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Voor ons jubileum zijn wij op zoek naar: 
oud-leden 

 
We hebben al veel namen dankzij oude 

ledenlijsten maar meestal klopt het adres of, bij 
de vrouwen, de achternaam niet meer. 

Weet jij iemand die lid is geweest van DKOD b.v. 
oom – tante – neef – nicht – collega – buurman – 

buurvrouw of wie dan ook geef ons dan even 
naam en adresgegevens door.  

Ook een eventueel e-mail adres is makkelijk. 
 

Stuur deze gegevens naar: 
 

Fea Boelens 
Willem Marisstraat 13 

6866 AR Heelsum 
tel. 0317 313159 

 
E- mail: dkod.heelsum@knkv.net  

Graag o.v.v “adres oud lid “zodat we weten waar 
het over gaat en niet denken dat het spam is. 

Inleveren kopij voor  
de volgende Tempo: 

 
20 januari 2007 

 

!!! Urgente Vacature !!! 
VERLOTING 

Iemand die de loterij tijdens  
wedstrijden van  

het eerste wil organiseren. 
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We zijn nu enkele weken met de zaalcompetitie 
bezig en we zijn niet blij zoals het nu gaat. 
Het is het KNKV tot op heden niet gelukt om de 
competitie in het district Oost goed geregeld te 
krijgen. Zij hebben nu Harry Schoppers weer in 
dienst genomen om de zaak te redden.De 
problemen bleken helaas zo groot, dat zij nu nog 
bezig zijn om de rest van de competitie te 
plannen. We ondervinden wekelijks de gevolgen 
van de fouten van het KNKV. 
Wekelijks moet het wedstrijdprogramma worden 
aangepast. Soms wijzigt de helft van de 
wedstrijden en dat levert hoop ergernis voor 
iedereen op. Het kost veel tijd om wekelijks het 
schema aan te passen en andere zaken zoals 
vervoer en scheidsrechters te regelen. 
Vanwege al deze wijzigingen moeten jullie het 
competitie schema in de Tempo nog steeds 
missen. We proberen altijd om de laatste versie 
ook op website te plaatsen. 
 
Op de laatste ledenvergadering is er gesproken 
om ook andere sporten zoals Darten bij DKOD te 
gaan doen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de 
statuten mogelijk moeten worden aangepast. Ook 
op enkele andere punten zijn wijzigingen van de 
statuten nodig 
Wij hebben een aanvraag bij het ROC A12 
(afdeling Recht en arbeid) ingediend voor 
ondersteuning bij het opstellen van nieuwe 
statuten. 
Als je gaat nadenken over het bedrijven van 
andere sporten zoals o.a. darten, dan zijn we 
geen korfbalvereniging meer, maar worden we 
een “Omni vereniging” waar ook gekorfbald 
wordt. 
Het idee om het clubhuis meer te gebruiken is 
natuurlijk prima, maar hebben we wel over de 
gevolgen en consequenties hiervan nagedacht. 
We komen hier later op terug. 
 
We zijn druk op zoek naar adressen van onze 
oud leden en hebben hiervoor enkele mensen 
gevraagd om ons te helpen. We hebben nu een 
lijst van ca 1350 namen waarvan we bij ca 500 
mensen nog het juiste adres zoeken. We zoeken 
nog ledenlijsten uit de jaren 1958 tot 1982. Uit 

Er zijn ook verenigingssjaaltjes te koop á € 10,-  Bij Fea Boelens, Willem Marisstraat 13 Heelsum.  
De jubileumcommissie 

deze periode hebben we wel diverse namen, 
maar er missen nog vele namen. 
Heb jij nog toevallig een oude ledenlijst?, of weet 
je mensen(bv familieleden) die ook lid van DKOD 
zijn geweest, geef dit dan aan Erik Boelens door. 
Wil je ook helpen zoeken, meld dit dan ook bij 
Erik. 
 
Wij wensen jullie allemaal prettige feestdagen en 
hopen jullie allemaal weer op de 
nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari in de 
Berk te zien. 
 
Namens het bestuur, 
 
Erik Boelens 

GEZOCHT: Scheidsrechters!!! 
 
Beste spelende leden, 
 
Jullie vinden het misschien vanzelfsprekend dat 
er elke wedstrijd weer een scheidsrechter aan-
wezig is. Helaas moet ik jullie meedelen dat de 
scheidsrechter geplaatst is op de lijst met be-
dreigde “diersoorten”. Er moeten steeds meer 
wedstrijden gefloten worden door steeds minder 
mensen. Ook bij DKOD hebben we hier mee te 
maken. 
Willen jullie er eens over gaan nadenken om ook 
een cursus scheidsrechter te volgen en dan ook 
daadwerkelijk te gaan fluiten. Het moet toch mo-
gelijk zijn dat elk senioren team 1 of meer 
scheidsrechters kan leveren voor het fluiten van 
wedstrijden. Dan kunnen we de scheidsrechter 
weer van de lijst met bedreigde diersoorten afha-
len.  Zonder scheidsrechters kan er niet ge-
korfbald worden! 
 
Voor informatie of aanmeldingen kan je bij Erik 
Boelens terecht 
 
Namens deze weg wil ik alle scheidsrechters be-
danken voor hun inzet! 
 
Erik Boelens 
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In een gezellige,  
maar ook doelgerichte sfeer  
bieden we een aantal vrijwilligerswerkplekken aan... 
 
Voorzitter van het bestuur 

 Zit voor 
 Zit indien nodig ook wel eens achter mensen aan 
 Houdt overzicht in (leden en bestuur) vergaderingen 
 Houdt het algemene beleid in de gaten 
 Onderhoudt indien nodig externe contacten 

 
Algemeen lid in het bestuur 

 Doet mee aan discussies in het bestuur 
 Vult de gaten op die eventueel vallen 
 Onderhoudt contacten met de commissies 

 
Wedstrijdsecretaris senioren (in de TC) 

 Zorgt voor het wedstrijd secretariaat (spelerskaarten, wedstrijdschema’s) 
 Verplaatst evt. wedstrijden en is contactpersoon voor andere verenigingen 
 Verdeelt overige taken in goed overleg met de verantwoordelijke technische 

zaken senioren 
 
Zaalwacht (alleen gedurende zaterdagen in het zaalseizoen) 

 het bijhouden van de stand 
 het ontvangen van bezoekers 
 het genieten van de wedstrijd 
 voor meer info: zie de bruine klapper 

 
Loterijmanager (alleen in het zaalseizoen) 

 Het organiseren van de loterij in de zaal 
 Zorgt dat er prijzen zijn 
 Het trekken van de winnaars 
 Het uitreiken van prijzen (waaronder Megavlaai) aan de gelukkigen 
 Maakt de kamp commissie gelukkig  

 
Scheidsrechters 

 Het niet reageren op: hé scheids 
 Het willen uitoefenen van rechtvaardige macht met een fluit 

 
We bieden: 

 Een gezellige werksfeer 
 Leuke dynamische collega’s 
 Dankbare spelers en trainers 
 Zo af en toe een kop koffie, een schouderklopje en veel leerzame discussies 
 Daar waar nodig een passende opleiding en inwerk periode 

 
Algemene vereisten 

 Een goed humeur 
 Een beetje tijd 
 Goede contactuele eigenschappen 

 
Voor meer informatie en solliciteren... 
 
Michiel Hupkes (voorzitter TC) 
Erik Boelens (bestuur) 
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Geruchten zijn heerlijke dingen. Als ze waar zijn kan je ervan genieten, als ze niet waar blijken kan je je 
er heerlijk aan ergeren. 
 
Hierbij komen er een paar: 
 
⇒ De korfbalbond heeft voor de zaalfinale in Ahoy de kleine finale (tussen de A1 kampioen) 

vervangen door een finale van de groten om de 3e en 4e plaats 
 
Ergert me bijzonder, want de jeugd heeft de toekomst en wie zit er nu te wachten op een wedstrijd om 
de derde en vierde plaats. 
 
⇒ Wegens het gebrek aan scheidsrechters heeft de bond besloten dat als je te weinig 

scheidsrechters levert je club een team moet terugtrekken. 
 
Ik kan me het probleem voorstellen maar dit soort domme oplossingen ergert me enorm. Misschien 
moeten we maar een kleine lokale bond oprichten want we moeten wel scheidsrechters hebben, maar 
teams opheffen is de Bond opheffen. 
 
⇒ Ze hebben in de afdeling Oost een gigantisch probleem met de competitie planning 
 
Eigenlijk is dit geen gerucht. Erik krijgt elke week minimaal twee wijzigingen van het dan nog steeds 
voorlopige programma van die week. Dit kost Erik minstens een dag per week en veel grijze haren. 
 
⇒ De DKOD coaches kunnen goed met veranderingen omgaan 
 
Het is voor de TC erg plezierig dat de coaches al deze wijzigingen goed oppakken en begrijpen dat de 
TC geen blaam treft: geeft een goede sfeer onderling.  
 
⇒ We hebben 199 leden. 
 
Dit is een feit. Het tweehonderdste lid zullen we wat extra feestelijk inhalen. 
 
⇒ De jubileumsjaaltjes zijn niet meer te koop 
 
Dit gerucht klopt niet, er zijn er nog en iedereen wordt opgeroepen er een te kopen! 
 
⇒ Het loopt storm met sollicitaties voor vacatures van voorzitter, wedstrijdsecretaris en ... 
 
Was het maar waar, de vacatures bestaan nog. Gelukkig wil Martin van Hees in het bestuur komen en 
neemt de contacten met de sponsor commissie en met de gemeente onder zijn hoede. José Verhey 
komt de TC versterken. 
 
⇒ Evert en Jeroen houden ermee op 
 
Helaas is dit gerucht waar, maar we gaan als goede vrienden een beetje uit elkaar, want ze willen 
graag bij de club betrokken blijven. Er wordt een groep samengesteld van spelers uit de selectie die 
samen met de TC naar nieuwe trainers gaat zoeken. 
 
Zo dat was even lekker geruchten de club in schrijven. Heb je nog meer geruchten, laat het me weten, 
ik geniet ervan. 
 
Michiel Hupkes (vanuit de TC) 
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Na een jarenlange inzet heeft Betty van Veen 
helaas moeten besluiten ( i.v.m. drukke 
werkzaamheden) om te stoppen met het regelen 
van de rokjes – inloopshirtjes en gebruikte 
schoenen. 
 
WIE  WIL DIT VAN HAAR OVERNEMEN???? 
 
