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Voorzitter 
Vacature 
 
Secretaris 
Erik Boelens 
W. Marisstraat 13 
6866 AR Heelsum 
℡ 0317-313159 
e-mail: dkod.heelsum@knkv.nl 
 
Penningmeester 
Ferry Roozeboom 
Kievitsweide 3 
6708 BN  Wageningen 
℡ 0317-460537 
 
Technische Commissie 
Michiel Hupkes 
HOgenkampseweg 97 
6871 JL Renkum 
℡ 0317-317468 
e-mail: mhupkes@planet.nl 
 
 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
Kathinke Vedder 
Hogenkampseweg 166 
6871 JW Renkum 
℡ 0317-319458 
 
Activiteiten- en Kantinecommissie 
Cor van Steenis 
Sportlaan 10 
6866 NA Heelsum 
℡ 0317-312201 
e-mail: cvsteenis@zonnet.nl 
 
Ledenadministratie 
Joop van Heunen 
Th. De Bockweg 44 
6871 EJ Renkum 
℡ 0317-312944 
e-mail: jvheunen@planet.nl 
 
Redactie Tempo 
Annette van den Berg 
Prins Bernhardlaan 8 
6866 BX Heelsum 
℡ 0317-315286 
e-mail: 5.berg@hetnet.nl 
 
Sportcomplex  
Wilhelmina Sportpark 
Clubhuis “De Berk” 
Sportlaan 12 
6866 NA Heelsum 
℡ 0317-316608 
 
Productie:  Fa. A. de Jong 
Distributie: Erik Boelens 
Website: www.dkod.nl 
E-mail: webmaster@dkod.nl 

TEMPO is een uitgave van ckv DKOD, Heelsum. Overname uit 
TEMPO is toegestaan mits duidelijke bronvermelding. 

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: 

 
17 februari 2007 
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Ben Crum geridderd 
Het bestuur feliciteert Ben Crum met zijn benoeming 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg 
deze onderscheiding tijdens de Korfbal Challenge in 
Rotterdam uitgereikt. 
 
Ben is erelid van DKOD en is speler, trainer en 
bestuurslid geweest bij DKOD. Ben is werkzaam bij 
het KNKV en is ook bondscoach geweest. Bij diverse 
hoofdklasse verenigingen is Ben trainer geweest. 
 
200ste Lid 
We hebben bij de laatste thuiswedstrijd van het eerste 
ons 200e lid welkom geheten. Lobke van de Born viel 
deze eer te beurt. Zij was deze avond pupil van de 
week en kreeg o.a een DKOD sjaal aangeboden. 
Eerder op de dag had ze een wedstrijd met de E2 
gespeeld en het winnende doelpunt gescoord. 
 
Competitie 
We hebben eindelijk het definitieve zaalprogramma 
ontvangen. Hiermee komt een eind aan een hoop 
onzekerheid bij spelers, trainers en alle anderen. Ook 
de mensen zonder internet kunnen het programma 
weer gewoon in de Tempo bekijken. Het wordt nu een 
stuk makkelijker om spelers, vervoer, scheidsrechters 
en andere zaken te regelen. 
 
Scheidsrechters 
Het KNKV heeft besloten vanwege alle problemen om 
dit seizoen geen wedstrijden meer op 
verenigingsnaam aan te wijzen. Hier zullen we het 
seizoen 2007-2008 weer mee te maken krijgen. We 
hebben hier scheidsrechters voor nodig. Wie wil 
DKOD hiermee helpen? 
 
Mensen die willen gaan fluiten kunnen een 
scheidsrechters cursus volgen op kosten van DKOD. 
De cursus bestaat uit 2 gedeelten. Het eerste gedeelte 
is een theoretisch deel over spelregels en 
reglementen. Deel 1 bestaat uit 4 avonden, maar dit 
kan je ook in eigen tijd leren, en wordt afgesloten met 

een examen. Na het eerste gedeelte volgt het 
praktijkgedeelte met examen. Voor informatie kan je 
bij Erik Boelens terecht. 
 
Jubileum 
De voorbereidingen voor het jubileum zijn in volle 
gang. Op donderdag 5 april is er een receptie en op 
zaterdag 14 april worden er activiteiten en een 
feestavond georganiseerd voor leden en oud leden. 
We hebben een indrukwekkende lijst van 1400 namen 
van leden en oud leden. Van ca 500 oud leden 
hebben we nog niet de juiste adressen, maar er zijn 
gelukkig diverse mensen die ons hierbij helpen. Voor 
de mensen die nog geen DKOD sjaal hebben en deze 
toch nog willen kopen hebben we slecht nieuws:  
 
DE DKOD SJAALS ZIJN UITVERKOCHT 
Kantine 
Het bestuur is blij met de opbrengst van de 
oliebollenactie. Na jaren van repareren van het dak 
van de Berk en het zoeken naar oplossingen heeft het 
bestuur besloten om het gehele dak van de Berk te 
laten vernieuwen. Dit zal voor de 2e helft van de 
veldcompetitie worden uitgevoerd. Voor het 
opknappen van de kleedkamers hebben we tegels 
gekregen 
 
Er moeten o.a. dakplaten gelegd worden, tegels gezet 
en er moet worden geschilderd. 
Mocht je ons kunnen en willen helpen? Laat het dan 
even bij Cor van Steenis weten (tel 312201). 
 
Namen het bestuur, 
 
Erik Boelens 

Gelukkig hebben we weer iemand die de 
kleding en 2e hands schoenen gaat verzorgen: 
 
Mariëlle Albers 
 
 
Haar e-mail adres is: Marielle1968@planet.nl 
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Ik zat me laatst voor te stellen hoe het zou zijn als er 
geen ouders zouden zijn bij de wedstrijden langs het 
veld 
 
Zou het betekenen dat hun kinderen zonder zorgen 
(wat vinden mijn ouders van mijn spel?) en zonder 
commentaar op hun prestatie zouden kunnen spelen?  
Zou het betekenen dat de scheidsrechter rustig zijn of 
haar wedstrijd kon fluiten zonder alsmaar commentaar 
te krijgen? 
 
Zou het zo kunnen zijn dat de coach helemaal zelf kan 
bepalen wie er in het team staan en wie reserve 
staat? Zou het eigenlijk wel leuk zijn zo stil langs de 
kant? 
 
Nee, zo duidelijk is het niet, maar ik vraag me wel 
eens af of we met zijn allen wel beseffen wat de rol 
van iedereen op en rond het veld is. 
De spelers spelen, de coach coacht, bepaalt hoe en 
wie er speelt, de scheidsrechter bepaalt met zijn fluit 
wanneer een overtreding een overtreding is. 
 
En ouders dan? 
Ik ben blij als ze er zijn om hun kinderen aan te 
moedigen, en om te juichen als het goed gaat en op te 
peppen als het even een keer wat minder gaat. 
Als ze de coach laten weten hoe dankbaar ze zijn dat 
die vrijwilligers al die tijd in hun kind steken, waardoor 
hun kind leert spelen, gezond blijft en plezier heeft. 
Om waardering uit te spreken voor al die 
scheidsrechters die toch maar weer mooi elke vrije 
zaterdag opofferen om te zorgen dat het spel in goede 
banen geleid wordt. 
 
En ….om bij te dragen aan al die grote en kleine 
dingen die moeten gebeuren om onze club draaiende 
te houden 
 
Ouders, ik ben toch wel erg blij dat ze er zijn. 
 
