
VAN HET BESTUUR

Welkom terug!
Het seizoen is weer van start gegaan en wat 
hebben we er zin in!
Hopelijk blijft het stil rondom het Corona virus 
en kunnen we na 2 jaar weer een normaal en 
volledig seizoen hebben. Dan kunnen we ook 
weer volop activiteiten gaan plannen en gezel-
lig met z’n allen bij elkaar komen.

Op 5 september 
 begint de Rabobank 
Club support actie 

weer. Heb je een  rekening bij de Rabobank? 
Ga dan naar https://www.rabobank.nl/leden/
clubsupport en stem daar op Duko als jouw 
 favoriete club! Je kan meerdere verenigingen 
kiezen, samen met Livo hebben we de af-
spraak gemaakt om op elkaar te stemmen, 
dus kies als tweede club Livo, zodat wij beiden 
van deze mooie actie van de Rabobank kun-
nen profiteren!

Dan rest ons nog jullie heel veel plezier en 
 succes te wensen het komende seizoen en we 
zien jullie graag terug op en rond de velden!

Groeten,

Het Bestuur
Martin, Mieke, Thomas en Bart

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

Beste korfbalvrienden
Het korfbalseizoen 2022/2023 staat weer op 
het punt van beginnen. Wij als TC zijn al een 
tijdje bezig met voorbereidingen voor het aan-
komende najaar veldseizoen en we zijn zelfs al 
bezig met voorbereidingen voor het zaalsei-
zoen. Hopelijk hebben jullie er weer zin om te 
gaan korfballen! Onderstaand lezen jullie de be-
langrijkste punten die wij met jullie willen delen.

We mogen weer trainen
Vanaf dinsdag 30 augustus zijn de trainingen 
van alle teams weer begonnen. Een paar we-
ken geleden is onderstaand trainingsschema 
voor het najaar veldseizoen gedeeld. Hierin 
staat weergegeven op welke dagen en op wat 
voor tijden de teams trainen. Vanaf dit jaar zijn 
de A2 en de C1 combinatie teams. De kleur 
geeft aan waar deze teams trainen. Groen 
 betekent bij Duko en geel bij Wesstar.

Van de TC 
 
Beste korfbalvrienden, 
 
Het korfbalseizoen 2022/2023 staat weer op het punt van 
beginnen. Wij als TC zijn al een tijdje bezig met voorbereidingen 
voor het aankomende najaar veldseizoen en we zijn zelfs al bezig 
met voorbereidingen voor het zaalseizoen. Hopelijk hebben 
jullie er weer zin om te gaan korfballen! Onderstaand lezen jullie 
de belangrijkste punten die wij met jullie willen delen. 
 
We mogen weer trainen! 
Vanaf dinsdag 30 augustus zijn de trainingen van alle teams weer begonnen. Een paar weken geleden 
is onderstaand trainingsschema voor het najaar veldseizoen gedeeld. Hierin staat weergegeven op 
welke dagen en op wat voor tijden de teams trainen. Vanaf dit jaar zijn de A2 en de C1 combinatie 
teams. De kleur geeft aan waar deze teams trainen. Groen betekend bij Duko en geel bij Wesstar. 
 
Trainingstijden veld voorjaar seizoen 2022     
Locatie: Duko Wesstar      
Dag/tijd 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 
Dinsdag D1  A1 S1/S2   
  E1 A2           
      C1           
Woensdag     MW1 MW2       
Donderdag     C1           
Vrijdag D1 A1 S1/S2   
  E1 A2         
Trainingen starten vanaf dinsdag 30 augustus 2022    

 
Oefenwedstrijden 
Wij als TC zijn druk bezig met het regelen van oefenwedstrijden. Voor de meeste teams hebben we 
een oefenwedstrijden kunnen regelen, maar helaas (nog) niet voor alle team. Onderstaand een 
overzicht van alle bevestigde oefenwedstrijden plus de dag en tijd waarop deze gespeeld gaat 
worden.  
 