Je kunt je aanmelden bij:  
Fea Boelens 
Willem Marisstraat 13 
6866 AR Heelsum 
tel. 0317 313159 
e mail: dkod.heelsum@knkv.net 

Elk jaar kan ik de beste lotenverkoper van DKOD opgeven bij de Grote Clubactie. Deze persoon kan 
dan een prijs winnen. Karlijn Houx heeft een keer een VIP arrangement bij een hoofdklasse 
wedstrijd in de zaal gewonnen en het afgelopen jaar werden er clinics weggegeven. Helaas is er van 
DKOD toen niemand in de prijzen gevallen. 
Dit jaar ga ik weer iemand opgeven en wel MAUD PASMAN, zij heeft 39 loten verkocht. Ik hoop dat 
het genoeg is voor een prijsje want er worden wederom clinics weggeven. Maud heeft van ons 
alvast een boekenbon gekregen. 

Tijdens de jaarvergadering hebben jullie kunnen horen dat vorig jaar de oliebollenactie weer een  
groot succes is geweest. Reden te meer voor de KC er ook dit jaar weer voor te gaan.  

 
Dus mensen geef het vast door aan iedereen bij je in de buurt dat ze straks weer van die overheerlijke 

oliebollen kunnen bestellen. T.z.t. krijgen jullie via jullie train(st)ers verdere informatie uitgereikt. 
 

Namens de KC, Barendien Hooijer 

Er is geconstateerd dat er sterke drank meegebracht is van huis en in “de Berk” genuttigd.  
Dit is absoluut niet toegestaan en er zullen maatregelen worden genomen tegen personen die zich 
hier niet aan houden.  
De kantine commissie 
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Het bestuur nodigt iedereen die op enigerlei wijze is 
betrokken bij DKOD uit voor de: 

 
Nieuwjaarsborrel 
Vrijdag 5 januari 
19.30 – 21.30 uur 

in de “Berk” 
 
 
 
 
 
 

Wij hopen vele van jullie te mogen 
begroeten om samen op het  

nieuwe jaar te klinken! 
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De gouden tijd en het te kleine veld van Pernix. 
 
We zijn ondertussen aangeland in het begin van de 
jaren 60, DKOD had nog steeds een abonnement op 
het kampioenschap in de hoofdklasse Centrum. 
Helaas ging in 1962 het kampioenschap van 
Nederland naar VES uit Den Haag, die in de twee 
wedstrijden de sterkste bleek. De eerste landstitel was 
alweer een flink aantal jaartjes geleden en elke keer in 
de finale het onderspit delven, daar had men toch wel 
zo langzamerhand genoeg van. Natuurlijk was DKOD 
één van de topverenigingen in de CKB, maar er moest 
toch meer in zitten. Grote toernooien werden een 
prooi voor de Heelsumse ploeg, maar we wilden zo 
graag die tweede landstitel. 
 
Het bestuur nam het besluit dat men in de rust thee 
ging schenken voor de spelers en speelsters, maar de 
financiële situatie was dusdanig dat er een bijdrage 
van 3 gulden van de spelers werd gevraagd. In 1963 
werd er een beroep gedaan op de jongere generatie 
om mee te gaan werken aan de jaarlijkse uitvoering, 
die altijd voor een uitverkocht “Rehoboth” zorgde. 
Meestal zorgden de “oudere” senioren voor de 
bezetting, maar wat jong bloed zou welkom zijn. 
 
De spelers en speelsters van het eerste hadden een 
ander groot stuk om voor te oefenen, namelijk de strijd 
om de landstitel tegen Pernix uit Leiden. Alles was er 
de ploeg aan gelegen om te schitteren op het hoogste 
toneel en de inspanningen werden op een geweldige 
wijze beloond. De finale van de Bondsdagfinale in 
Utrecht gaf weinig reden tot optimisme, daar een 5-1 
nederlaag tegen hetzelfde Pernix nou niet direct reden 
gaf om een goed resultaat te verwachten, maar de 
werkelijkheid bleek anders. Misschien was het juist 
wel de nederlaag in de finale van dit prestieuze 
toernooi die DKOD tot grote hoogte deden groeien, 
met daarbij Pernix die dacht het Heelsumse varkentje 
nog wel eens even te kunnen wassen. DKOD had al 
een 4-0 voorsprong, toen de Leidenaren voor het 
eerst de korf vonden. De ruststand van 7-1 was hoe 
dan ook een flinke opsteker voor de zo op succes 
gebrande ploeg. Pernix kon in de tweede helft niet 
echt dichterbij komen en een verdiende 14-7 
overwinning bracht de landstitel wel erg dichtbij, maar 
de wedstrijd in Leiden moest nog gespeeld worden. 
De bond was ondertussen bezig om Pernix te 
bewegen een nieuw veld aan te schaffen, omdat het 
huidige veld op geen enkele wijze aan de officiële 

maten voldeed, de kampioenswedstrijd tegen DKOD 
mocht nog op dit te kleine veld gespeeld worden, 
maar dat was echt voor het laatst. De week kroop om, 
maar na zeven lange dagen (en slapeloze nachten) 
werd het toch die voor DKOD zo gedenkwaardige 22 
juni. De regen kwam met bakken uit de lucht en leek 
roet in het eten te gaan gooien, maar het klaarde op 
en het werd zelfs stralend weer. De wedstrijd begon 
op het te kleine veld, waarlangs menig supporter uit 
Heelsum zich genesteld had, al dan niet voorzien van 
een spandoek om de ploeg te ondersteunen. Een 1-0 
voorsprong veranderde al snel in een 3-1 achterstand. 
Twintig minuten voor het einde was die achterstand 
echter omgezet in een 5-3 voorsprong en het werd 
zelfs nog 6-3. Het leek te gaan lukken, maar Pernix 
gooide wat fysiek geweld in de strijd en wist terug te 
komen tot 6-5. DKOD hield echter stand en bij het 
laatste fluitsignaal vloog alles wat oranje-zwart was 
elkaar in de armen, de tweede landstitel was een feit 
en alle inspanningen waren dus niet voor niets 
geweest. De westerse hegemonie was voor de 
tweede maal doorbroken en weer door de korfballers 
en korfbalsters “uut dah prutsdurrepie”, zoals Arjoanus 
al eens schreef. De trouwe supporters, die met 
ongelovig starende ogen en open mond de 
verrichtingen van hun favorieten hadden 
gadegeslagen, waren nog lang na de wedstrijd 
helemaal door het dolle heen evenals de spelers, die 
op een verschillende manier hun vreugde verwerkten, 
tussen de supporters, maar ook soms even buiten het 
feestgewoel, om even lekker te genieten van het 
heerlijke gevoel om zich Nederlands kampioen te 
mogen noemen. Eén van de spelers verzuchtte tijdens 
de busreis terug naar Heelsum, “Ik ben zo blij, dat ik 
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me een dooie sufferd vind, omdat ik mijn blijdschap 
niet genoeg tot uitdrukking kan brengen”. 
 
De receptie naar aanleiding van de tweede landstitel 
werd een echt feest voor de kampioensploeg en leek 
het wel of heel Heelsum Oranje-Zwart gekleurd was. 
De indrukwekkende muzikale ontvangst van de 
Heelsumse Harmonie was om in te lijsten, maar dat 
kon ook niet anders, want de harmonie was 
gewoonweg onverbrekelijk verbonden met onze 
vereniging en mocht natuurlijk niet ontbreken bij dit 
grandioze hoogtepunt in de historie van DKOD. 

Het nieuwe seizoen zat er al weer aan te komen en 
het zou weer een uniek jaar worden, maar een jaar 
met een wel heel bizar slot. DKOD maakte het weer 
waar, als regerend landskampioen werd opnieuw de 
titel van de hoofdklasse Centrum een prooi voor het 
vlaggenschip van onze vereniging. In de hoofdklasse 
West was het wederom Pernix die de titel wist te 
grijpen en daar zat hem nou net de kneep, namelijk 

het te kleine veld. De secretaris van de technische 
commissie van de CKB, de heer Siemons, informeert 
op 15 juni 1964 bij Pernix op welk veld zij DKOD 
denken te ontvangen om de strijd om de Nederlandse 
titel te gaan afwerken. Het antwoord van Pernix is 
kort, maar krachtig; “Ons eigen veld.” De reactie van 
de technische commissie is ook kort en zo mogelijk 
nog krachtiger; “Daar is geen sprake van, u kent onze 
brief van 1963!”. Het spel was duidelijk op de wagen, 
met vooral DKOD als voornaamste slachtoffer. De 
pers dook er meteen bovenop, want dit was toch wel 
een unieke situatie. Pernix weigert op het toegewezen 
terrein van Warmond te spelen en ondanks herhaalde 
verzoeken, van de bond en DKOD. Ook een extra 
bestuursvergadering van Pernix mocht niet baten, 
men hield voet bij stuk. De technische commissie 
annuleerde de wedstrijd in Leiden en Pernix kreeg 
twee verliespunten en een boete van 20 gulden, de 
wedstrijd van 27 juni in Heelsum kon gewoon 
doorgang vinden en de return kon dan alsnog in 
Leiden worden vastgesteld. De N.C.R.V. meldt op 
maandagmorgen 22 juni, dat DKOD heeft weten te 
bereiken dat de deur voor wat betreft het spelen van 
beide wedstrijden weer op een kier is komen te staan. 
Het dagblad “Trouw” heeft diezelfde dag DKOD als 
kop op de sportpagina; 
 
DKOD DEED BEROEP OP PERNIX 
 
Het bestuur van DKOD heeft 
zaterdagavond in aanwezigheid van 
enkele spelers van zijn eerste 
twaalftal, een onderhoud met P. van 
Duyn, wedstrijdsecretaris van Pernix, 
gehad. Het bestuur van DKOD heeft 
mede namens de spelers van hun 
eerste twaalftal, een dringend beroep 
gedaan op Pernix, het bondsbestuur 
alsnog voor te stellen zaterdag 27 juni 
de wedstrijd Pernix-DKOD te laten 
spelen en een week later, dus 
zaterdag 4 juli de returnwedstrijd te 
Heelsum. De heer Peter van Duyn 
heeft toegezegd dit voorstel bij de 
spelers van zijn eerste twaalftal en bij 
zijn bestuur te zullen verdedigen. 
 
