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DE ALV IS GEPLAND OP MAANDAG 19 APRIL A.S.  UITNODIGING 

VOLGT 

WE ZIJN AL BEZIG MET HET NIEUWE SEIZOEN  

Al maanden geen wedstrijden en weinig activiteiten als gevolg 

van Corona. Dat is enorm balen voor jullie als spelers, ouders 

en andere korfbal liefhebbers. Voor de hele club is het een 

vreemde tijd.  Natuurlijk hopen we dat we dit seizoen de 

veldcompetitie nog mogen afmaken. Maar dat kan alleen 

wanneer er nog meer versoepelingen komen. 

Momenteel bekijken we of we ons trainingsschema zo kunnen 

aanpassen, dat iedereen kan trainen (liefst twee keer per week) 

en toch voor de start van de avondklok thuis kan zijn.  

Ook kijken we of we onderlinge wedstrijden op het veld kunnen 

gaan starten in maart. 

In de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. De Technische 

Commissie is alweer bezig met het nieuwe seizoen.  

WIJ STOPPEN ERMEE!  

 
Na een periode van resp. 5,5 en 3 jaar stoppen wij (Ruben en 

Bart) met het trainen en coachen van de selectie. We hebben 

een mooie tijd gehad met ups en downs, kampioenschappen 

gevierd, maar ook degradaties moeten verwerken. Het 1e 

speelt erg steady in de 2e klasse en draait regelmatig bovenin 

mee. Met het 2e hadden we eindelijk gehoopt op een promotie 

uit die vervelende 4e klasse, maar helaas dacht de pandemie 

daar anders over. Het was een apart laatste seizoen voor ons 

en we hadden dit ook niet zo willen doen. We hebben ook dit 

seizoen onze leuke en gezellige momenten gehad en kunnen dit 

hopelijk ook mooi afsluiten aan het einde van het seizoen, door 

een mooie dag of mooi weekend nog met elkaar door te 

brengen. 

 

Wij stoppen beiden, omdat we vinden dat de periode die we 

trainen hebben gegeven lang genoeg is geweest en het tijd is 

voor een frisse wind en nieuwe inzichten. Ruben wordt 

daarnaast voor de derde keer vader van een zoon en ook deze 

jongens moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Bart gaat 

Duiven zelfs helemaal verlaten en samenwonen bij zijn vriendin 

in Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures: 

Voorzitter: 

 DUKO is nog steeds op zoek 

naar een voorzitter. Als het u 

denkt dat het wellicht een functie 

voor u is, neem dat gerust 

contact op via de mail: 

bestuur@dukoduiven.nl 

Sponsorcommissie: 

DUKO is op zoek naar leden die 

de sponsorcommissie willen 

komen versterken. Mail voor 

verdere informatie naar: 

bestuur@dukoduiven.nl  

Algemeen bestuurslid: 

Het bestuur is op zoek naar 

algemene bestuursleden die het 

bestuur met enthousiasme willen 

komen versterken. Bij interesse 

kunt u contact opnemen via 

bestuur@dukoduiven.nl  

Kantine: 

Zodra de kantine weer open mag, 

zijn wij op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die de 

kantine draaiende willen houden. 

Stuur een mailtje naar 

bestuur@dukoduiven.nl voor 

verdere informatie of om uzelf op 

te geven. 

Onderhoudscommissie: 

Ook het onderhoud van de 

accommodatie behoeft aandacht. 

Ook hiervoor zoeken we nog 

enkele mensen. Voor meer 

informatie of aanmelding, mail 

naar: bestuur@dukoduiven.nl 
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Wij zullen beiden uiteraard nog regelmatig langs het veld te vinden zijn om te genieten 

van het mooie spel en de gezelligheid om de wedstrijden heen. 

 

Selectie bedankt voor de mooie tijden die we samen beleefd hebben en we zien jullie 

graag op het veld nog steeds genieten van dit mooie spelletje, ook al is dat met iemand 

anders aan de zijlijn. 

 

Groeten Ruben en Bart 

 

BERICHT VAN TECHNISCHE COMMISSIE  

NIEUWE HOOFDTRAINER? 

Hoewel we het erg jammer vinden dat Ruben gaat stoppen als hoofdtrainer bij Duko, zijn 

we ook erg dankbaar dat hij aan het einde van het seizoen 5,5 jaar trainer is geweest 

van onze selectie. Zoals Ruben zelf heeft aangegeven, is het wel eens tijd voor een nieuw 

iemand voor de groep. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. 

Zo zijn er al gesprekken gaande met een eventuele opvolger van Ruben Wieser als 

hoofdtrainer van Duko voor het seizoen 2021-2022. Met een beetje geluk kunnen we die 

snel presenteren. 

TEAMINDELINGEN 

Ook kijken we al met welke spelers, trainers en welke teams we na de zomervakantie 

kunnen beginnen. Teamindelingen zijn elk jaar een enorme puzzel en dus kunnen we 

daar niet te lang mee wachten om mee te beginnen. 

KLUSDAG 

Op 27 februari hebben we met een aantal vrijwilligers ons terrein een 

opfrisbeurt gegeven. 

Dankzij Hans, Ingrid, Johan, Martin, Roy, Lisa, Mike, Zoë en Daan ziet 

het veld er weer strak uit. 

Er is blad geblazen, geveegd, bezand, gesnoeid, onkruid verwijderd, 

klimop van de gevel gehaald en het kangoeroeveldje is schoon 

gemaakt. 

Bedankt allemaal, top gedaan! 

Erwin. 

 

 

 

 



OPROEP 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN BEACHCOMMISSIE?!  