 
Michiel Hupkes 

Zaterdag 10 februari 
 

Vanaf  D-jeugd en ouder  
 

Dresscode: fet foudt 
 

De lelijkste / foudtst geklede 
krijgt een foute prijs 

 
Entree : €2,-  dit om de kosten 

wat te dekken 
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RECEPTIE 
Op donderdag 5 april 2007 zal er in ons clubhuis de Berk te Heelsum, van 19:30 tot 22:00 
uur, een receptie plaatsvinden i.v.m. het 75-jarig jubileum. 
 
FEEST 
Pak nu je agenda en noteer alvast de volgende datum: zaterdag 14 april 2007. Want eindelijk 
is het dan zover, een dag vol feest, plezier en vreugde. Kortom een dag die je niet mag 
missen! 
 
De dag zal beginnen om 10:00 uur. Van 10.00 uur tot 14:00 uur worden alle spelende leden 
verwacht op het veld om met elkaar een gezellige en actieve ochtend te beleven. Uiteraard zal 
er voor een lekkere hap worden gezorgd. Trek in ieder geval je oude sportieve kleding aan en 
leef je uit!  
 
Opgeven kan door middel van het aanmeldformulier onderaan deze bladzijde. Vul hem in en 
geef hem uiterlijk 24 februari aan je trainer of aan Marjolein, Sanne of Leonie. Of mail naar 
marjojan@hotmail.com  
 
De dag zal worden afgesloten met een groot feest om gezamenlijk het 75-jarig jubileum van 
onze club te vieren. Alle leden en oud-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De feestavond 
zal plaatsvinden op het veld van DKOD van 20:30 uur tot 0:30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur. 
We beloven dat het een gezellige avond zal worden, die je niet mag missen! 
 
Wij hopen jullie allen te zien op de feestdag!!!!! 
 
Groetjes, de Jubileumcommissie 
Fea, Kathinke, Sanne, Marjolein en Leonie 

Ik kom wel / niet op de jubileum sportdag 
 
Naam: 
Leeftijd: 
Team: 
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De jaren 70 en tweede kerstdag valt op een zondag. 
 
DKOD is weer ijzersterk in het laatste jaar, dat er een 
aparte competitie van de Christelijke korfbalbond is. 
Een landstitel zit er helaas net niet in. In de micro-
finale blijkt de oude bekende, Pernix uit Leiden met 7-
6 net iets te sterk. Op het veld is er de laatste CKB 
veld-titel te vergeven en het is een werkelijke nek-aan-
nek race tussen PKC en DKOD. Na 18 wedstrijden is 
het PKC dat met 1 punt verschil de titel voor zich 
opeist. Het gat met de nummer 3, Pernix bedraagt 
meer dan 10 punten, wat de alleenheerschappij van 
PKC en DKOD nog maar eens benadrukte. PKC won 
de twee ontmoetingen tegen aartsrivaal DKOD en 
mocht zich dus terecht kampioen noemen. 
 
Er lagen echter alweer nieuwe uitdagingen te wachten 
en misschien wel nieuwe successen in het toch al zo 
succesvolle verhaal van de ploeg uit Heelsum. Die 
successen kwamen er sneller dan verwacht, niet op 
het veld maar wel in de zaal. De top van de CKB 
mocht zich met enkele teams van de KNKB gaan 
meten om een plaats te bemachtigen in de 
gezamenlijke hoofdklasse van de nieuwe bond. De 
ploegen uit de voormalige KNKB maakten zich geen al 
te grote zorgen, want de top van de voormalige CKB 
kon wel aardig ballen, maar daar was het dan ook wel 
mee gezegd. DKOD dacht daar duidelijk anders over 
en zou voor een ware sensatie gaan zorgen. 
 
De ploeg droomde van een plaatsje in de 
gezamenlijke hoofdklasse, wat zou dat mooi zijn, 
DKOD tussen ploegen als Ons Eibernest, 
Westerkwartier en Archipel. De eerste toernooidag 
kon het nog alle kanten op, DKOD behaald 3 punten 
uit ook 3 wedstrijden. De tweede toernooidag moest 
de beslissing gaan brengen. Die 7e maart werd een 
historische dag voor DKOD en een droom kwam uit. 
Bart Crum schreef in Tempo, dat hij een DKOD had 
gezien als nooit tevoren. “Wat een concentratie, wat 
een éénheid, wat een tempo, wat een fantasie, wat 
een klasse doelpunten. Iedereen speelde op de 
toppen van zijn kunnen. Dit was hartverwarmend en ik 
dacht dat er meer waren, die na afloop wel huilen en 
lachen tegelijk konden.”, dat waren zijn letterlijke 
woorden. Het resultaat was er dan ook na, eclatante 
overwinningen op DETO, Stanfries en Koog Zaandijk, 
zorgden zelf voor de toernooiwinst en de daaraan 
gekoppelde promotie naar de gezamenlijke 
hoofdklasse. Heelsum en eigenlijk de hele 

korfbalwereld stond op zijn kop, maar om DKOD kon 
nu echt niemand meer heen. 
 
DKOD overwoog in 1970 om het Wilhelmina-sportpark 
te verlaten en naar een nieuw te ontwikkelen 
sportpark aan de Hogenkampseweg te verkassen. De 
geschiedenis lijkt zich nu enigszins te herhalen. Het 
sportpark ging echter niet door, naar ik meen omdat 
het stuk grond een ander bestemmingsplan had. Later 
bleek de gemeente het bestemmingsplan dusdanig te 
hebben gewijzigd, dat er een volledige woonwijk kon 
verrijzen. Geen echte vreemde ommezwaai als je de 
gemeente Renkum maar een beetje kent.   
 
DTS uit Doorwerth klopte bij DKOD aan, om een 
eventueel samengaan te bespreken. DTS (Door 
Training Sterk) was ooit opgericht door enkele DKOD-
ers, maar bleek het toch niet op eigen kracht te 
kunnen bolwerken. Cees Beekhuizen en Jaap Groot 
namen namens DTS zitting in het bestuur en men 
stelde de officiële fusiedatum op 1 juli 1971. 
Sportvereniging DUNO probeerde nog om een 
korfbalafdeling op te starten, maar zag daar op het 
laatst toch maar vanaf.  
 
DKOD wil goed voor de dag komen in de nieuwe 
hoofdklasse en neemt dan ook al een optie op het nog 
niet gereed zijnde nationale sportcentrum Papendal, 
om daar een deel van de trainingen af te werken. Ook 
komt er een sponsor, namelijk GOLA een sportmerk. 
De selectie werd voorzien van nieuwe trainingspakken 
en tassen, met daarop de naam van de sponsor. 
Shirtreclame was nog een groot taboe in die tijd. 
Naast deze zaken was er natuurlijk ook nog financiële 
steun. 
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Er was nog iets wat de gemoederen binnen DKOD 
nogal bezig hield, het zo vertrouwde shirt moest 
plaatsmaken voor een totaal oranje shirt met een 
diagonale zwarte streep en dat deed bij veel DKOD-
ers toch wel erg zeer. Er was maar 1 DKOD-shirt en 
dat was het zwarte met de brede oranje baan en 
gelukkig is dat nu ook weer het geval, want dat is ook 
voor mij het enige echte DKOD-shirt. 
 