Helaas het mocht allemaal niet baten, Pernix bleef 
hardnekkig en weigerde zijn sportieve plicht te 
vervullen en DKOD verlengde het 
landskampioenschap met een jaar, maar het was wel 
een titel met een wrange smaak, want wat was DKOD 
er op gebrand om te laten zien dat ze nog steeds de 
sterkste ploeg in Nederland waren, dat waren ze ook 
wel, maar het voelde toch anders. Het respect voor 
DKOD was echter enorm, mede omdat zij zich op een 
geweldige manier hadden opgesteld en alles in het 
werk hadden gesteld om de wedstrijden toch 
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doorgang te kunnen laten vinden. Het stukje vanuit het 
bestuur van de korfbalbond sprak boekdelen. 
 
Nu het Heelsumse DKOD zijn 
kampioenschap van de CKB met een 
jaar heeft verlengd - zij het op een 
wijze welke wij deze raskorfballers van 
de Veluwezoom gaarne hadden willen 
besparen – is een hartelijke gelukwens 
aan deze vereniging wel op zijn plaats. 
Een bijzondere gelukwens, omdat de 
situatie, zoals deze door de vereniging 
Pernix werd geschapen, van DKOD 
een behoorlijke dosis zelfdiscipline 
heeft gevorderd. Ieder rechtgeaard 
korfballer zal begrip hebben voor 
DKOD, dat dolgraag wilde spelen om 
te bewijzen dat het kampioenschap in 
1963 niet maar toevallig in Heelsum 
was terecht gekomen. 
 
Dat begrip heeft Pernix niet 
opgebracht. Dat is te betreuren. Het 
zou sportief geweest zijn, indien dit wel 
gebeurd zou zijn. DKOD werd hier 
duidelijk de dupe. En de wijze waarop 
deze vereniging en haar eerste 
twaalftal-spelers zich hebben 
gedragen, bewijst dat het 
kampioenschap niet bij de verkeerde 
club is ondergebracht. Men heeft zich 
als kampioenen gedragen. Met ere zal 
de naam van DKOD als kampioen van 
1964 in de beker worden gegrift. 

 
 

De zaalcompetitie 1964-1965, die toen nog 
“microkorfbal” heette, was ook succesvol voor de 
hoofdmacht van DKOD en wat nog mooier was, de 
ploeg kon laten zien dat ze echt de beste van 
Nederland waren. De toernooivorm waarin het 
kampioenschap kende een scenario waar menigeen 
op had gehoopt. Nadat alle wedstrijden, tot en met de 
halve finales gespeeld waren, was het duidelijk dat de 
korfballiefhebbers een finale voorgeschoteld kregen 
waar men al een half jaar op had gewacht, namelijk 
DKOD en Pernix bleken ook in de zaal de twee 
sterkste teams te zijn. DKOD wilde hoe dan ook 
bewijzen dat er maar één vereniging de sterkste was 
en die vereniging kwam toch echt uit Heelsum. De 
toenmalige bondsvoorzitter, de heer Kuilman deed 
ook nog een duit in het zakje, door duidelijk te maken 
dat hij deze wedstrijd nog tegoed had. DKOD startte 
voortvarend en binnen zeven minuten wist Henk van 
Barneveld drie keer de korf van Pernix te doorboren 
en de opgebouwde voorsprong werd nooit meer uit 
handen gegeven, al kwam Pernix wel heel dichtbij. 
Het verlossende eindsignaal kwam bij een 4-3 (!) 
stand en de landstitel was voor DKOD, die dus naast 
de veldtitel ook de zaaltitel in haar bezit had. 

Tot zover deel 4 van de historie, in deel 5 gaan we 
verder met de zo succesvolle jaren 60, waarin DKOD 
de eretitel kreeg: “Het vlaggenschip van de CKB” een 
naam die door het hoofdbestuur aan DKOD gekoppeld 
werd en die door menig DKOD-er met terechte trots 
werd begroet. 
 
Dick Hoegen 
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WsNum Klasse Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie 
14026 R1C 23-12-06 DKOD 2 - De Meeuwen 4 13:50 De Rijnkom 
14371 R5F 23-12-06 Antilopen 4 - DKOD 4 15:40 De Korf 
10254 DHA 23-12-06 DKOD D1 - Sparta (N) D1 12:50 De Rijnkom 
7976 D2G 23-12-06 DKOD D2 - SSS D1 11:50 De Rijnkom 
8435 D3I 23-12-06 DKOD D3 - Zwaluwen D2 10:50 De Rijnkom 
11807 E4-1C 23-12-06 DKOD E1 - Reehorst '45 E3 10:00 De Rijnkom 
        
WsNum Klasse Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie 
6309 R5F 30-12-06 DWS 2 - DKOD 4 14:20 Veluwehal 
11901 D2G 30-12-06 DVO D2 - DKOD D2 12:35 DVO-hal 
        
WsNum Klasse Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie 
17412 1C 06-01-07 Fortissimo 1 - DKOD 1 16:30 Het Heem 
14466 R1C 06-01-07 Unitas 2 - DKOD 2 17:45 De Sypel 
13769 R3E 06-01-07 Synergo 5 - DKOD 3 13:45 Galgenwaard 
5782 R5F 06-01-07 Hebbes 2 - DKOD 4 15:10 Olympos 
9681 R5G 06-01-07 DKOD 5 - Viking 4 16:55 De Rijnkom 
6702 A2E 06-01-07 DVO A3 - DKOD A1  Vervallen 
7106 B4D 06-01-07 DKOD B1 - DVO BM5 15:55 De Rijnkom 
8015 C2F 06-01-07 DKOD C1 - Rheko C1 14:55 De Rijnkom 
12173 DHA 06-01-07 SKF D1 - DKOD D1 10:40 SKF-hal/De Groene Velden 
11683 D3I 06-01-07 OA/Olympia Reizen DM3 - DKOD D3 10:50 Valkenhuizen 
11578 E4-1C 06-01-07 DKOD E1 - RDZ E1 14:00 De Rijnkom 
12023 F1M 06-01-07 SSS F1 - DKOD F1 13:00 Olympiahal 

Gezien het feit dat het competitieschema momenteel bijna dagelijks gewijzigd wordt door de bond 
hebben we besloten dat het actuele schema alleen online wordt weergegeven tot er wat meer 
stabiliteit ontstaat. 
 
Mocht je geen toegang hebben tot het internet informeer dan even bij je trainer/coach of het 
wedstrijdsecretariaat. 
 
Sorry voor het eventuele ongemak! De redactie. 
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Wijk  Datum Personen 
Doorwerth vrijdag 29 december 2006 

  
  

Peter van Ballegoijen, Jako 
van der Kolk, Eric Lam, Ruud 
van de Vegte 

Heveadorp Zaterdag 30 december 2006 Jan Westerhof, Arie van 
Ballegoijen 

Kijk het rooster goed na.  Indien je niet kunt, ruil dan met iemand uit een andere maand en geef dit aan mij 
door.   Op vrijdag beginnen we om 18.00 uur. Op zaterdag om 10.00 uur.  
Telefoon Peter : 0317-314568 of 06-53881850 

Stort € 50,-- per jaar op rekening nummer 385064780  
en geef je naam op bij Cor van Steenis.  

Je naam komt dan als clubsponsor op het grote bord in de Berk te hangen. 
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*** Uit: “aan de oevers van de tijd”  -  Spinvis *** 

* 
*** 

Aan de oevers van de tijd, 
…….keek ik om me heen. 
Ik wachtte aan de kant 

...aan de oevers van de tijd. 
En alles ging voorbij, 
…….verloor zijn naam 
…….en spoelde aan. 

 
Aan de oevers van de tijd, 
…….hing ik maar wat rond. 

In het zachte dode licht, 
….van die vreemde grijze zon. 

Zocht ik naar die ene dag, 
…….naar een juli, 

….in een zomer, in een jaar.  
 

*** 
* 
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Ieder jaar neem ik me zelf voor om vooral niet 
aan de hetze mee te doen die Nederland al vanaf 
6 december in z’n greep heeft. Kerstmis. De 
overdadigheid van het alles, de commerciële 
inmenging van wat wij als consumerend 
Nederland leuk en gezellig moeten vinden, laat 
mijn haren vaak rechtop staan. En niet om het er 
warmer van te krijgen. Ik heb ze wel hoor,…. de 
ballen. Al jaren in krantenpapier gewikkeld 
verstopt in een chiquita doos op zolder. Te 
wachten tot het virus ook mij, als laatste der 
Mohikanen, in z’n greep krijgt om vervolgens niet 
meer los te laten. 
 
Gisteren was het bijna zover. Plots bevond ik me 
op de koude zolder, op zoek naar het geen waar 
ik me altijd van heb af kunnen keren. Bijna zeg ik 
u. 
 
In de schaduw van mijn silhouet moest hij staan, 
de kerstdoos. Maar mijn blik werd getrokken naar 
de plek, die door het nog immer na bungelende 
peertje aan het plafond slechts vaag werd 
verlicht. Daar vond ik het. Tussen de troep van 
voorbije jaren en omringt door vervlogen tijden. 
Door het kiertje van de net niet gesloten doos 
weerkaatste een oranje gloed, gedempt door een 
laag stof maar helder genoeg om de herkomst te 
herleiden. 5 jaar aan herinneringen, bewaard 
achter woorden van talloze artikelen, columns en 
stukjes. 5 jaar Tempo. 5 jaar DKOD! 
 
Ik kan me het moment nog voor de geest halen 
dat ik de eerste letters op papier zette. Het was in 
de zomer, geïnspireerd door een korfballoze 
periode zonder training, zonder clubbinding maar 
met een toezegging om vanaf het komende 
seizoen zitting te nemen in de redactie, dat ik 
mijn eerste artikel scheef. Wilco was dusdanig 
geamuseerd door het verhaal dat een vervolg 
niet lang op zich hoefde te wachten. Verscholen 
achter het pseudoniem, dat destijds als naam van 
een meubelgroothandel toevallig mijn aandacht 
trok, verviel alle schroom en ontpopte in mij een 
ware verteller. Eerst rebels, puberaals, grof 
wellicht. Maar naarmate de tijd en ervaring het 
slagzwaard verder sleep tot een sophisticated en 
accurate degen, waren de wonden messcherp. 
Een columnist stond op. 
 
