin Strasser 
bc@dukoduiven.nl 

• Duko activiteitencommissie - DUOK - Roy 
 Raben, Maarten van Houten, Sophie Smit 
duok@dukoduiven.nl 

• Vertrouwenspersoon: Esther Bosman- 
Broekhuis vertrouwenspersoon@dukoduiven.nl 
of esther@dukoduiven.nl

• Jeugdkamporganisatie: Esther Bosman- 
Broekhuis, Bianca Wieggers, Mark van 
 Mullem, Bart Punter, Ingrid Weeda, Wolter 
Smit jeugdkamp@dukoduiven.nl

• Kangoeroeklup  
kangoeroeklup@dukoduiven.nl

• Kantinecommissie: Bart Punter, Lieke 
 Timmers, Rianne Joosten 
kantine@dukoduiven.nl

• Kledingcommissie (ruilen en inleveren van 
Duko wedstrijdkleding) Kim van Arnhem, 
Hans Stam 
kledingcommissie@dukoduiven.nl

• Ledenadministratie Sandra Eelderink 
ledenadministratie@dukoduiven.nl

• Schoolkorfbalcommissie 
schoolkorfbal@dukoduiven.nl 

• Sponsorcommissie: Bart Punter, Martin 
 Eelderink sponsorcommissie@dukoduiven.nl 

• Technische commissie (o.a. teamindeling, 
trainingen- en wedstrijdenorganisatie) Martin 
Eelderink, Sabine Rensen, Roy Raben 
tc@dukoduiven.nl

• Voorzitter TC: Martin Eelderink 
voorzittertc@dukoduiven.nl

• Webmasters(beheer website) Sabine Rensen, 
Bart Punter webmasters@dukoduiven.nl 

NIEUWE BORDSPONSOR VOOR DUKO

Dave van der Kamp uit Midweek 1 heeft van 
zijn werkgever een sponsorbord geregeld. 
Hartelijk dank Dave!

Het gaat om X-Fittt GLI. 
X-Fittt GLI is een gecombineerde leefstijl-
interventie (GLI) die zich richt op een combina-
tie van gezonder eten, meer bewegen en 
 gedragsverandering.
Meer weten over onze nieuwe sponsor:  
https://www.x-fittt.nl/over-x-fittt/

ALLE AANSTAANDE ACTIVITEITEN 
VIND JE OP:

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

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Verschijnen 
Nieuwsbrief

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 

SPONSOREN EN PARTNERS DUKO
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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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