Het eerste zaalseizoen in de gezamenlijke 
hoofdklasse brengt niet het gewenste succes. Aan het 
einde van een spannend seizoen staat DKOD op de 
voorlaatste plaats en, hoe vervelend ook, dat was een 
degradatieplaats. Een hele ervaring rijker doet DKOD 
een stapje terug. Heel opmerkelijk was het feit dat 
Hessel Kuipers, een topspeler van Stanfries, 
toestemming kreeg om in deze zaalcompetitie uit te 
komen voor Wordt Kwiek uit Jubbenga, dit om korfbal 
op het hoogste niveau in het noorden te behouden. De 
landelijke korfbalraad probeerde het vreemde besluit, 
om Kuipers in de zaal bij Wordt Kwiek te laten spelen, 
niet door te laten gaan, maar deed tevergeefs een 
beroep op afdeling Friesland die dit besluit had 
genomen. Zelfs een uitdrukkelijk advies om deze 
ongewone constructie niet toe te passen was niet aan 
hen besteed. De afdelingen hadden reglementair de 
mogelijkheid om dit soort beslissingen te nemen en de 
afdeling Friesland wist zo het hoofdklassekorfbal in de 
provincie te behouden, iets wat zonder deze “truc” 
waarschijnlijk niet gelukt zou zijn.  
 
Op 2e kerstdag speelt DKOD nog een toernooi bij 
Westerkwartier in Amsterdam en laten daar zien dat 
ze nog echt nog tot de top van de korfbalwereld 
behoren. Via een overwinning op Blauw-Wit 
(Amsterdam) en een gelijkspel tegen Archipel bereikte 
DKOD de finale. De finale moest gespeeld worden 
tegen de organiserende vereniging Westerkwartier. 
DKOD speelde de “thuisploeg” volledig van de mat en 
won met overmacht de wisselbeker, dit tot verbazing 
van de vele toeschouwers in Amsterdam. Er zat 
echter een addertje voor DKOD onder het gras, het 
was een wisselbeker en viel 2e kerstdag volgend jaar 
niet op……zondag !? Ja, die viel dus op zondag en 
hoe kon de beker dan verdedigd gaan worden??? Een 
echt dilemma in de gelederen van DKOD. Het L.O.
(Landelijk Orgaan van de bond) dook er natuurlijk 
bovenop en dat was logisch, want het ging om het 
vlaggenschip van de Christelijke korfbalbond. De 
spelers wilden dolgraag hun titel verdedigen, maar het 
lag toch wel heel erg gevoelig. Veel mensen hadden 
er persoonlijk geen moeite mee als men op zondag 
ging spelen, maar statutair was het eigenlijk niet 
mogelijk, DKOD was een principiële 
zaterdagvereniging en op zondag spelen zou dan ook 
niet kunnen. Ook waren er veel mensen die vonden 
dat het echt niet kon en verzetten zich dan ook met 
hand en tand tegen deelname aan het toernooi op de 
tweede kerstdag. Westerkwartier nodigde 
logischerwijs DKOD uit voor het toernooi, want ze 
waren tenslotte titelverdediger.  
 
Uiteindelijk speelde niet DKOD op het toernooi, maar 
een zich “Veluwezoom”noemend team, dat verdacht 
veel weg had van DKOD, daar het in dezelfde shirts 

speelde en ook nog uit dezelfde spelers bestond. Met 
andere woorden DKOD verdedigde “gewoon”de titel in 
Amsterdam op de 2e kerstdag en als je niet beter wist 
was het een gewone 2e kerstdag, maar toevallig op 
zondag. Studio Sport, die korfbal normaal links liet 
liggen, had ineens een korfbalitem, namelijk de CKB-
topper DKOD, die in Amsterdam op zondag een 
toernooi had gespeeld als “de Veluwezoom”.  
 
De reacties konden niet uitblijven en die kwamen er 
dan ook snel. Diverse DKOD-leden hadden toch wel 
grote problemen met het spelen op zondag, anderen 
probeerden via een onderbouwd verhaal duidelijk te 
maken dat er niet zo heel veel mis was met het spelen 
op zondag. Ook andere verenigingen hadden hun 
mening over het spelen op die bewuste tweede 
kerstdag. Vooral enkele CKB-verenigingen hadden 
wat moeite met het “verraad”van hun vlaggenschip. 
We zullen maar zeggen dat het de gemoederen toch 
wel flink bezighield en dat was op zich wel logisch. Het 
liep eigenlijk met een sisser af, maar de vraag over 
hoe om te gaan met het Christelijke karakter van de 
vereniging en in welke verhouding staat sporten tot 
het respectvol omgaan met de verschillende 
meningen die hierover waren, staat eigenlijk tot op de 
dag van vandaag ter discussie. Het zal waarschijnlijk 
nog wel even zo blijven.  
 
DKOD zette ook een zeer grote verloting op, zeker 
voor die tijd. De verloting strekte zich uit over 15 
maanden en een lot koste 45 gulden. Dat bedrag was 
toch voor vele mensen een belemmering, omdat men 
meestal geconfronteerd werd met een lot wat 
maximaal een gulden koste. De hoofdprijs was echter 
wel een gloednieuwe Deux-chevaux, veel beter 
bekent als de “Lelijke Eend”. De verloting werd een 
succes en de Lelijke Eend kreeg na de laatste trekking 
een nieuwe eigenaresse.  

Ook de Gelderlanddag was weer eens aan het 
jubilerende DKOD toegewezen en het werd weer een 
groot succes, want toernooien organiseren zat DKOD 
nou eenmaal in het bloed. Tijdens de receptie ter ere 
van het 40-jarig jubileum werd door de CKB-voorzitter 
(Piet Nachtegaal) de traditionele CKB-vlag uitgereikt 
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en zo kon ook bij het vlaggenschip van de CKB de 
bondsvlag wapperen.  

DKOD was ook bezig met een unieke vorm van 
sponsoring en timmerde daar aardig mee aan de weg. 
Na wat geheimzinnige weken bleek er een vorm van 
sponsoring uit de bus te komen, die een volledig 
ander karakter had, dan de tot op dat moment 
bekende manieren van sponsoring. DKOD had 
namelijk de Nederlandse Hartstichting als sponsor 
weten te strikken. Er zat een boodschap achter deze 
vorm van sponsoring, de Hartstichting wilde namelijk 
via deze sponsoring de mensen er toe bewegen om 
zelf te gaan sporten. De slagzinnen op de tassen en 
trainingspakken waren daar een voorbeeld van. 
“Bewegen is Leven.”en “Doe zelf sport.”, moesten de 
mensen over de brug helpen, of minimaal aan het 
denken over een gezondere levensstijl. Het idee, 
afkomstig van Bart Crum, haalde de landelijke pers, 
want het idee van ideële sponsoring was toch wel 
uniek. Een heuse persconferentie in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam liet de buitenwereld uitgebreid 
kennis maken met deze vorm van sponsoring, die dus 
uit de DKOD-koker was ontstaan. 
 
DKOD wist in de zaal het verloren terrein weer terug 
te winnen, door in een bloedstollende competitie het 
Zuthpense Rapiditas te verslaan. Nog velen zullen het 

afstandschot van Ben Crum in hun geheugen hebben 
staan, die vanuit de verste hoek van het veld de korf 
wist te vinden en de Doorwerthse sporthal bijna uit zijn 
voegen liet barsten. Werkelijk in de allerlaatste 
seconden wist DKOD zo een beslissingswedstrijd uit 
het vuur te slepen. In de Dumpel in Velp werd het 
seizoen bekroond met de promotie naar de 
hoofdklasse. 
 