Bladerend door 5 jaar Tempo zat ik enkele uren 
op mijn knieën in het vage licht. Te donker om te 
lezen wat er stond, maar de titel was voldoende 
om mij de column weer te herinneren. Met de 
columns trokken 5 jaar DKOD herinneringen aan 
mij voorbij. Verdriet na het weg ebben van 
successen, verbazing na onverwachte 
wendingen. maar vooral vreugde, blijdschap. 
Alles vertaald via de Tempo waarin we als 

redactie ons ei helemaal kwijt konden. En met 
succes. We werden gelezen, geciteerd, geroemd 
en verguist. De Tempo leefde. 
 
Ik kreeg heimwee naar die jaren. De geur van nat 
gras op het Wilhelminapark. Knarsende 
voetstappen in de sneeuw op weg naar de 
Rijnkom, de finale in Ahoy. Niet minder de 
legendarische redactie bijeenkomsten waarin 
Alberdine een keer letterlijk door de knieën zakte 
van het lachen en 5 minuten op de koude vloer 
van de Berk doorbracht met rollende tranen van 
plezier. De deadline druk die Arie van Ballegoijen 
ongetwijfeld tot lichte stress bracht maar ons de 
mooiste en beste items opleverde. Het was er 
nog allemaal en ik mis het. 
 
Verkleumd door de kou maar verwarmd door 
alles om me heen maakte ik aanstalten om weer 
naar beneden te gaan. Mijn blik viel op een oude 
ingelijste foto van mijn ex. Teder veegde ik het 
stof van haar gezicht. Ook 5 jaar aan 
herinneringen. Hoewel mijn huidige partner het 
wellicht wat minder zou waarderen, zou zij 5 
minuten later weer in vol ornaat in de kast staan. 
U weet toch wat men zegt over oude liefdes? Dat 
roest in tegenstelling tot oud ijzer niet. Maar dat 
oude ijzer, heeft als degen geslepen, nog best 
een scherp puntje. 
 
       
 

 
 
 
 

Touché   
        
 
 
(touche@schrijft.nl) 
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Wie heeft er een prachtige korfbalfoto in een van de 
volgende categorieën ??? 

Of het nu afgedrukte foto’s zijn of digitale dat maakt niets uit. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de foto’s 
niet bij je terugkomen of dat ze automatisch ons ‘eigendom’ worden en in Talpa commercials naar 
voren komen (die eindelijk korfbalwedstrijden gaat uitzenden). 
 
Ze worden alleen gebruikt in de Tempo (met bonvermelding) en natuurlijk in een soort van Photo-Wall-
Of-Fame in het clubhuis. Wij zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen en wachten geduldig af. 
Misschien zie je de redactie af en toe wel akelig dichtbij komen met een camera. Dat zou echter 
betekenen dat we geen foto’s van jullie krijgen en dat zou zonde zijn want aan het einde zijn er een 
mooie prijzen beschikbaar... 

Zowel DKOD-leden als externe  die een mooie foto van de  
korfbalsport insturen kunnen meedingen naar de prijzen !!! 

De foto’s zullen door de professioneel fotograaf 
Arjan van Bruggen beoordeeld worden. 
 
Ook zal hij ervoor zorgen dat de foto’s van de 
prijs winnaars (1e, 2e en 3e plaats) uitvergroot 
zullen worden zodat iedereen ze tijdens de 
prijsuitreiking kan zien en de winnaars ze na 
afloop mee naar huis mogen nemen. 

Lever je foto met vermelding van je naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, emailadres en leeftijd in bij de Tempo-redactie 
 (zie colofon) of mail deze naar de webmaster (webmaster@dkod.nl) 
 
In het voorjaar van 2007 maken we de winnaars van deze wedstrijd 
bekend, je kunt dus nog de nodige foto’s maken en inzenden. 

2 kaarten voor de: 
Korfbal League Zaalfinale !!!! 
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Zaterdag 18 november stond de dropping voor de C-, 
B- en A-jeugd op het programma. Deze activiteit 
moest helaas later beginnen, omdat de B1 nog een 
wedstrijd moest spelen. Het was de bedoeling de 
jeugdleden op de Ginkelse heide te droppen, en dat 
ze daarvandaan zelf de weg naar de Berk terug 
moesten vinden. De C1 werden het eerste gedropt, 
daarna zou de B1 gedropt worden. Via een omweg 
over de A50, A12, parkeerplaatsen en rotondes 
werden de teams gedropt met hun begeleiders. De 
begeleiders waren Ruud, Lienke, Iris, Malou, José en 
Tom en zij werden niet geblinddoekt, zodat ze wel 
wisten waar ze waren.  
 
Nadat de C1 was weggebracht kwamen er algauw 
berichten van de begeleiders dat ze veel te snel terug 
zouden zijn bij de Berk. De B1 werd nog weggebracht 
(en verder op de Ginkelse hei gedropt) zodat ze niet 
zo snel terug zouden komen.  
Toen snel terug naar de Berk om de C1 ‘tegen te 
houden’ voordat ze de Berk zouden bereiken. We 
waren echter te laat, maar na overleg met de C1 en 
de begeleiders gingen we er weer op uit om ze nog 
een keer te droppen. Dit keer werd een mooie locatie 
langs de dijk bij Randwijk gekozen.  
 
Ondertussen was de B1 midden op de hei hopeloos 
verdwaald. Bos in bos uit, ze wisten de weg niet meer. 
Doordat er constant overleg was met de leiders werd 
algauw duidelijk dat de weg weer teruggevonden was, 
maar dat de afstand tot de Berk waarschijnlijk te groot 
werd. Omdat het ondertussen ook al erg laat aan het 
worden was, en de C1 weer met volle snelheid op weg 
was naar de Berk, werd er besloten de B1 op te halen 
nabij het spoor in Wolfheze. 
 
De kinderen kregen hun mobiele telefoon weer terug 
die ze hadden moeten inleveren om onderling contact 
te voorkomen, en gingen moe weer naar huis.  
De dropping van de A-jeugd ging helaas niet door, 
omdat de bond weer 4 dagen van te voren had 
besloten de wedstrijd te verzetten. Zij hadden er niet 
zoveel problemen mee toen ze hoorden dat ze 20 km 
hadden moeten lopen. Geert en Timo waren echter 
niet te verslaan en hebben meegelopen met de C- en 
B-jeugd.  
Bovenstaande begeleiders bedankt, en we hopen 
volgende jaar weer een beroep op jullie te mogen 
doen. 
 
Namens de A.C. 
Derkjan Hooijer 

Vrijdag avond 15 december werd in de mooie en 
gezellig aangeklede Berk een Kerst Bingo gehouden.  
De avond begon om 18:30 voor de jongere leden van 
DKOD. De opkomst was goed en de sfeer was 
gezellig.  
Er werd al snel fanatiek gespeeld om de mooie prijzen 
die te winnen waren zoals knutselpakketten. 
Allereerst werd er een mooi kerstverhaal verteld en 
moest iedereen goed luisteren om de getallen die in 
het verhaal verwerkt waren te ontdekken en 
vervolgens weg te kunnen strepen op de bingo kaart. 
Er werden 3 rondes gehouden, in iedere ronde werd 
er gespeeld om de bovenste rij, vervolgens de 
onderste rij en als laatst de volledige kaart. 
In de pauze kregen alle kinderen iets te drinken en 
een chocolade kerstversiering die er goed in ging. 
Daarna gingen we al snel weer verder met de 
volgende ronde en werd er nog een verloting gedaan. 
De hoofdprijs, een mooie poef, werd gewonnen door 
Luca en hij was er erg blij mee. Aan het eind van de 
avond hadden alle kinderen een prijs gewonnen en 
konden tevreden de kou in om naar huis te gaan. 
 
Om 20:30 begon de Kerst Bingo voor de oudere leden 
van DKOD met aanhang. De opkomst was erg goed 
en de jubileumcommissie stond versteld. 
Er werden 5 rondes gespeeld en de prijzen, o.a. de 
oliebollen pakketten die te winnen waren, werden in 
alle tevredenheid ontvangen. Met name de familie 
Jochems was erg tevreden en wist een aantal rondes 
te winnen.  
De laatste ronden gingen om een mooie gevulde 
picknick mand die na het vertellen van een hilarisch 
kerstverhaal, verteld door Sanne, gewonnen werd 
door Ruud van de Vegte. Ook werd bij deze bingo een 
verloting gehouden waar mooie prijzen te winnen 
waren. De hoofdprijs, een ijsmachine, werd gewonnen 
door Evert Houtriet, die hier erg blij mee was.  
 
Al met al een zeer geslaagde avond!!!! 
De jubileumcommissie wil iedereen bedanken die 
deze avond aanwezig waren, de barbezetting, het 
geluid en de activiteitencommissie voor het aankleden 
van de Berk. 
 
Wij hopen jullie allen weer te zien op de volgende 
Bingo in het voorjaar. 
 
De Jubileumcommissie 
Fea, Kathinka, Sanne, Marjlolein en Leonie 
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Dat onze TC niet stil zit en de 
opleiding van trainers & spelers zeer 
belangrijk wordt geacht, is weer eens 
duidelijk gebleken toen er dinsdag 19 
december een clinic georganiseerd 
werd voor de trainers. 
 
Vorig jaar waren het nog de ingehuurde assistent 
bondscoach Kees Vlietsra en de snelle 'moves'  
van International Riko Kruit die ons tot hogere 
prestaties moesten leiden. Dit jaar werd er 
speciaal voor het 75 jarige jubileum van onze  
club een icoon van DKOD ingezet in de persoon 
van niemand minder dan ex-speler, trainer en 
(bonds)coach: Ben Crum. Hij werd bereid 
gevonden om onze  trainers te laten zien hoe je 
een training op kunt zetten rondom het thema: 
één tegen één duel. 
 
Deze avond hamerde hij voornamelijk op de 
basis beginselen van korfbal als het gaat om: 
concentratie, timing en houding met als 
voornaamste doel: scoren in het zogenaamde 
één tegen één duel! De jeugd moest even 
wennen aan de verbale manier waarop Crum de 
clinic leidde maar al snel bleken de korte maar 
krachtige op- en aanmerkingen toch wel het juiste 
effect te hebben en bleken alle betrokkenen zeer 
gemotiveerd om de oude meester te overtuigen 
van hun kunnen.  
 
Met de nodige vragen aan de spelers op het veld 
als aan de aanwezige trainers en publiek wist hij 
iedereen ervan te overtuigen dat er een aantal 
simpele regels zijn in het korfbalspel. Sommige 
spelers hadden de neiging als een stormram het 
duel in te gaan terwijl het doseren van snelheid 
en het toepassen van een goede (schot)techniek 
veel betere wapens zijn. Op die manier behouden 
de spelers een bepaalde rust en kan een goede 

poging gedaan worden om te scoren. Dat niet 
alleen de aanvallende spelers in het vizier 
werden gehouden bleek als er slechte ballen 
werden gegooid door de assisterende spelers. 
Scherpte en meedenken zijn belangrijk en 
niemand mag verslappen tijdens de training en 
wedstrijden. 
 