Zaterdag 3 september 2022 
10:00 uur Olympus D1 – Duko D1 
11:00 uur Olympus B1 – Duko/Wesstar A2 
 
Tijd nog te bepalen Wesstar 1 – Duko 2 
 
Woensdag 7 september 2022 
19:30 uur Zwaluwen 2 – Duko 2 
20:45 uur Zwaluwen 1 – Duko 1 
 
Trainer/coach A1 
Thomas Baerends wordt dit seizoen trainer/coach van de A1. Wij als TC zijn erg blij dat hij dit wil gaan 
doen en wensen hem heel veel succes en sportiviteit toe! 
 

Oefenwedstrijden
Wij als TC zijn druk bezig met het regelen van 
oefenwedstrijden. Voor de meeste teams heb-
ben we een oefenwedstrijden kunnen regelen, 
maar helaas (nog) niet voor alle team. Onder-
staand een overzicht van alle bevestigde oe-
fenwedstrijden plus de dag en tijd waarop 
deze gespeeld gaat worden. 

Zaterdag 3 september 2022
10:00 uur Olympus D1 – Duko D1
11:00 uur Olympus B1 – Duko/Wesstar A2
Tijd nog te bepalen Wesstar 1 – Duko 2

Woensdag 7 september 2022
19:30 uur Zwaluwen 2 – Duko 2
20:45 uur Zwaluwen 1 – Duko 1

Trainer/coach A1
Thomas Baerends wordt dit seizoen trainer/
coach van de A1. Wij als TC zijn erg blij dat hij 
dit wil gaan doen en wensen hem heel veel 
succes en sportiviteit toe!

Oproep: Trainers kangoeroes gezocht!
Voor aankomend seizoen hebben we helaas 
nog geen trainers voor onze kangoeroes. Als 
trainer van de kangoeroes train je kinderen 
tussen de 4 en 7 jaar oud en zorg je ervoor 
dat deze kinderen op spelende wijs kennis 
maken met korfbal. Dit doe één keer in de 
week. De kangoeroes trainen elke zaterdag-
ochtend van 10:00-11:00 uur. 
Vind jij het leuk om de kangoeroes training te 
geven of heb je interesse maar heb je ook 
vragen. Laat het dan weten aan Roy Raben 
via 06-42571205 of door een van 
de TC leden even aan te spreken.

 Nieuwsbrief Korfbalvereniging
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september 2022

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport


Begin veldcompetitie
Als laatste kunnen we melden dat op zaterdag 
10 september de veldcompetitie van start 
gaat. Het programma van het veldseizoen is 
de vinden in Sportlink app door te zoeken op 
je team. Binnenkort zullen de spelers en trai-
ners aan de teams toegevoegd worden. Dan 
zullen de veldwedstrijden ook te zien zijn in je 
persoonlijke programma in Sportlink.

Spelregelwijzigingen met ingang van  
1 september 2022:
Het IKF heeft enkele spelregels gewijzigd m.i.v. 
1 september 2022. Dit betreft de volgende 
 wijzigingen:
• Introductie van scheidsrechtersduo in plaats 

van scheidsrechter en assistent-scheidsrech-
ter. Beide scheidsrechters van het duo zijn 
gelijkwaardig in het uitvoeren van de taken. 
Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, 
maar komt ook op andere plekken terug. 
In de Nederlandse competitie zullen er in 
een aantal klassen nog wel assistent- 
scheidsrechters in actie komen. In de ere-
klasse, Korfbal League en Korfbal League 2 
zal alleen met scheidsrechterduo’s worden 
gefloten.

• In Nederland was het gangbaar dat als er 
een speler op de grond lag, er een “1-schots 
 regel” was. Dit is niet onderdeel van de spel-
regels. Er kan gewoon worden doorge-
speeld. In paragraaf 4.6.b is nu een toevoe-
ging gedaan wanneer er wel gefloten moet 
worden. Dit betreft “een speler die valt en/of 
geblesseerd raakt zonder contact, en niet 
onmiddellijk kan opstaan, en in een positie 
blijft die een mogelijk gevaar vormt voor 
hemzelf en anderen”. Hierbij is met name het 
cursieve deel relevant. Iemand die bij de zij-
lijn op de grond ligt is derhalve geen aanlei-
ding om het spel te stoppen als de overige 
spelers zich elders bevinden.

• Bij de golden-goal verlenging (paragraaf 5.3) 
is er een toevoeging gemaakt om te verdui-
delijken welk team de bal in bezit krijgt als 
het laatste schot voor de zoemer een doel-
punt en een gelijke stand oplevert. Het team 
dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt bij 
de start van de golden goal verlenging het 
balbezit.