De grote wens van DKOD ten aanzien van een eigen 
clubhuis op het Wilhelmina-Sportpark leek een utopie 
en DKOD en de vereniging overwoog om te gaan 
verkassen naar Doorwerth, maar DKOD weg uit het zo 
vertrouwde Heelsum, dat was voor heel veel leden 
eigenlijk geen optie. Niet alleen het clubhuis leek nog 
ver weg, maar ook de ideële sponsoring bleek niet 
echt van de grond te komen. Het idee achter dit 
fenomeen was natuurlijk geweldig, maar vond te 
weinig weerklank in de Nederlandse samenleving en 
ging een beetje uit als een nachtkaars. Jammer, maar 
het was niet anders. De verhuizing naar Doorwerth 
ging niet door, maar nu kwam Renkum in beeld en wel 
een terrein aan de Hogenkampseweg. Het grote 
probleem was echter dat, wanneer alles doorging, dit 
terrein pas in 1978 opgeleverd zou worden. DKOD 
stond in dubio, omdat de uitbreiding van het 
Wilhelmina-Sportpark en een eventueel mogen 
neerzetten van een eigen accommodatie nog steeds 
tot de mogelijkheden behoorde. CHRC had tenslotte 
al een bouwvergunning aangevraagd en gekregen. 
Het bleef tenslotte het Wilhelmina-Sportpark.  Op 
sportief gebied ging DKOD op zoek naar succes en 
dat kwam er al heel snel, want DKOD groeide in de 
zaalcompetitie naar ongekende hoogte, maar 
daarover meer in deel 7 van de geschiedenis. 
 
Dick Hoegen. 

Na de wedstrijd DKOD – SSS 
Organiseert de AC de 3e helft.  

 
Dit houdt in dat: 

 
De Berk open is en er voor muziek, een hapje en gezelligheid gezorgd wordt. 

 
Dus kom allemaal 17 februari na de wedstrijd van het 1ste naar de Berk om na te praten over de 
wedstrijden, of om een gezellig klein feestje te bouwen of een potje te darten of iets dergelijks. 

Tot dan. 
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Al het ingezonden fotomateriaal is nu in handen van 
professioneel fotograaf: Arjan van Bruggen.  
 

Begin februari worden de nominaties voor de 
plaatsen 1 t/m 3 bekend gemaakt en ontvangen deze 
mensen een uitnodiging voor de prijsuitreiking. Die 
zal plaats vinden in de rust van de laatste 
thuiswedstrijd in de Rijnkom van DKOD 1 op 3 maart 
2007. 
 
Die avond zullen alle inzendingen worden getoond op 
een speciale wall-of-fame. In
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En mensen zijn de oliebollen goed bekomen? Waren ze weer lekker dit jaar? Ook dit jaar tot nog toe alleen 
positieve reacties. Dit is erg fijn om te horen. 
De actie verliep na wat opstart probleempjes erg goed. Met een aantal mensen begonnen we op vrijdagmiddag 
met de voorbereidingen zoals appels schillen, deeg maken, alles klaarzetten voor het bakken enz.enz. 
Om vijf uur rolde de eerste oliebol het vet in gevolgd door nog een kleine 3400 stuks, daarvan zijn er bijna 3200 
stuks verkocht. Met de directe kosten eraf bleef er een winst over van +/- € 950,-- 
 
Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen met z’n allen. 
 
Bedankt allemaal voor het verkopen van de oliebollen, bedankt diegene die de dag zelf geholpen hebben,en ook 
dank aan de mensen die de volgende dag geholpen hebben met het wegbrengen van de oliebollen en het weer in 
orde maken van de Berk. Een superinzet heeft ervoor gezorgd dat we tevreden terug kunnen kijken!!! 
 
In het bijzonder willen we vanaf deze plaats bedanken: 
 
⇒ Ton Pansier van de EDAH voor het leveren van de ingrediënten voor een schappelijke prijs. 
⇒ René en Ron  uit de keuken van zorgcentrum Heidestein , ieder jaar mogen we daar gebruiksvoorwerpen 

lenen, dit jaar kregen we zelfs een oliebollenbakmachine mee. 
⇒ Henk Janssen voor het leveren en sponsoren van het gas waar op gebakken is. 
⇒ Rien Hooijer voor het koken en sponsoren van een heerlijke pan erwtensoep 
 
Zonder deze mensen zou het kostenplaatje er heel anders uit zien!!! 
 
Nogmaals heel hartelijk dank allemaal!!!! 
 
De dames Geutjes krijgen dit jaar een presentje, zij hebben de meeste oliebollen verkocht. 
Goed zo dames!!!!! 
 
Namens de kantinecommissie: 
Barendien Hooijer  
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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. 

Wijk  Datum Personen 
Doorwerth Vrijdag 23 februari 2007 Hans Jansen, Jos Beekhuizen 

Erik Boelens, Andre Meijer 

Heveadorp Zaterdag 24 februari 2007 Jan Westerhof, Wim van Kranen 

Doorwerth vrijdag 30 maart 2007 
  
  

Peter van Ballegoijen, Martin Hooijer 
Derk-jan Hooijer, Ruud van de Vegte 

Heveadorp Zaterdag 31 maart 2007 Jan Westerhof, Arie van Ballegoijen 

Doorwerth  
  

Vrijdag 27 april 2007 Harke Cleveringa, Stefan Hartkorn 
Willem Lijftogt, Ben de Hond 

Heveadorp 
  

Zaterdag 28 april 2007 Jan Westerhof, Peter van Ballegoijen 
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De activiteitencommissie heeft het idee opgevat om tijdens een instuifavond te gaan pokeren!  
 
Wat we van plan zijn is het volgende: 
We gaan texas hold’em poker spelen, een pokervariant die op het moment ook vaak op televisie te zien is. 
Voor de mensen die nog niet kunnen pokeren, of die deze variant niet kennen, willen we de eerste avond 
beginnen met de uitleg ervan. 
 
Vervolgens gaan we spelen met fiches, we gaan een aantal rondes spelen. Na elke ronde worden je fiches geteld 
en je score genoteerd. Winnaar is degene die na 3 rondes de hoogste score heeft behaald.  
Op deze manier blijft het dus ook leuk als je nog niet goed kunt pokeren. Als er genoeg animo is wordt er 
misschien een maandelijkse competitie opgezet. 
 
Ook kan er deze avond gedart worden of gewoon gezellig een drankje genuttigd worden. 

Wie kan ons helpen aan  
Tempo’s, Korfbal! & NK’s  

uit de periode 1996 - 2006 ??? 
 

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

 
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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Zaterdag 9 december zijn Marjolein en ik naar Ab vd 
Vegte geweest voor een interview en dat is nu net het 
woord wat ik liever niet gebruik. Het geeft een te 
professionele benaming voor een geweldig goed en 
gezellig gesprek met een DKOD-er in hart en nieren. 
Nu wordt dat natuurlijk van veel oud gedienden 
gezegd… maar ik grijp graag terug op een cliché om 
het vervolgens gewoon op schrift te kunnen 
bevestigen. Dit was weer een topmiddag in de jonge 
leventjes van twee wannabe-Tempo-redacteuren. 
 
Voor mij was de entree al een bijzondere (het 
woonhuis en de aansluitende winkel in Doorwerth ken 
ik als schoolganger van het Duno college en natuurlijk 
als DKOD-er die er vroeger zijn shirt ging kopen voor 
het nieuwe seizoen (als het oude weer eens te klein 
was geworden). We weten natuurlijk allemaal dat het 
hier gaat om het alom bekende zwarte shirt met de 
oranje baan in het midden. Een klassieker!!!). We 
lieten ons zelf aan de achterzijde binnen met de 
sleutel… (tja, dat zijn de voordelen van kind aan huis 
zijn bij je opa) en daar werden we ontvangen door de 
vrouw des huizes. 
 