Het publiek keek vermakelijk toe, mede spelers 
van Crum uit zijn jongere jaren herkende de 
bevlogenheid direct en er zaten zelfs ‘pupillen’ 
van Crum in het publiek. Herkenning alom en de 
magie en kennis die deze man met zich 
meebrengt straalde hij als vanouds uit. Men zegt 
wel eens dat de oranje kleur in iemand zijn aura 
staat voor: vitaliteit, dynamiek, opbouwend, 
vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, 
genezing, hartelijkheid, drang tot ontwikkeling en 
verstand.  
 
Als toeschouwer van deze clinic bij de “oranje 
zwarten” in de Rijnkom kan ik hier niets meer aan 
toevoegen. 
 
Al met al een zeer succesvolle en leerzame 
avond, zowel voor degenen die training hebben 
gehad als voor de trainers en het toegestroomde 
publiek.  
 
Laten we voor DKOD hopen dat iedereen zijn of 
haar nieuwe kennis snel kan toepassen in 
trainingen en het vertoonde spel. Dat zou toch 
een fantastisch ‘cadeau’ zijn voor onze 
jubilerende club! 
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Geacht bestuur, 
  
Via deze brief wil ik jullie hartelijk bedanken. 
Nu vraagt iedereen zich af waar heeft hij het 
over; hieronder een kort verslag. 
Op 1 december was er in de Rijnkom een 
vrijwilligers bijeenkomst en op een slinkse manier 
ben ik erin getuind om daar heen te gaan. Tot 
mijn grote verbazing werd ik naar voren geroepen 
om geëerd en gehuldigd te worden voor het doel 
wat ik voor DKOD doe. 
  
20 jaar terug nam ik de ledenadministratie van 
Jan van Aalst over, ik had altijd voor ogen om 
zoveel mogelijk in de anonimiteit te blijven wat 
mij, denk ik, aardig gelukt is. 
   
Maar nu stond ik toch nog even in de schijnwerpers, ik voelde mij behoorlijk vereerd met deze 
onderscheiding en daarvoor wil ik via deze weg het bestuur nogmaals bedanken, ook namens mijn 
vrouw. 
  
Met vriendelijke groet, Joop van Huenen 

Wie kan ons helpen aan  
Tempo’s & NK’s  

uit de periode ‘82—heden ??? 
 

Inmiddels hebben wij al vele bladen mogen lenen uit persoonlijke collecties van 
mensen als Alberdine, Abe de Jong en Danielle Busch.  

Maar met name van de periode ‘82-’90 en ‘98-’04 zouden wij graag wat 
ontvangen. 

 
Wie helpt ons? 

 
Neem contact op met Wilco Goossens via telefoon: 06-51627569  

of mail: wilco@bartslife.com 
 

We houden je spullen natuurlijk in prima staat en mocht je ze niet willen afgeven 
dan komen wij graag bij je langs om het een en ander in te scannen.  

 
Zelfs iets lekkers bij de koffie willen wij dan wel verzorgen!!! 
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Natuurlijk mag in het jubileum jaar in 
de Tempo een artikel over de 
contacten tussen DKOD en de 
korfballers uit Taiwan niet ontbreken. 
 
Toen de redactie mij een aantal 
maanden geleden vroeg eens wat te 
schrijven, was ik gelijk enthousiast en 
bedacht dat ik een aantal mensen 
wilde interviewen en het verhaal 
precies uit ging zoeken.  
 
Dat is helaas niet gelukt om mij 
daarvoor te tijd ontbrak. Nu zit ik tegen 
de uiterste deadline aan te typen en 
gaat het stukje met name over mijn 
herinneringen. 

In 1985 tijdens de World Games in Londen zagen 
een aantal Taiwanese officials voor de eerste 
keer korfbal. Zij waren direct geïnteresseerd in de 
sport. In 1987 namen ze voor de eerste keer deel 
aan de wereldkampioenschappen in Rotterdam. 
DKOD-ers Renate, Magritta en Jan-Sjouke 
speelden voor Nederland en Ben Crum was hun 
coach. Natuurlijk ging ik naar hen kijken maar 
was gelijk ook verbaasd over die korfballers uit 
Taiwan. We dachten altijd dat chinezen klein 
waren maar deze mannen waren behoorlijk lang 
en waren in staat om vreselijk hoog te springen. 
Nederland won het toernooi en werd 
wereldkampioen maar de Taiwanezen waren met 
hun vierde plaats een sensatie. 
De korfballers van PSV Eindhoven waren op dat 
moment de gastvereniging voor de korfballers uit 
het Verre Oosten. Ook hadden ze contacten in 
België. Professor Eugene Chen, de grote man 
achter het korfbal in Taiwan, wilde graag beter 
worden en vroeg aan Ben Crum hoe hij dat 
moest doen. Ik denk dat Ben gezegd heeft: “ Kom 
dan maar naar Nederland dan zal ik jullie trainen 
en kom maar slapen in het clubhuis van DKOD” 
 
En zo kwam in de zomer van 1988 de eerste 
ploeg uit Taiwan naar DKOD.  
Ben verzorgde trainingen en Jan van Kranen en 

Door: Alberdine Tesink 
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Ed en Corianne zorgden voor de ploeg in het 
clubhuis. Bedden en dekens uit het leger. Eten 
van Oranje Nassau Oord en Jan die de 
telefoonrekening in de gaten hield. En zo heeft 
Professor Chen vele malen een ploeg naar 
Nederland gebracht en werden de contacten 
tussen de DKOD-ers en Taiwanezen hechter.  
Ik was in de eerste jaren nog niet zo bij de 
opvang betrokken. Ik probeerde wel wat 
contacten te leggen maar de Taiwanezen 
spraken slecht Engels en waren zeer op zich zelf. 
Esther Han was een van de weinigen waar je 
goed contact mee kon leggen. Wat wel prettig is, 
is dat de Taiwanezen altijd een Engels klinkende 
voornaam aannemen als ze in Nederland zijn. 
Chinees blijft een heel moeilijke taal. 
 
In de zomer van 1993 raakte ik betrokken bij de 
opvang van de ploegen. Er werden dat jaar World 
Games in Den Haag gehouden. Taiwan nam 
daar natuurlijk ook aan deel en om zich voor te 
bereiden kwamen ze al een paar weken eerder 
naar Nederland en natuurlijk naar DKOD. Ik kan 
mij nog herinneren dat ik op een avond met Ben 
Crum, Johan de Jong (de toenmalige voorzitter) 
Hans Jansen, Rolf Erkens in de Berk om tafel 
zat. Het programma moest worden geregeld. Het 
KNKV had al oefenwedstrijden geregeld en ook 
de bussen waren al geboekt. Ben Crum had nog 
een faxje bij zich. Een stel Taiwanezen wilde 
trouwen in Nederland! 
 
Bird Hsieh en Inglish Huang hadden verkering 
gekregen in 1987 in Nederland. Eén van hen had 
kiespijn gekregen en Corianne en Ed gingen mee 
naar de tandarts. Vanaf dat moment was het raak 
tussen Bird en Inglish. Hun relatie wilde ze 
bezegelen in Nederland en de vraag was of wij 
iets konden regelen. Waar Nederlandse stellen 
jaren over doen hebben wij toch in twee weken 
voor elkaar gekregen. Een feit waar ik na al die 
jaren nog steeds met veel trots op terugkijk. 
Cees Beekhuizen had wel contacten met de 
pastoor in Doorwerth en priester Jos Smits was 
er wel voor in. De moeder van Rolf Erkens had 
nog een bruidsjurk. Een smoking voor Inglish 
huurde ik in Ede. Het Lofstem strikje van Hans 
paste daar goed bij. Een biedermeier 
trouwboeketje van het Hoekje uit Heelsum en 
bakker Dick Crum maakte een mooie bruidstaart. 
En zo trouwden Bird en Inglish op een 
vrijdagmiddag in de katholieke kerk in Doorwerth. 
Een bijzondere gebeurtenis. Danielle Busch 
sprak als vriendin van Bird een gedicht uit en er 
werd door Taiwanees Niko gezongen.  
Daarna was er een receptie in het clubhuis. Wij 
hadden Riet van Huenen gevraagd of ze wat 
hapjes kon maken. Blokjes kaas en een rolletje 
boterhamworst enzo  Want tenslotte doen wij 

Nederlanders dat zo! De Taiwanezen doen het 
toch anders en hadden een groot buffet laten 
aanrichten door de chinees. Over 

cultuurverschillen gesproken !!! Taiwan verloor 
tijdens de World Games in 1993 een belangrijke 
wedstrijd van Duitsland. De Taiwanezen huilen 
en ik huilde met ze mee.  
 
Steeds vaker kwamen er ploegen uit Taiwan naar 
Nederland.  
De internationale korfbal federatie (IKF) 
organiseerde steeds meer toernooien in 
Nederland. In Apeldoorn organiseren ze ieder 
jaar een toernooi voor ploegen onder 23 jaar. In 
het District Noord wordt ieder jaar de JWC 
gehouden voor teams onder 19 jaar en District 
Zuid houdt een toernooi onder de naam World 
Talent Cup voor onder 16 jaar. De Taiwanezen 
proberen zoveel mogelijk hier aan mee te doen 
om zo internationale ervaring op te doen en zo 
veel mogelijk te leren. 
 
En steeds wordt DKOD weer aangedaan om zich 
voor te bereiden op een toernooi. Daarnaast 
wordt ook steeds vaker overwogen om tijdens 
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een toernooi bij DKOD te blijven overnachten. 
Het clubhuis van DKOD is vertrouwd en natuurlijk 
ook goedkoper dan een hotel dus na de 
wedstrijden in Apeldoorn en Schijndel gaan de 
busjes heen en weer. 
 