• De paragraaf 5.8 time-out is uitgebreid met 
de volgende alinea:
 - Als de coach het time-outverzoek indient 
terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, 
behandeling van geblesseerde spelers, 
overtreding van de regels), maar voor de 
herstart, wordt het verzoek alleen ingewil-
ligd als het verzoek op tijd wordt gedaan 
zodat de tijdwaarnemer en jury het ver-
zoek kunnen communiceren door een 
hoorbaar signaal en het 'time-out (T)'-te-
ken te tonen voordat het spel wordt hervat. 
Als er niet voldoende tijd is om het verzoek 
van de coach te communiceren, wordt de 
time-out bij de volgende spelonderbreking 
aan de scheidsrechter gecommuniceerd 
en door de scheidsrechter toegekend.

• De paragraaf 5.9 spelersvervanging is uitge-
breid met de volgende alinea:
 - Indien de coach het vervangingsverzoek 
indient wanneer het spel al is onderbroken 
(uitbal, behandeling van geblesseerde spe-
lers, overtreding van de regels), maar vóór 
de hervatting, wordt het verzoek alleen in-
gewilligd als aan de volgende twee voor-
waarden is voldaan: 
  De vervangende speler staat klaar op 

het vervangingsvlak;
  het verzoek wordt gedaan, zodat de tijd-

waarnemer en jury voldoende tijd 
 hebben om het verzoek door een hoor-
baar signaal en een 'vervangings'-teken 
aan de scheidsrechter te communiceren 
voordat het spel wordt hervat.

Als het verzoek van de coach hiervoor niet 
voldoende tijd geeft, zal de vervanging 
wordt bij de volgende spelonderbreking 
aan de scheidsrechter medegedeeld en 
door de scheidsrechter toegekend.

Daarnaast zijn er nog diverse tekstuele verbe-
teringen aangebracht in alle vier de documen-
ten zoals die onderdeel zijn van de spelregels. 
Klik hier voor alle geactualiseerde documenten 
op de website.
Voor vragen kun je je wenden tot de helpdesk.
Een sportieve groet,

Martin, Roy en Sabine
TC

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 heb-
ben we de o.a. Kangoeroeklup kunnen voort-
zetten.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knkv.nl%2Fspelregels%2F&data=05%7C01%7C%7Cdef1a26ab3d7415b7e7a08da8b43da29%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637975420796513902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Rrizy%2BU8o8HhGnVlwwLHTvKabv4UGrIktHjWUN0yAM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fknkvhelp.freshworks.com%2Flogin%2Fauth%2Fmijnkorfbal%3Fclient_id%3D78368727158800390%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhelpdesk.knkv.nl%252Ffreshid%252Fcustomer_authorize_callback&data=05%7C01%7C%7Cdef1a26ab3d7415b7e7a08da8b43da29%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637975420796670917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kg5sy1p%2FiEk8tIxy%2BvmiajIWuERV431y%2FC30rXvCtQ8%3D&reserved=0


Kinderen van 6 t/m 12 jaar worden 
uitgenodigd om vanaf 23 september mee te 
trainen met onze jeugdteams op het veld. 
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 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 trai-
ning.
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 natuurlijk 
maar één echt leuke  vereniging toch? 

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 

Op 27 augustus heeft een aantal enthousiaste 
vrijwilligers geklust tijdens de Duko Doe Dag. 
Er is veel werk verzet, o.a.:
• De ingang van het terrein ziet er weer 

schoon en strak uit doordat al het onkruid is 
verwijderd

• Ook de fietsenstalling is onkruidvrij gemaakt, 
net als het terras.

• De ramen van het clubhuis zijn gewassen
• De deuren van het materiaalhok zijn geverfd
• Er is nog een picknicktafel gebeitst
• De dug-outs zijn schoon gemaakt
• De zolder is opgeruimd, alle overbodige 

 spullen zijn weggebracht
• De spullen naast de container zijn opge-

ruimd
• De hagen en de rand aan de buitenkant van 

de omheining is geknipt/schoongemaakt
Ik hoop dat ik niemand vergeet: Paul, Mieke, 
Esther, Benthe, Luuk, Sidney, Saar, Jip, Lucas, 
Lieke, Hilde, Amber, Thomas, bedankt voor 
 jullie inzet!