Marjolein en ik betraden de woonkamer en nestelden 
ons op de heerlijk zachte banken. Deze bleken een 
goed voorteken voor de rest van de middag. Als snel 
kwam Ab de kamer binnen met gestrekte arm om die 

vriendelijk te schudden. Zijn stoel naast de haard was 
snel gevonden en met veel enthousiasme begonnen 
we het gesprek. De eerste vraag was er een van 
hem… hoe wilden we het gaan aanpakken? Mijn 
eerdere poging als Tempo-redacteur (toen met 
Leonie) bij Abe de Jong was, net als deze keer, vrijwel 
onvoorbereid. Ik vertelde dan ook gewoon dat het 
vaak een kwestie was om een aantal onderwerpen op 
te gooien en dat het meegegooide en 
spreekwoordelijke kwartje wel zou zorgen voor de 
bergen informatie die in de hoofden van deze oer 
DKOD-ers lagen te wachten om weer eens ontsloten 
te worden. Zo ook deze keer… 

Maar om toch tot een vraag te komen gaf ik aan dat ik 
met name benieuwd was naar zaken als huisvesting 
en situatie in de begin dagen. Ab gaf aan dat helaas 
veel (foto)materiaal verloren is gegaan tijdens de 
oorlog. Na terugkomst in het dorp vanaf het 

“Ab is groot geworden 
met DKOD en is DKOD 
altijd trouw gebleven.  
 
Als jongeman als 
topspeler, als toneelspeler, 
als bestuurslid, een 
goede voorzitter en als 
een beste supporter.  
 
Heelsum en DKOD zit in 
zijn genen en dan kan 
dit dus niet anders ...“ 
 
Citaat:  
Ben Crum, december 2006 
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evacuatieadres bleek dat veel materiaal verloren was 
gegaan. Nu is er in die tijd natuurlijk wel het nodige 
materiaal weer bij elkaar gesprokkeld door hem en 
andere dkod-ers van het eerste uur. Zodat wij nu 
kunnen genieten van de vergeelde zwart-wit foto’s op 
de tafel en in de mappen van Abe de Jong en het 
jubileum boek waarin onze historie is opgetekend. 
 
Ab begon bij DKOD toen zijn broer de tien jarige 
leeftijd bereikte in 1935 en aspirant lid mocht worden 
van de vereniging. Hij was toen zelf 8 jaar en volgde in 
het kielzog van zijn broer. Er was voor de jeugd geen 
officiële competitie en men moest het hebben van 
onderlinge wedstrijden. Het “weitje vd Vegte” werd 
gebruikt voor de trainingen en aan de overkant van de 
weg bevond zich het speelveld. Het werd begin ‘40 
omgeploegd naar bouwland en daardoor moest DKOD 
verkassen naar het terrein van de huidige 
voetbalvereniging CHRC en zo kwamen we al vroeg 
op sportpark Wilhelmina terecht. We speelden alleen 
onderlinge partijtjes en de trainingen werden verzorgd 
door Gerrit Beekhuizen. 
 
In oorlogstijd werd, zoals we in de stukken over de 
historie van DKOD hebben kunnen lezen, besloten om 
geen lid te worden van Duitse verenigingen die 
werden opgericht. Zowel DKOD als het CKB besloten 
dat hun favoriete spel niet onder dergelijke 
omstandigheden en vooral niet als lid van een Duitse 
vereniging voortgezet konden worden. Na de oorlog 
pakte de bond en ook DKOD het spelletje weer op. De 
blokhut op het Wilhelmina sportpark werd gebruikt als 
kleed- en materiaalhok en we hebben vanmiddag 
geleerd dat daarnaast de naam “Scharrelhok”  bij 
velen de wangetjes doet ‘blossen’. Diegene die de 
sleutel buiten de speeltijden kon bemachtigen was 
spekkoper. Iets fluistert mij in dat we verstoken blijven 
van meer informatie over wat zich daar allemaal heeft 
afgespeeld. 
 
Ab was een lange heer en moest tijdens het gesprek 
kenbaar maken dat het middenvak hem goed tot zijn 
recht liet komen. Dit was de eerste keer dat ik 
positieve woorden hoorde over het middenvak dat ik 
zelf ook nog heb meegemaakt aan het einde van de 
jaren 80. Ook deerden weer en wind de spelers niet 
de competitie liep door tot ver in november en zelfs 
december. De woorden: gruwelijk en sneeuw werden 
in één zin genoemd met het feit dat de fiets destijds 
het vervoermiddel was voor de wedstrijden in de 
omgeving. Daarnaast werden de toernooien met 
Pasen (Gelderlanddag), Pinksteren en Hemelvaart 
(Bondsdag) bezocht middels de wagens van v. 
Maanen. 
Het eerste toernooi na de oorlog werd gespeeld in 
Den Haag en daar de heer van Maanen geen 
vergunning had voor het vervoeren van personen 
moest men in alle vroegte vertrekken. Dit zorgde 
ervoor dat men uren voordat het toernooi begon al in 
Den Haag was. De tramritjes en het belletje trekken 
van de DKOD-ers doet hem nog steeds lachen. 
Baldadige kwajongens- en meisjesstreken van de 
boertjes uit het Oosten. De tramchauffeur werd 
immers tot wanhoop gedreven toen bleek dat die 
luidruchtige DKOD-ers bij het eindpunt nog steeds in 

de tram aanwezig waren en hij verzocht ze dan ook 
om uit te stappen omdat het eindpunt was bereikt. De 
boertjes vroegen natuurlijk geheel onschuldig hoe hij 
van het eindpunt verder kon rijden? Achteruit soms? 
Over het toernooi zelf hebben we het niet meer 
gehad… waarschijnlijk door de vele gewonnen 
wedstrijden… Dat de vrachtwagen op de terug weg 
maar voor de helft gevuld leek kwam door de hechte 
onderlinge band die ontstond tijdens de toernooien en 
dat was volgens Ab wel noemenswaardig. 
 
Toernooien als de Gelderlanddagen (die mede door 
de zeer bewonderenswaardige DKOD-er Jaap 
Haalboom) werden georganiseerd worden 
legendarisch genoemd en het draaiboek was volgens 
Ab elk jaar weer de garantie voor een voortreffelijk 
toernooi. Van heinde en verre kwam men naar het 
prachtige gebied waarin ons sportpark lag. Al werd elk 
toernooi begonnen met een of meerdere psalmen, 
daarna mocht men elkaar de koppen inslaan!!! Bij 
deze toernooien werden felle wedstrijden gespeeld 
maar dat mocht de pret niet drukken. Hij kan zich ook 
nog het uitschenken van karnemelk herinneren op een 
van deze toernooien, dat eens gepaard ging met 
extreme warmte. De karnemelk zou snel uitverkocht 
raken met al die dorstige kelen maar door het 
aanlengen met water is de clubklas vervolgens nog 
een paar uurtjes extra gespekt. 
 
Omdat DKOD het zo goed deed in de competities en 
op de toernooien werden ze regelmatig gevraagd voor 
demo- en of oefenwedstrijden. Op de heen weg naar 
een demo wedstrijd (bij de zojuist opgerichte club SEV 
– voorjaar 1946) in Hengelo belandde de vrachtwagen 
waarin de DKOD-ers zich vervoerden aan de Duitse 
grens en Aart Roozeboom schreeuwde:”Waar hebben 
jullie mijn gestolen fiets gelaten?” richting de 
douaniers om vervolgens weer snel door te rijden met 
gierende banden en spelers. De wedstrijd werd met 
20-12 gewonnen! 
 
Op de terugweg zou een café in Arnhem aangedaan 
worden en bij de koepel kerk ontstond er een 
discussie met oa. Corry van Heusden die net haar 
rijbewijs had gehaald en ook wel even in de 
vrachtwagen wilde rijden. Na de nodige hoge woorden 
mocht zij uiteindelijk wel een paar rondjes om de kerk 
rijden (toen kon dat nog). Dat leek goed te gaan tot zij 
wilde stoppen en niet wist hoe dat ging. Uiteindelijk 
sprong Henk Roozeboom op de treeplank van de 
wagen om vervolgens de wagen tot stilstand te krijgen 
met zijn instructies. Zo smakelijk als Ab het vertelt 
moet je hier natuurlijk om lachen en vele DKOD-ers 
die destijds al uitgestapt waren kwamen natuurlijk niet 
meer bij. Die Corry heeft een slechte avond gehad in 
het café dat kan haast niet anders. 
 