Vanuit het bestuur zouden wij graag willen dat er meer met de beachvelden gedaan gaat 

worden. Het is een zeer mooie toevoeging aan onze accommodatie, maar op dit moment 

wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt en dat is erg zonde. 

Wat houdt het in? 

Als beachcommissie zorg je ervoor dat er vanuit Duko activiteiten worden georganiseerd 

op de beachvelden. Eventueel in samenwerking met de beachcommissie van Livo. Dit 

kunnen toernooien zijn, maar ook andere spelletjes. Het mag alleen met Duko, maar als 

je andere verenigingen wil betrekken is dat alleen maar mooier. 

Wat houdt het niet in? 

Je bent niet verantwoordelijk voor de financiën en papieren van de stichting, hiervoor zit 

een apart bestuur die zich hiermee bezighoudt. 

Lijkt het je leuk om dit op te pakken en (vooral) van de zomer activiteiten te regelen die 

met zand te maken hebben? Stuur een mail naar bestuur@dukoduiven.nl voor meer 

informatie en eventuele aanmelding. 

ALLE KORFBAL LEAGUE WEDSTRIJDEN LIVE ZIEN?  

Elke zaterdag zijn alle Korfbal League wedstrijden live te zien op Eyecons.com. 

Mocht je dit nog nooit hebben bekeken? Dan zou ik dat zeker eens doen. Je kunt je gratis 

aanmelden en vervolgens alle wedstrijden van de Korfbal League en de Reserve Korfbal 

League zien. En allemaal voorzien van commentaar. 

Tot nu toe hebben zich ruim 20.000 korfbalfans zich – eenmalig en kosteloos – 

geregistreerd.  

De wedstrijd PKC – Blauw Wit (A) werd zelfs al 17.000 keer bekeken.  

Leuk om te weten is dat er ook twee clubs uit onze district in de Korfbal League zitten. 

DVO Bennekom is al een aantal jaren een graag geziene ploeg in. Oud Duko speler Daan 

Dijkstra is hier actief.  

Sinds dit seizoen is ook Oost Arnhem actief in de Korfbal League. De landskampioen van 

1987, 1988 en 1996 (die ook de Europacup won in 1988 en 1989) heeft een zware start 

van de competitie gehad. Maar komen steeds beter in hun spel. Ook hier een oud Duko 

spelers Matthijs Baerends (de broer van onze selectiespeler Thomas). 

Mocht het je nu niet lukken om op zaterdag deze wedstrijden live te kijken. Je kunt ze 

ook nog in het geheel of in samenvatting terugkijken op Eyecons.com. 
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GEZOCHT 

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER  

Als we straks weer wedstrijden mogen spelen, hebben we natuurlijk ook scheidsrechters 

nodig. Dit geldt in eerste instantie voor de wedstrijden van de jeugd, maar ook voor de 

junioren, senioren 3 en de midweekteams.  

Wanneer je graag bij één van deze categorieën wedstrijden wilt fluiten, geef je dan op bij 

VoorzitterTC@dukoduiven.nl. 

De Technische Commissie zal zorgen voor goede begeleiding.  

KNKV-SCHEIDSRECHTER 

Duko moet elk jaar een behoorlijk aantal verplichte wedstrijden voor het KNKV fluiten. 

Dit zijn wedstrijden waarbij een neutrale scheidsrechter moet zijn. Wanneer wij te weinig 

wedstrijden fluiten, krijgen we een boete. Dat willen we natuurlijk niet. Zo fluiten Ronald 

Buis, Ruud Baerends en Martin Eelderink hun wedstrijden in het land namens Duko.  

Om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te voldoen zijn we als verenging continu 

op zoek zijn naar scheidsrechters die het KNKV-diploma willen halen en namens de 

vereniging wedstrijden in de buurt willen fluiten in de wedstrijdklasse.  

Dat kan op basis van wekelijkse toewijzing, maar kan ook door middel van vrije 

inschrijving. Dan kun je zelf kiezen waar en wanneer je wedstrijden fluit. Je kunt kiezen 

uit de jeugd- en seniorenwedstrijden die niet ingevuld kunnen worden door de KNKV. 

Last but not least: de reiskosten tot 45 km enkele reis worden vergoed. 

Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Martin Eelderink VoorzitterTC@Dukoduiven.nl 

DE KANGOEROEKLUP VAN DUKO GAAT WEER BEGINNEN: DOE JE MEE? 

Plezier maken en samen bewegen, dat is wat we doen bij de Kangoeroeklup. Voor 

kinderen tussen 3 en 6 jaar. Zij sporten elke week een uurtje en ontdekken zo hoe leuk 

het is om samen spelletjes te doen. Ze rennen, springen, gooien en 

vangen en leren zo spelenderwijs veel verschillende vormen van 

bewegen. Maar vooral leren ze samen te spelen en rekening te 

houden met elkaar. En dat je daarbij vooral heel veel plezier kunt 

hebben, bewijzen ze elke week weer. 

Nieuwe Kangoeroes zijn altijd welkom, want hoe meer kinderen, hoe 

meer plezier! 

Dus ben je of ken je iemand tussen de 3 en 6 jaar, kom meedoen of nodig hem of haar 

uit om een paar keer vrijblijvend mee te doen. Misschien is het wel zo leuk dat hij of zij 

ook lid wordt van de Kangoeroeklup.  

Aan het enthousiasme van de trainers zal het zeker niet liggen. De Kangoeroes trainen 

elke zaterdag van 10.00- 11.00 uur op het terrein van Duko in de Nieuweling. 

Meld je wel even aan van tevoren: 06-27 427 599. 

Groeten, van Amber, Thomas, Zoë, Romée en Erwin. 