Na Jan van Kranen waren Henk en Cor de Kok 
de mensen die zorgden voor de opvang. 
Inmiddels bezit DKOD matrassen, dekens en 
lakens. Cor zorgde ervoor dat alles weer schoon 
was en Henk was een meester in het regelen van 
oefenwedstrijden en trainingen. Zij zorgden 
ervoor dat de Taiwanezen DKOD zien als hun 
huis in Nederland. Hans en ik verrichtten in die 
jaren hand en span diensten en hielpen bij de 
communicatie. Na de ziekte van Henk en de 
verhuizing naar Zetten heb ik het regelen van de 
opvang helemaal overgenomen en vorm ik 
samen met Hans, Corine, Jenny, Harry de 
werkgroep Internationaal Korfbal. In 2006 hebben 
we drie groepen mogen ontvangen. Gelukkig zijn 
vele mensen bereid om ons te helpen bij het 
schoonmaken van het clubhuis of het spelen van 
een oefenwedstrijd. 
 
Ik stem nu mijn vakanties af op de komst van de 
Taiwanezen en reis ze zoveel mogelijk achterna 
als ze in Nederland, België of Duitsland zijn. 

Misschien ben ik wel de grootste fan van het 
Taiwanese korfbal. 
 
Inglish is nu de grote baas van het korfbal in 
Taiwan. Bird is op dit moment de bondscoach. 
Spelers van vroeger worden coaches of 
scheidsrechters. Door het gebruik van MSN en e-
mail wordt het contact steeds makkelijker en als 
het echt belangrijk is kan een telefoontje ook nog 
wel af. 
 
Tegenbezoeken 
Professor Chen nodigde ons altijd uit om naar 
Taiwan te komen. Ik wilde wel maar altijd was er 
weer wat anders (geen tijd of geen geld) Danielle 
was er al wel eens geweest en de keren dat Ben 
Crum in het Verre Oosten is geweest zijn al niet 
meer op twee handen te tellen. In 2006 heb ik 
uiteindelijk de stap gewaagd en ik heb een 
fantastische tijd gehad. Professor Chen was 
helaas al in 2004 overleden maar zijn vrouw 
Harriet heeft mij Taipei laten zien. Andere 
korfballers waren weer aanwezig tijdens feestjes 
en etentjes. Bird en Inglish hebben mij 
meegenomen tijdens de familiefeesten rond 
Chinees Nieuwjaar en dat was een grote eer en 
een bijzondere ervaring.  
Ik wil het liefst nog een keer een ploeg DKOD-ers 
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The Taiwan (Chinese Taipei) korfballers’ initiative visiting DKOD club was in the summer 
of the year 1988. It was a training camp conducted by Mr. Ben Crum for the preparation 
of Taiwan national team’s competing in the PSV field korfball tournament. At that era, a 
KNKV outdoor game was still played with 12 players of each team distributed in 3 
divisions. Due to the fantastic experience at the first contact with DKOD, Taiwan National 
Teams and other aged groups including national teams, U19, U23 and University team 
have always chosen DKOD for their preparation of participating in the international 
tournament held in Europe. 
 
In the last 18 years, DKOD volunteers like Mr. Henk en Mrs Cor de Kok, Alberdine 
Tesink, Hans Jansen, Danielle Busch and all the others who took care of the 
management with their passion in transportation, accommodation, rental of sport hall, 
arrangement of training sessions and many living affairs have made extreme 
contributions to the growth of Taiwan korfballers not only in the accomplishments of 
international competitions but also regarding the width and depth of international 
perspectives.   
 
DKOD has occupied a historical position that no one can replace in the development and 
achievement of Taiwan international korfball competitions. I have no doubt to say 
DKOD’s experience in international exchange sets an ideal example for other KNKV 
clubs.  
 
At this occasion, one behalf of Chinese Taipei Korfball Association, I would like to  
express our sincere congratulations on DKOD’s 75 Anniversary . In the meantime, I wish 
DKOD a successful season in 2006-2007.  
 
Our national team members are looking forward to see you again on 19 – 26 December 
2006.       
 
Prof. Inglish Ying-Che Huarng, 
Secretary General, 
Chinese Taipei Korfball Association 
Regional Vice-President for Asia & Oceania, 
International Korfball Federation 

Deze maand ontvingen wij ook een felicitatie mail van:  
Inglish Ying-Che Huarng: 

mee nemen naar Taiwan. Maar er moet natuurlijk 
altijd iets te wensen zijn. 
 
Korfbal Challenge 
In december komt de nationale ploeg van Taiwan 
weer een paar dagen naar DKOD. De ploeg gaat 
deelnemen aan de Korbal Challenge in 
Rotterdam tussen Kerst en Nieuwjaar. De 
nationale ploeg komt aan op 19 december en 
vertrekt op 27 december naar Rotterdam. We 
willen nog een kerstavond organiseren in het 
clubhuis maar details zijn nog niet bekend. Meer 
informatie volgt op de website. 
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In het kader van het 75 jarig bestaan willen we als goede buur 
uiteraard een bijdrage leveren aan de Tempo voor dit jubileumjaar.  

We hebben hiervoor contact gezocht met een 
aantal fanatieke supporters van het eerste elftal. 
Elke week staan zij trouw in het “overdekte 
stadion”, tussen het hoofdveld van Redichem en 

DKOD. Wel een sta-tribune maar toch niet gek voor een derdeklasser. 
 
Vanuit het zelfgebouwde stadion kan ook gemakkelijk een glimp worden opgevangen 
van de wedstrijden van DKOD. 
 
En wat is nu de link met DKOD? 
Aangezien Redichem nu weer derde klasse speelt en er is dus ook weer meer publiek 

komt kijken wordt het ook weer 
drukker in de kantine. Dit betekent 
voor deze supporters dat ze in de 
rust naar de overkant moeten lopen 
en dan in een drukke kantine 
terecht komen waar de kans groot 
is dat ze geen versnapering kunnen 
krijgen. Het leuke is nu dat in tijden 
van het veldseizoen de kantine van 
DKOD geopend is. Ideaal dus! 
Eigenlijk is het dus al jaren zo dat 
een aantal fans naar de DKOD 
kantine lopen om daar een biertje te 
drinken.  
 
Naast de kortere loopafstand en de 

snellere bediening worden er ook nog een flesjes bier geschonken. Beter dan tap, 
aldus de heren. We hopen dan ook dat we nog jaren gebruik kunnen maken van de 
diensten van de BUREN ! 
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Beste DKOD’ers, 
 
Mij werd gevraagd een stukje te schrijven over iets gemeenschappelijks, wat zowel met DKOD als 
Redichem te maken heeft. Afgezien van het feit dat wij beide zaterdag-verenigingen zijn en buren op 
het sportpark, houdt het daarmee voor mij wel zo’n beetje op. Als klein jongetje herinner ik mij wel de 
ploeg waarin de gebroeders Crum en Jan van Ballegooyen korfbalden! Later, de succesvolle jaren in 
de hoofdklasse en dan m.n. de zaterdagavonden in de Rijnkom. Topsport en gezelligheid inéén!  
 
Echter een mooie samenloop tussen beide verenigingen overkwam mij dit jaar in juni. Om exact te zijn 
zaterdag 3 juni. Redichem speelde de laatste beslissende nacompetitiewedstrijd in Bornerbroek. Met 
bussen en totaal 200 supporters ondersteuning, won Redichem deze wedstrijd en was promotie naar 
de 3e klasse KNVB een feit. Ik moest echter om 18.30u de feestende Redichem-familie in de steek 
laten. Samen met een vriend ben ik doorgereisd naar Grolloo (Noord Drente, 300 inwoners), om de 
jaarlijkse “thuiswedstrijd” van Cuby & The Blizzards mee te maken. Deze 40-jaar oude Rock & Roll 
Band treedt 1x per jaar op in Café/Restaurant Steenge met als gastheer “Harry”. U kent het wel; zaal 
open om 18:00 uur,  400 ‘oudere jongeren’, zwarte kleding, shag/sigaren/bier en een luchtvochtiggraad 
van 95%, maar vooral een zeer relaxte sfeer. Fantastisch dus! Een must voor iedere Rock & Roll 
liefhebber van 40 jaar en ouder!!! 
 
In de pauze loop ik bij toeval Riemer v.d. Velde (inmiddels ex-voorzitter van Heerenveen) tegen het lijf. 
Ik spreek hem aan, geef hem mijn oprechte complimenten over de wijze waarop hij zijn club leidt, en 
raak in gesprek. Hij vraagt op een gegeven moment aan mij, waar ik dan wel vandaan kom? Ik 
antwoord schuchter “Heelsum” (in de veronderstelling dat hij niet weet waar ons dorp ligt!). Dan volgt er 
een monoloog van zijn kant over Ben Crum/DKOD/Sportpark Wilhelmina, en zijn vrouw Annie, die 
jarenlang bij “Wordt Kwiek” in het 1e heeft gekorfbald. We worden onderbroken door het einde van de 
pauze en gaan de zaal in. Na 10 minuten komt er een vrouw naast mij staan, die zich voorstelt als 
Annie v.d. Velde. Opnieuw prachtige verhalen over korfbal en natuurlijk voetbal, welke tot ver na afloop 
van het concert ter tafel komen. 
 
Als ik ’s nachts over eenzame wegen met mijn kompaan tevreden naar huis terugkeer, besef ik dat 
Heelsum (met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar) toch een echt sportdorp is. De naamsbekendheid 
van Redichem reikte al tot aan Bornerbroek en dank zij de landelijke bekendheid van DKOD, zelfs nu al 
tot “diep in Grolloo”. Beter een goede buur, …….. 
 
Gefeliciteerd met jullie jubileum! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Stoel 
Voorzitter CVV Redichem 
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Deel 4 eindigde met het Nederlands 
Kampioenschap in de zaal tegen aartsrivaal 
Pernix in 1965. Tijdens het op papier zetten van 
dit stukje historie kwam ik tot het besef dat de 
rijke historie van DKOD waarschijnlijk niet binnen 
de gewenste tijd op papier gezet kon worden. 
Sommige periodes kunnen gewoonweg niet 
overgeslagen worden, omdat ze echt een 
belangrijk deel van de geschiedenis zijn en het 
niet vermelden in het geschiedenisoverzicht 
onrecht aan het totaalplaatje zouden doen. Aan 
de wens van de hoofdredacteur van Tempo, om 
het toch binnen de door hem gewenste periode te 
bewerkstelligen, ga ik proberen te voldoen, al zal 
dat een hele klus worden. 
 