Eind jaren ‘40 werden de broers van de Vegte samen 
met andere DKOD-ers uitgezonden als soldaten van 
het Nederlandse leger. Maar zelfs in Indië bleven ze 
niet verstoken van de resultaten die hun clubje 
behaalde. Met regelmaat werd de Tempo, het 
plaatselijke blaadje: Ver van huis – toch thuis en de 
L.O. (Lichamelijke Oefening, een orgaan van de CKB) 
opgestuurd en die werd in “de verre” daadwerkelijk 
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verslonden door de soldaten die maar al te graag op 
de hoogte wilden blijven van de gebeurtenissen in het 
dorp en bij hun club. 

 
Dat DKOD het goed deed in deze periode bleek door 
de nodige kampioenswedstrijden en finales tijdens 
bondsdagen die ze speelde of behaalde. In oktober 
’47 het kampioenschap van de 1ste klas dat DKOD nipt 
verloor tijdens een confrontatie met DIO en DKOD 
werd weer eens kampioen van de bondsdag en in ’49 
kampioen van Gelderland. Mijn vraag over wie de 
helden waren in die periode werd als volgt 
beantwoord: Wij vormden een eenheid voor helden 
was in die tijd geen plaats! 
 
We vroegen ons als jonkies af welke tegenstanders 
hem zijn bij gebleven… Namen schoten niet echt te 
binnen maar bij DVO werden erg felle wedstrijden 
gespeeld. Mede omdat DVO destijds bekend stond 
om haar ruwe spel. Maar bij DKOD liep onder andere 
Aart Roozeboom rond en die kon er ook wat van. Er 
staat hem ook nog een wedstrijd bij in Amsterdam om 
het kampioenschap. Ene Ben Land liep daar rond en 
wist ook wel hoe het spelletje gespeeld moest worden 
op. Maar Aart liet zich niet kisten en bij een flinke en 
directe confrontatie bleek een flinke trap tegen het 
achterste van Land de oplossing om deze man wat te 
temperen. 
 
Ab wil hiermee nogmaals aangeven dat het fanatisme 
waarmee ze destijds speelden en hoe ze korfbal 
beleefden met deze vriendenploeg, ongekend was. Er 
was naast korfbal en toneel natuurlijk nog geen tv, 
internet etc. dus men moest het ook hebben van de 
uitjes rondom de sport. En dat hier hechte 
vriendschappen uit ontstonden was natuurlijk 

vanzelfsprekend. Even wat namen die tijdens dit 
gesprek ao. naar voren kwamen: Leentje Diekman, 
Diny Meyer, Wim van de Brink, Oosten, Gerard de 
Jong, Tonnie Crum en Martha Roozeboom. Dat deze 
korfballers samen stellen vormden of ‘mengden’ met 
korfballers van andere clubs mag duidelijk zijn. Korfbal 
was/is een groot deel van hun leven en het kon niet 
anders dan dat een aantal van hen samen verder ging 
na de wedstrijd. 
 
In het rijtje dient Gerard de Jong nog even extra 
uitgelicht te worden volgens Ab. Hij heeft de club van 
een flinke impuls voorzien als secretaris, 
penningmeester en de man die de redactie van 
Tempo weer op poten heeft gezet in die tijd. 
 
Ook het inmiddels welbekende toneel moest natuurlijk 
aan bod komen. We zaten hier immers met een van 
de spelers uit die stukken heerlijk te genieten van de 
thee. In het zaaltje van “de zusjes Endeleyn” en in 
“Zaal Rehoboth” werden historische 
toneelvoorstellingen en voordrachten georganiseerd 
als bedankje richting de supporters die het hele 
seizoen kwamen kijken. Door de populariteit van de 
opvoeringen werden er ook elders opvoeringen 
gegeven. Zo konden de oudjes in Mooiland en de club 
Onder Ons van onze helden genieten. Naast de 
voorstellingen was natuurlijk de voorpret van de 
spelers ook van belang en Ab nog even kwijt dat alle 
schmink en pruiken altijd keurig werden verzorgd door 
Theo Jansen (de kapper) en de kaartjes bij de ‘oude 
de jong’ altijd razend snel uitverkocht waren. 
 
Dat de familie vd Vegte uit korfballers bestond is voor 
de ouderen onder ons wel duidelijk. Ab & Oosten en 
hun twee zussen: Tineke en Hetty speelden in het 
zelfde team. Niet bij elkaar in één vak want al snel 
bleek dat wanneer ze in één vak stonden de 
discussies over het gepresteerde spel niet van de 
lucht waren. Tijdens de nabesprekingen op zondag of 
maandag (op maandag bij de fietsenmaker de 
Gooijer) ging het er soms behoorlijk pittig aan toe. 
Hiervan is tijdens de jubileum wedstrijd van zijn broer 
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Oosten (toen deze 60 werd) niets meer terug te zien. 
Als een blok speelden ze in één vak en kreeg de 
wedstrijd haar allure die ze verdiende. Ab wil ook nog 
even vermelden dat het sarren van zijn zus Tineke 
vaak al op donderdag begon en dat was allemaal in 
het belang van de club want als ze ‘boos’ was dan 
speelde ze extra goed! 
 
Dat deze familie nog meer korfballers heeft voort 
gebracht is duidelijk gezien het feit dat dochter Marga 
bij DKOD speelde en ik als redacteur hier nu samen 
met zijn kleindochter Marjolein zit. Dat doet Ab goed. 
Hij is er trots op dat de club weer echt leeft. Dat straalt 
volgens hem van zijn kleindochter en de activiteit 
binnen de club af. En ondanks dat het spelletje zoals 
dat tegenwoordig gespeeld wordt natuurlijk niet meer 
is zoals vroeger doet dat niets af aan het gevoel dat 
het opwekt in de harten van vele DKOD-ers. En hij is 
dan ook bij zoveel mogelijk thuiswedstrijden te vinden. 
 
Om terug te gaan naar Ab en het DKOD van toen 
moeten we even stil staan bij de periode dat hij 
wegens een eigen zaak moest stoppen met zijn 
activiteiten bij DKOD. 10 tot 15 jaar heeft alles op een 
wat lager pitje gestaan maar toen begin jaren tachtig 
het allemaal wat minder ging bij DKOD heeft hij de 
taak van voorzitter op zich genomen. Met Abe de Jong 
en Henk van Hunnik heeft hij de club heel behoorlijk 
op de rails gezet.  

 
Voorzitter zijn is volgens hem een eenzaam ‘beroep’ 
want ook bij een bezoekje aan een wedstrijd werd 
veelvuldig aan zijn jasje getrokken. Maar velen 
moesten het van hem maar doen met de 24 uur die in 
de door de weekse dagen zaten. Het weekend was 
voor hem genieten van de sport! In de bestuurlijke 
periode die volgde en 11 jaar duurde zijn er behoorlijk 
wat zaken aangepakt en hebben de resultaten op 
zowel sportief als zakelijk vlak de club naar grote 
hoogte gebracht. 
 