Kom jij ook een keertje helpen? 
Dat kan op zaterdag 5 november: velden blad-
vrij maken, kantinemeubilair maken, veld ve-
gen, terreinonderhoud en andere voorkomen-
de werkzaamheden (Dit was 29 oktober, maar 
is verschoven vanwege de herfstvakantie).
Of op zaterdag 17 december: velden bladvrij 
maken, kantinemeubilair maken, veld vegen, 
terreinonderhoud en andere voorkomende 
werkzaamheden.

Een andere keer? Zie hieronder het rooster.

Schoonmaakrooster clubhuis 
najaar 2022

DATUM TEAM

Vrij. 9 september Sen 1 + 2

Woe. 14 september Mw 1 

Vrij. 23 september A2

Vrij. 30 september E1 + D1

Vrij. 7 oktober C1

Vrij. 14 oktober A1

Woe 19 oktober Mw 2

Vrijdag 28 oktober Sen 1 + 2

Zaterdag 5 november Allemaal  
(eindschoonmaak)*

Gebruik bij het schoonmaken van het clubhuis 
de checklijst. Zie map onder de bar. Graag na 
de schoonmaak de checklijst terug in de map 
met afgevinkt wat er gedaan is (als het goed is 
alles).

  Alle schoonmaakspullen staan in de 
 werkkast (middelste deur in de hal)

*  Bij de eindschoonmaak zaterdag 5 november, 
is er ook een klusdag en wordt oa. het veld 
bladvrij gemaakt. 

Bedankt voor jullie inzet! 

Graag tot ziens op één of meer van deze 
 dagen.

Groeten,

Sidney Mulder
Erwin Strasser

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


DUKO BIJ DUUVE TE 
GEK OP ZONDAG 25 
SEPTEMBER

Duuve te Gek is ondertussen een begrip bij de 
Duivense bevolking. Al jarenlang vindt dit 
 festijn de laatste zondag van september plaats 
midden in het hart van Duiven, alwaar vereni-
gingen en kunstenaars uit de directe om geving 
van Duiven zich kunnen presenteren, door per-
soonlijk contact, het organiseren van activitei-
ten en het geven van informatie. Duuve te Gek 
is eigenlijk één groot bruisend feest! Op deze 
prettige manier kunnen de mensen kennis-
maken met al wat er zo in Duiven te doen valt.

Help jij ook mee om Duko te promoten?

Wat kun je doen? Bijvoorbeeld:
• Helpen met opbouwen van de stand en het 

spelletjesparcours tussen 10.30-11.00uur
• Helpen met het uitdelen van flyers aan 

 kinderen in het publiek
• Helpen met het begeleiden van de spelletjes 

gedurende de dag tussen 12.00 en 17.00uur. 
Eén of twee uurtjes is ook prima!

• Helpen met opruimen en het terug brengen 
van de spullen tussen 17.00 en 18.00uur

Nadat dit evenement 3 jaar opeenvolgend is 
afgelast vanwege weersomstandigheden en 
corona, is dit de jubileumeditie vanwege het 
20-jarig bestaan van Duuve te Gek. Het wordt 
dus extra groots gevierd!

Voor Duko is dit dé mogelijkheid om ons te 
presenteren aan een groot publiek en te laten 
zien wie we zijn en wat we doen. Een absolute 
must om in beeld te blijven bij de inwoners 
van Duiven en potentiële nieuwe leden.
Probeer dus één of een paar uurtjes vrij te 
 maken om Duko weer positief op de kaart te 
zetten. 

Meld je aan via: 06-25 427 599.

Groeten, 

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 website: 
https://www.sponsorkliks.
com/products/shops.php?-
show=all&club=4928&cn=n-
l&ln=nl, en zoek daar jouw 
webshop op. Als je via deze 
site je bestelling doet, ont-
vangt DUKO een percentage van de aanschaf-
prijs 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: 
https://www.dukoduiven.nl/ 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/

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


SPONSOREN EN PARTNERS DUKO

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Verschijnen 
Nieuwsbrief

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.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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