We waren gebleven in 1965, het jaar waarin onze 
buurtjes uit Wageningen met de titel aan de haal 
gingen. Vele jaren heeft de getekende poster in 
mijn ouderlijk huis gelegen, waarop een hele 
grote beer in DKOD kleding en een kleine 
blauwwitte SSS-muis, met daarop de titel dat de 
kleine brullende muis de grote beer verslagen 
had. De tekening vanuit het wageningse kamp 
gaf aan hoeveel waarde men er aan hechtte om 
de alleenheerschappij van DKOD eens te 
doorbreken. Het niet behalen van de titel van de 
hoofdklasse Centrum was voor DKOD het teken 
dat men niet op de lauweren kon rusten, maar 
dat er gewerkt moest worden om de status van 
“Het vlaggenschip van de CKB” te behouden. 
 
In 1966 organiseerde DKOD weer eens de 
Gelderlanddag en het was wederom een 
fantastisch korfbalfeest. Jan Crum schreef 
hierover in Tempo en wist feilloos aan te geven 
dat de combinatie van het organisatievermogen 
van enkele DKOD-leden (Jaap Haalboom en 
Carel Peelen), de geweldige sportaccommodatie, 
de altijd gunstig gezinde weergoden bij een 
“DKOD-Gelderlanddag” en de enthousiast 
meelevende bevolking, er een superdag van 
maakten. De zin waarmee heel veel gezegd werd 
wil ik u niet onthouden; “Een Gelderlanddag 
georganiseerd door DKOD blijft natuurlijk een 
Gelderlanddag,…..en toch is hij anders.” 

DKOD werkte keihard en hoe de muis uit 
Wageningen ook brulde, DKOD bleek toch weer 
de sterkste. De eerste grote uitdaging was de 
verlenging van de titel in de zaal. In de poule 
tegen Desto, Kinderdijk, Ons Eiland en 
Vriendenschaar werd geen punt verspeeld, al 
deed Vriendenschaar zijn naam geen eer aan, 
want het spel van Vriendenschaar was nou niet 
bepaald vriendelijk te noemen. Toen in de halve 
finale Pernix aan de kant werd gezet was de 
finale een feit. Tegenstander VES was niet voor 
de poes en het kon alle kanten op. Ves kwam op 
voorsprong, maar vier puntgave treffers op rij van 
Wout Hoegen (ja m’n grote broer en daar was ik 
maar wat trots op), prima voorbereid door Ben 
Crum gaven DKOD een ruime voorsprong. Een 
7-3 voorsprong leek beslissend, maar niets was 
minder waar, VES presteerde het om op gelijke 
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voet te komen met DKOD en het was dus 7-7. De 
spanning was te snijden en het was in de laatste 
minuut dat Bart Crum, met een prachtige 
doorloopbal de stand op 8-7 bracht. VES was niet 
meer bij machte om de achterstand weg te 
werken en het was wederom groot feest in het 
Heelsumse kamp. 
 
Ook op het veld was de titel in de hoofdklasse 
Centrum weer voor DKOD, de negende alweer. 
In de strijd om de landstitel was het 
Papendrechtse PKC de tegenstander, een ploeg 
die DKOD nog niet eerder tegengekomen was in 
de strijd om de landstitel. Opvallend in het team 
van DKOD was de aanwezigheid van Peter van 
Duyn. Hij was het die we eerder tegenkwamen 
als de gesprekspartner van Pernix in de 
hoedanigheid als voorzitter van de technische 
commissie, over hun te kleine veld. Hij had 
samen met zijn vriendin de overstap naar DKOD 
gemaakt. 
 
De eerste wedstrijd in Heelsum eindigde in een 
5-5 gelijk spel en de wedstrijd in Papendrecht 
moest de beslissing brengen. Het werd een 
gedenkwaardige 3e juni (1967) op het fraaie maar 
winderige PKC-terrein. 
PKC had er alles aan gedaan om er een echte 
kampioenswedstrijd van te maken, waarbij zelfs 
voor aanvang van de wedstrijd een aantal geiten 
in de clubkleuren het veld betraden. Het gelijke 
spel in Heelsum had de hoop op een 

kampioenschap en dus de Nederlandse titel 
aangewakkerd bij alles wat PKC een warm hart 
toedroeg.  
 
De wedstrijd was beter dan in Heelsum, maar 
ook DKOD leek meer vat op de wedstrijd te 
hebben dan in de eerste ontmoeting. Via 1-3 
werd het halverwege de tweede helft 2-5 en leek 
er geen vuiltje aan de lucht. Het publiek genoot 
van het toch wel spectaculaire DKOD-spel, maar 
toch kroop PKC heel langzaam dichterbij. DKOD 
verzuimde de beslissende voorsprong te nemen 
en PKC kwam zelfs nog op 4-5. De supporters uit 
Heelsum hielden hun adem in, om vervolgens 
hun longen leeg te jubelen toen de 
scheidsrechter voor het einde floot en nog steeds 
de 4-5 stand op het scorebord stond.  

 
Weer was de titel bij de sterkste ploeg terecht 
gekomen en dat werd bevestigd door de 
voorzitter van PKC, die vooral de sportieve 
strijdwijze van DKOD roemde. 
DKOD was dus weer landskampioen en bewees 
daarmee dat ze met recht de geuzentitel 
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“Vlaggenschip van de CKB” droegen. DKOD 
bleek buiten de Gelderlanddagen om nog 
toernooien te organiseren en wel 
schoolkorfbaltoernooien. Het toernooi in 1967 
werd door de heer Pragt, de zeer charismatische 
hoofdonderwijzer van de VitaVera-school  onder 
woorden gebracht. 
 
Mijmeringen na een feest. 
 
“Hup Wilhelmina”, “Hup Beatrix”, schalde het over 
het veld, toen ik met zaterdagse slaapoogjes op 
21 oktober het sportterrein betrad. Even 
verkeerde ik in de mening op een Oranistische 
meeting te zijn terecht gekomen. De kreten 
waren echter slechts bedoeld om de volgelingen 
van de heer van de Born en van de heer Plomp 
in de richting van een hoge korf te stuwen. Het 
rendement was helaas niet altijd evenredig met 
het aanmoedigende gekrijs. Enkele ogenblikken 
later werd mijn trommelvlies namelijk verrast met 
de wat moeilijk serieus te nemen kreet: “Weg met 
Albert Schweitzer”. Albert Schweitzer heeft zich 
niet door dergelijk krijgsgehuil laten intimideren, 
in Lambarene niet, maar ook op Klein Zwitserland 
was hij onverstoorbaar. Zonder deze 
sfeertekening zou het schoolkorfbaltoernooi niet 
verwoord kunnen worden, In de twee jaar, die wij 
mochten mee beleven is er in ons een 
enthousiasme voor de korfbalsport ontstaan, die 
niet meer weg te denken is. Het is niet mijn 
bedoeling een bespiegeling te houden over het 
nut van dit evenement, dat is overbodig. Het 
toernooi is vanzelfsprekend. Wie dit gebeuren 
één keer heeft meebeleefd, of het nu als 
supporter, speler, winnaar of verliezer is, hij wordt 
geraakt door het overrompelend spontane van de 
spelende of gillende jeugd. 
Het organiseren van deze wedstrijddag is niet 
zo’n vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk, ieder 
toernooi levert een paar leden op voor DKOD; 
toch kan dat element niet de hoofdreden zijn van 
het tot in de puntjes georganiseerde feest. Er is 
meer…….. 
Voor dit meer wil ik U vooral bedanken, namens 
alle collega’s en de kinderen. We waren dit jaar 
voor de tweede keer zo gelukkig uw uitnodiging 
tot deelname te beantwoorden, we hopen nog 
jaren deze vreugde te mogen beleven. 
 
In 1968 had DKOD een jubileum! Een jubileum in 
1968 zult u zeggen hoe kan dat nu, maar het was 
toch echt waar. In dit jaar werd namelijk de 10e 
(!!!!) titel van de hoofdklasse Centrum 
binnengehaald en noem dat maar eens geen 
jubileum. Op zaterdag 30 maart was het zover. 
Van de 14 te vergeven titels had DKOD er dus 
maar liefst 10 binnengehaald, voorwaar een 
prestatie van formaat. De eerste kampioen was 

het Amsterdamse Oranje Nassau en de andere 
titels gingen naar SSS, die echter nooit de 
landstitel wist te bemachtigen. De strijd om de 
titel zou weer tegen het zeer sterke PKC gaan en 
met vier (veld)landstitels op zak was DKOD toch 
licht favoriet, al had aanvoerder Bart Crum daar 
zo zijn twijfels over, of probeerde hij zo zijn ploeg 
op scherp te zetten. Een vijfde titel zou de 
wisselbeker definitief in Heelsum laten 
belandden, maar zover was het nog niet. Zowel 
DKOD al PKC waren met ruime voorsprong 
kampioen geworden, DKOD zelfs ongeslagen, 
maar dat was geen enkele garantie voor een 
overwinning. Het zou ongemeen spannend 
worden. 
 
PKC trok in Papendrecht aan het langste eind en 

DKOD moest dus in Heelsum de hoop op een 
nieuwe titel levend houden. DKOD liep in de 
eerste helft uit na een kleine voorsprong, maar 
die was zeker niet geruststellend. PKC wist dan 
ook de 3-1 achterstand weg te werken, toch wist 
DKOD weer op voorsprong te komen. Toen PKC 
een strafworp miste en DKOD daarna wel 
scoorde was de weerstand bij de Papendrechters 
gebroken. Een derde wedstrijd moest de 
beslissing gaan brengen. 
DKOD had er kennelijk alle vertrouwen in, want 
ze schroomden niet om tussendoor nog eventjes 
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de Bondsdag winnend af te sluiten, iets wat toch 
wel de nodige risico’s met zich meebracht. 
Gelukkig bleef iedereen heel tijdens dit toernooi 
en kon de beslissingswedstrijd in Driebergen met 
een fitte selectie van start. 
 