Uitbreidingen van het clubhuis volgde nadat kapper 
Jansen het bedrag dat door DKOD-ers was opgehaald 
moest verdubbelen volgens de gemaakte afspraak.  
De bouwklussen rondom de keuken, bijkeuken, 
materiaalhoek en uitbreiding kantine werd met de 
inspanning van vele vrijwilligers geklaard. En ook het 
komende voorjaar zullen de broers vd Vegte samen 
weer de nodige klussen op zich nemen. Het dak op 
gaan is misschien niet meer voor hem weggelegd (dat 

moeten anderen maar eens bladvrij houden), maar 
een helpende hand bieden in en rondom het gebouw 
is nu eenmaal altijd welkom en hij voldoet graag aan 
een dergelijke oproep nu hij weer wat meer tijd gaat 
krijgen omdat hij stopt met de zaak. 

-foto: feestelijk heden na voltooiing van 
uitbereidingen clubhuis “de Berk”. 
 
De bouw van de Rijnkom, kampioen van de 
overgangsklasse en daarna natuurlijk de toetreding tot 
de hoofdklasse. Dit allemaal mede door de 
fantastische inzet van Ben Crum. Deze man verdient 
volgens Ab groot respect binnen de club. Wat hij 
betekend heeft voor DKOD, korfbal in Nederland en 
ver daar buiten is niet te beschrijven. Als toptrainer bij 
DKOD heeft hij er mede voor gezorgd dat DKOD na 
een lange periode van afwezigheid in de landelijke top 
weer wat voorstelde. Prestatie korfbal kreeg wat dat 
betreft ook betekenis voor DKOD. De naam van Crum 
en de prestaties van het geweldige team dat hij tot zijn 
beschikking had zorgde ervoor dat het goed ging met 
DKOD. Grote sponsordeals met Bruil en Bavaria 
werden binnen gehaald en laten we vooral niet 
vergeten de grote aantallen borden in de Rijnkom. 
Mede door Ton van de Pol waren vele bedrijven uit de 
omgeving in beeld bij de media en natuurlijk de vele 
supporters op de volle tribunes. Hij denkt dat ook de 
Rijnkom destijds zijn top tijden heeft gekend qua 
consumptieomzet van honderden mensen die bleven 
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hangen na de hoogstaande wedstrijden die zelfs op 
de landelijke tv werden getoond. 

-foto van selectie met Bruil shirts en de 
nieuwjaarskaart van 1988 
 
Latere poging tot naamsverbintenis met Bruil is helaas 
mislukt.  

Gezien het dossier dat Ab daarvan heeft is ons 
nogmaals duidelijk geworden dat hier erg veel tijd, 
diplomatiek en ‘politiek’ aan te pas is gekomen. Na 
een goede voorbereiding en het gevonden draagvlak 
binnen de club ging hij de strijd met het 
districtsbestuur aan. De voorbereiding zorgde ervoor 
dat alle negatieve klanken werden gepareerd met het 
resultaat dat na stemming het voorstel aangenomen 
werd en dat men op kon naar het landelijke orgaan. 
Daar werd het door het hoofdbestuur op de agenda 
gezet van de Algemene ledenvergadering omdat dit 
volgens de regels nou eenmaal moest. Maar met het 
nodige commentaar van dat zelfde hoofdbestuur. Het 
woord ‘zou’ zou vervolgens een grote rol gaan spelen 
in deze vergadering. Helaas mocht het agendapunt 
niet door Ab zelf naar voren gebracht en verdedigd 
worden maar door een afgevaardigde van het district 
Gelderland. Het voorstel van hem en DKOD zou 
kunnen leiden tot een kloof tussen arm en rijk. Het 
zou de zuiverheid van de competitie aantasten en zou 
tot competitie vervalsing kunnen leiden omdat clubs 
met veel geld een plek in de hoofdklasse zouden 
kunnen ‘kopen’. Er werd door Fred Troost in het NK 
zelfs geschreven dat hij hoopte dat de AV het voorstel 
uit Gelderland resoluut zou afwijzen… opmerkelijk dat 
in zo’n algemeen korfbal orgaan een dergelijke 
ongezouten mening opgetekend mocht worden. Ab 
wordt nog ontzettend boos (ik kan me een voorstelling 
maken van de woede die hem destijds overmand zal 
hebben) dat grote tegenstanders ten tijde van het 
voorstel een paar jaar later met de eer gingen strijken 
dat ze de eerste waren die de naam van de sponsor 
aan de club gingen verbinden. 

Anekdotes dat Bruil een bedrag zou storten voor elke 
supporter boven de 200 (en tegen PKC werd ooit het 
magische bezoekersaantal van 1400 behaald) en dat 
de directer van Bavaria persoonlijk 15 flappen van 
duizend gulden kwam overhandigen, worden door Ab 
glimmend van trots bevestigd. Terugdenken aan die 
periode doet hem zichtbaar goed. De dag waarop 
1400 mensen naar de topper DKOD – PKC kwamen 
was hij jarig en werd hij toegezongen door alle 
supporters. Een geweldige ervaring die opgeluisterd 
werd door de Boerenkapel die bij vele thuiswedstrijden 
gratis aanwezig was. 

De anekdote die hierbij opkomt, is een leuke: Omdat 
er bij DKOD altijd door de Boerenkapel gespeeld werd 
en dit razend populair was heeft ook de heer Elands 
zich een keer aangeboden om te komen spelen met 
zijn mensen. Voor de afwisseling leek dit wel een 
goed plan. Echter de wat oudere muzikanten konden 
het publiek echter niet bekoren en er werd zelfs slaap 
kindje slaap gezongen. Het was dan ook de enige 
keer dat deze formatie optrad. 
 
In de periode dat Ab voorzitter was heeft hij ook een 
plan geschreven om van jeugd tot selectie een 
bepaalde opleiding aan te bieden zodat doorstroom 
van eigen leden beter zou gaan verlopen. Helaas had 
Ben Crum toen niet de gelegenheid om hier vol aan 
mee te werken en werd het plan door de mensen die 
op dat moment de jeugdopleiding deden niet 
gedragen. Toen ik vertelde dat de TC al een tijdje 
bezig is met het invoeren van het ‘Oranje Spoor’ 
waarin de opleiding van welp t/m senior en de eisen 
aan spelers en trainers worden beschreven, knikte Ab 
instemmend, het heeft even geduurd maar het is een 
positieve ontwikkeling. 
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We ontkomen er echter niet aan ook de mindere 
periode te beschrijven. Voor hem geen bezwaar en hij 
wil hier het volgende over kwijt. Het feit dat de spelers 
die in ‘opstand’ kwamen tegen Crum en die het 
bestuur lieten kiezen tussen Crum en de club doet 
hem nog steeds pijn en we moeten optekenen dat hij 
persoonlijk nog steeds spijt heeft van de moeilijke 
keuze die het bestuur destijds heeft moeten nemen. 
Spelers zouden weg gaan omdat ze oa. niets meer 
konden leren van Crum… Volgens vd Ab  was deze 
man echter de uitvinder van het Nederlandse 
topkorfbal en bleek het kunnen en het charisma van 
Crum later wel goed voor de landstitel titel op het veld 
in 1996. Goed voor DKOD want er kwamen weer 
hoogtij dagen maar schijnbaar was er uiteindelijk wel 
wat te leren van de grote meester. Het maakt Ab trots 
omdat hij die Crum als fantastisch speler, voorzitter en 
trainer/coach heeft mogen meemaken. En dat maakt 
Crum nog steeds een DKOD-er in hart en nieren iets 
waar hij nog wel even over door zou kunnen gaan. 
 
Ab vd Vegte heeft na 11 jaar een opvolger gezocht en 
de bestuurshamer overgedragen aan Johan de Jong. 
Zelf is hij nog regelmatig in en rondom het clubhuis te 
vinden om klusjes op te knappen en bezoekt hij 
samen met zijn vrouw regelmatig de thuiswedstrijden 
van DKOD 1. 
 