DKOD ging voortvarend van start en leek bij rust 
een redelijk veilige marge te hebben opgebouwd, 
maar weer bleek de veerkracht van PKC. De 
ploeg uit Papendrecht wist op pure wilskracht de 
stand gelijk te trekken. In de bloedstollende 
eindfase was het Peter van Duyn, die in de 
allerlaatste minuut, DKOD aan de overwinning 
hielp. De beker was dus definitief in Heelsumse 
handen. 
In het seizoen 1968-1969 werden de 
hoofdklassen samengevoegd tot één 

gezamenlijke hoofdklasse en de kansen van 
DKOD op verlenging van de titel werden niet zo 
hoog ingeschat. In de hoofdklasse Centrum had 
DKOD niet zoveel tegenstand ondervonden en 
zou in de zeer zware gezamenlijke hoofdklasse 
waarschijnlijk het onderspit gaan delven, want 
een heel jaar op je top moeten spelen, dat zou de 
ploeg uit Heelsum volgens de kenners gaan 
opbreken. DKOD bleek echter veel sterker als 
sommigen dachten en misschien wel hoopten, 
drie wedstrijden voor het einde van de competitie 
heeft DKOD nog maar één puntje nodig. Het 
toeval wil dat dan juist de grootste rivaal, PKC 

dus, op bezoek komt in Heelsum. DKOD kan zich 
zelfs verlies permitteren, maar wil natuurlijk met 
een klinkende overwinning duidelijk maken dat er 
maar één de sterkste kan zijn. De ploeg laat er 
ook geen enkele twijfel over bestaan en veegt 
PKC met 7-4 van het veld. DKOD was en blijft de 
sterkste. 
 
De voorzitter van de CKB roemt het DKOD-spel, 
wat bijna tot de verbeelding spreekt. Als 
voorbeeld geeft hij de finale van de Rust-Roest 
series op Hemelvaartsdag. Het daarin vertoonde 
spel was een lust voor het oog en het applaus 
van het opgetogen publiek na afloop was enorm. 
Dit was korfbal zoals het gespeeld behoorde te 
worden, maar wat helaas alleen maar door 
DKOD gespeeld kon worden. Toen wisten we 
nog niet dat in de jaren 80 men vanuit heel 
Nederland naar de sporthal in Renkum kwam, 
omdat het toenmalige eerste “Korfbal van een 
andere planeet “speelde, maar daar zijn we 
voorlopig nog niet aangeland. 
In deel 6 gaan we verder met het begin van de 
jaren 70, waarin PKC de laatste kampioen van de 
CKB werd en korfbal een nieuw hoofdstuk inging, 
na de fusie van de KNKB en de CKB. 
 
Dick Hoegen 



 

Pagina 32 

DKOD – OOST ARNHEM 
Een aantal maanden geleden was ik bij mijn opa en vroeg ik hem of hij nog oude 

krantenknipsels, foto’s e.d. had van vroeger over DKOD. Het antwoord was ja en hij zou 
de boel eens opzoeken. Een aantal weken later ben ik er een avond geweest en hebben we 

samen alle stukken doorgenomen. Wat mij vooral opviel waren de vele knipsels van de 
wedstrijden tussen DKOD en Oost Arnhem. Mij leek het wel leuk om daar een item aan te 

wijden in de Tempo. Ik heb een aantal mensen gevraagd om hun gevoel tijdens deze 
wedstrijden op te schrijven. 

Arianne Bon: 
 
Het enige wat ik mij nog 
echt kan herinneren was 
dat de Rijnkom tegen OA 
echt te klein was. De 
achterlijnen, dat waren 
gewoon de 
toeschouwers.   

Margrita: 
Prachtige wedstrijden vooral in 
de Rijnkom. Oost-Arnhem was 
een echte Derby. Je mocht er 
gewoon niet van verliezen. Net 
zoiets als NEC tegen Vitesse. 
Bij Oost-Arnhem in de zaal 
winnen was een ontzettende 
klus, ze straalden zoveel 
arrogantie uit , dit maakte ze in 
goede tijden onoverwinnelijk. 
 
Ik vond de mannen er altijd 
uitspringen, Ron-Bandi , Koos-
Tjeerd, Bram-Eric, Henk Jan-
Rob. Prachtige duels/prachtige 
spelers. Zij maakten vaak het 
verschil.  
 
Als dame kwam je nooit zo uit 
de verf, Oost-Arnhem was een 
meester in het voorverdedigen.  Door: Marjolein Jansen 
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DKOD en Oost-Arnhem hebben op hetzelfde moment dezelfde groei 
doorgemaakt naar de top van Nederland .Binnen zeer korte tijd stonden 
we beiden in de top van de hoofdklasse te spelen. 
Het was een geweldige tijd, we zaten in de lift en dat was ook te merken 
aan de vele supporters die er toen in onze regio waren. Op zaterdag was 
de hal in Renkum helemaal afgeladen en op zondag onze hal in Arnhem.  
En meestal waren de spelers ook te vinden in de hal van de 
tegenstander, dus OA-spelers op zaterdag in de Rijnkom en DKOD 
spelers op zondag in Valkenhuizen. 
 
En als we dan tegen elkaar speelden dan was het helemaal feest. Ik heb 
nog een paar foto's liggen waarop je het publiek goed kunt zien in een 
wedstrijd OA-DKOD, helemaal afgeladen.  Over de volle lengte op de 
beneden verdieping wel 10 rijen en dan op de bovenverdieping ook nog 
eens 6 rijen dik. En dan stonden er ook nog mensen langs de korte lijn 
van het veld.  
 
Door die twee geweldige teams in Gelderland leefde het ook enorm onder 
de mensen. De wedstrijden zelf stonden altijd bol van de spanning. Eerst 
bestond het team van DKOD uit, wat ik me nog kan herinneren Jan 
Sjouke van de Bos, Jan Kooiman, Erik Spelten, Margrita van de Kolk, 
Renate van de Vegte, Karin Jager en nog een paar. 
 
Later speelden we veel tegen Tjeerd de Jong, Koos Bloemsma, Henk-Jan 
van de Wetering en eventjes Rob Edelenbos en als dames nog steeds 
Margrita, Danielle Busch, Brigit Meinen en Arianne van Leeuwen. 
En altijd hadden we het lastig tegen DKOD. In de beginjaren waren vooral 
de dames aanvallend gevaarlijk, later ook de mannen. 
 
Er was een gezonde rivaliteit tussen de teams en er was ook zeker wel 
respect voor elkaar.  Een aantal seizoenen gebeurde er eigenlijk 
hetzelfde: DKOD stond vaak gelijk of zelfs 1 puntje voor op Oost-Arnhem 
om vervolgens de kampioenswedstrijd te verliezen van oa TOP en Groen 
Geel. Wij hadden altijd een beetje het gevoel dat Ben Crum hier als coach 
soms wat teveel stress met zich meebracht en dat daardoor deze 
wedstrijden door zenuwen en stress verloren gingen. Wij speelden dan 
vervolgens de volgende dag de kampioenswedstrijd en hadden daar wat 
minder moeite mee. 
Een aantal jaren later toen wij een slechter jaar hadden met OA en DKOD 
stond 2de achter Deetos kan ik me ook nog herinneren dat DKOD heel blij 
was in Valkenhuizen toen wij de wedstrijd OA-Deetos speelden waarbij 
Deetos kampioen kon worden en wij moesten winnen om niet te 
degraderen. Het was Frank van het Kaar die toen OA in de klasse hield 
door de helft van de goals erin te gooien en daardoor DKOD naar de 
finale te spelen. 
  
Vooral nu DKOD en ook Oost-Arnhem niet meer aan de top spelen merk 
je eigenlijk wat een mooie tijd we allemaal gehad hebben aan deze duels. 
En dat het een unieke tijd was die niet snel terug zal keren voor 2 
gelderse teams. DKOD had daarbij wel de pech dat de finale 2x niet 
gewonnen werd maar ondanks dat denk ik dat ook de spelers van DKOD 
het een geweldige tijd vonden. 
Bij Oost-Arnhem zijn we hard bezig de eigen jeugd goed op te leiden en 
hebben we inmiddels 160 jeugdleden en ik geloof dat DKOD hier ook mee 
bezig is, dus wie weet...... 
 
Vriendelijke groet, 
Ron Steenbergen 
Oost-Arnhem 
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DECEMBER 2006 
 
Marieke Houtriet 01-12 
Appie v.d. Vegte 05-12 
Sinterklaas  06-12 
Wim van Ginkel 07-12 
Luuk Goossen  08-12 
Erik Hooijer  10-12 
Truus v.d. Vegte 14-12 
Danielle Busch 17-12 
Gerard de Jong 17-12 
Wim van Kranen 17-12 
Marlijn Swart  18-12 
Stef Blauw  22-12 
Emiel v.d. Weerd 23-12 
Jako v.d. Kolk 24-12 
Dick Hoegen  29-12 
Nico Pasman  31-12 

De ledenadministratie dient rechtstreeks benaderd te worden bij: 
 
 - opgave van leden 
 - bedanken van leden 
 - opgave van donateurs 
 - zaken betreffende de contributiebetaling 
 
De contributieregeling vanaf 01-07-2006 voor DKOD is als volgt: 
Senioren   (19 jaar en ouder)    € 17,90 p/p p/mnd  
Junioren   (16 jaar en ouder)    € 12,75 p/p p/mnd 
Aspiranten  (12 jaar en ouder)    €   9,55 p/p p/mnd 
Pupillen  (  6 jaar en ouder)    €   7,50 p/p p/mnd 
Welpen  (jonger dan 6 jaar)    €   5.20 p/p p/mnd 
Midweekers (hele seizoen midweekcompetitie)   € 13.25 p/p p/mnd 
Overige leden (niet spelend e.d.)    €   5,00 p/p p/mnd 
 
De indeling van de leeftijdscategorie jeugd is per 1 juli 2005 gewijzigd! 
 
Bedanken als lid van DKOD tijdens het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt 
toch de verplichting van betaling van de gehele jaarcontributie in, omdat DKOD op haar 
beurt ook de gehele bondscontributie voor die periode dient te betalen. 
 
Bankrekening   35.50.75.997 t.n.v. D.K.O.D. te Renkum 
 
Voor inlichtingen over contributiebetaling kunt u terecht bij de ledenadministrateur: 
J. van Huenen, Th. de Bockweg 44, 6871 EJ RENKUM, Tel + Fax 0317 – 312944 
e-mail: jvhuenen@planet.nl 

JANUARI 2007 
 
Evert Houtriet  03-01 
Celine van Elden  05-01 
Mark van Ballegoijen 11-01 
Jan Westerhof  11-01 
Ilse Hoegen   12-01 
Sharon Mulder  12-01 
Evaline Hagen  14-01 
Caroline Uijlenbroek 18-01 
Milou Verstege  20-01 
Dick Rosbach   24-01 
Rob Gerritsen   27-01 
Myrthe Wijers   28-01 
Ria van Dijk   30-01 

Nieuwe leden: 
Jeanette Mekke, David Lootsma, Beau Hardonk,  
Lobke van den Born 
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ADVERTENTIES  
BINNENKANT 

COVER-ACHTER 
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ACHTERKANT 