Aan het einde van het gesprek geeft vd Vegte aan dat 
DKOD in zijn hart zit en we kunnen dit na het gesprek 
gewoon niet anders opschrijven. 
 
Marjolein & Wilco 
 
 

Reactie van Ben Crum: 
 
Ab van de Vegte 
Het was in de naoorlogse jaren. De schrijver van dit 
stukje was  9 jaar. Ab was net terug uit Indonesië en 
nam de draad weer op als korfballer. Het dagblad 
Trouw, de krant van Protestant Nederland schreef 
wekelijks over korfbal. De parel van Heelsum, de 
korfbalvereniging DKOD, werd door dit 
dagblad op de Nederlandse kaart gezet. 
 
DKOD begon in de jaren 50 aan een roemrijke 
periode. DKOD maakte Heelsum bekend in heel 
Nederland door haar opvallende goede sportprestatie. 
Ab was met zijn broer Oosten, hun buurmannen Wim 
van de Brink en Johan de Jong, Driekus Roosenboom 
uit Doorwerth en Aart Roozenboom van de 
Doornenkamp en soms Wim Kieft of Henk Bruil en 
natuurlijk met de meiden Hetty Kieft; Diny Meijer; 
Leentje Diekman; Martha Roozenboom; Hetty van de 
Vegte en 
Tonny  Crum voor mij de sterren van Heelsum. Ik 
wilde hoe dan ook zo goed worden als zij. Zij waren 
de voorbeelden voor alle jonge mensen in het dorp, 
die van sport hielden. 
 
Ab van de Vegte kan ik me dus nog goed voor de 
geest halen. Ik zie nu beelden van een statige en 
stijve en in de rechte lijn een snelle korfballer. Geen 
show, geen subtiele 1 tegen 1. Sterk, fier en fair zijn 
woorden die bij zijn wijze van korfballen hoorde. 
Ik zie nog steeds zijn wijze van schieten. Duimen 
achter de bal en een scherp schot dat hard tegen de 
achterkant van de korf botste. Hij kon schieten van ver 
en schoot volgens mij scherper en zuiverder dan de 
meeste ploeggenoten. 
 
Hij behoorde bij een generatie die zonder coach 
zichzelf alles hadden aangeleerd. Iedere avond 
schieten en partijtjes op de veldjes tussen de huizen. 
 
Ab is groot geworden met DKOD en is DKOD altijd 
trouw gebleven. Als jongeman als topspeler, als 
toneelspeler, als bestuurslid, een goede voorzitter en 
als een beste supporter. Heelsum en DKOD zit in zijn 
genen en dan kan dit dus niet anders. Ongelooflijk is 
het bijvoorbeeld dat hij en zijn broer als 70-ers nog 
niet zo lang geleden samen aan het werk waren om 
het clubhuis weer eens op te 
knappen. 
 
Hulde voor die mannen! 
Hulde voor Ab. 
Ik wens je een gezond en lang leven toe en natuurlijk 
ook nog veel plezier mag hebben van DKOD. 
 
Ben Crum, december 2006 
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niet zo moeilijk. Wat wel het gevolg was, is dat we 
eigenlijk samen de lijnen uitzetten bij DKOD, met wat 
betreft de topsport altijd op de achtergrond Ben Crum. 
't Lijkt niet erg democratisch dat een paar mensen dat 
samen deden, maar volgens mij is dat toch de enige 
weg van besturen. Je moet het zo zien: een paar 
dirigenten, met daarnaast een goed orkest, bestaande 
uit de noeste werkers in de vereniging. Sommigen met 
een gebruiksaanwijzing, maar onmisbaar! Dat was 
vroeger zo en zal dat nu ook nog zijn. 
 
Om op dat orkest terug te komen: zonder dirigenten is 
er nog muziek te maken; zonder orkest is het 
helemaal niets. Ik heb dit soort mensen altijd zeer 
gewaardeerd. Ik had het net over Ben Crum. In zijn 
lange actieve spelers- periode een weergaloos goede 
korfballer en daarna bepalend voor het Nederlandse 
korfbal in zijn geheel. Van zijn kennis en contacten 
heeft DKOD tientallen jaren geprofiteerd. Zonder hem 
zou onze vereniging nooit de echte top bereikt hebben 
en dat is toch wel degelijk een aantal jaren zo geweest 
(2x zaalkorfbal-finale en 1x veldfinale is bijvoorbeeld 
iets dat we nooit hadden willen missen). Als loon voor 
zijn trainerschap vroeg Ben niet veel. Sterker  
nog; hij incasseerde nooit, wetende dat DKOD altijd 
krap bij kas zat. 
 
Je zou hem voor een interview in Tempo moeten zien 
te strikken. 
Volgens mij is het in het 75-jarig bestaan DKOD-er 
nummer 1. 
 
Groeten, 
Abe. 
 
NB 
We zijn al bezig om Ben Crum daadwerkelijk te 
strikken voor een interview. 

Reactie van Leen Stunnenberg-Dieckman: 
Ab is een fantastische vent zowel op persoonlijke vlak 
en als korfbalspeler. Destijds ‘klitten’ wij als team 
gigantisch en waren we voor die tijd de absolute top. 
Een joviale speler en man. Samen met zijn broer 
echte DKOD-ers! 
 
Reactie van Ton van de Pol: 
De borden eind jaren tachtig begin negentig waren erg 
goed voor de clubkas. We hadden namelijk het 
alleenrecht op deze borden in de Rijnkom en die 
brachten toch 400, - gulden per bord en jaar op. De 
contracten werden meestal afgesloten voor 2 tot 3 jaar 
dus dat liep er goed. Ook de sponsoren uit 
Oosterbeek werden meestal door mij binnen gehaald 
maar nu ik in Arnhem woon, kan ik niet zoveel meer 
doen voor de club. Ik kom nog wel met enige 
regelmaat een wedstrijd van DKOD bezoeken. 
 
Reactie van Dinie van Aalst: 
Speelde vanaf haar 14e tot 24ste met de heren van de 
Vegte in één erg hecht team en kan zich nog goed 
herinneren dat ze beiden zo hard en strak een bal 
konden plaatsen. Met name in het middenvak kwamen 
die lange kerels tot hun recht. Maar ook op andere 
plekken en ook buiten het veld zijn ze zeer betrokken 
bij de club. En nog steeds!!! 
 
Reactie Abe de Jong 
Hallo Wilco, 
Even een antwoord op gevraagde anekdotes bij het 
stuk over Ab v/d Vegte. Ik kan je vertellen dat Ab een 
voorzitter bij uitstek was. Z'n hele leven is hij voorzitter 
geweest, van allerlei verenigingen.  
 
Wat ik me uit die gezamenlijke bestuursperiode 
herinner, is dat wij beiden vrijwel dagelijks overleg 
over DKOD hadden. Omdat we vrienden zijn, was dat 
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De sporthal in Doorwerth is te klein en DKOD voor 
veel ploegen te groot en eindelijk een clubhuis op 
het Wilhelmina-Sportpark. 
 
DKOD zat in het seizoen 1973-1974 weer in de 
hoofdklasse en de zogenaamde insiders wisten het al, 
de degradanten waren al bekend en daar hoorde 
DKOD ook bij. Maar zoals zo vaak hadden de 
koffiedikkijkers ongelijk en DKOD ging geschiedenis 
schrijven. De hal in Doorwerth ging de concurrentie 
aan met kasteel Doorwerth, dat al heel vaak een 
onneembare vesting bleek. DKOD was ijzersterk in de 
kleine sporthal en na drie wedstrijden stond de 
gedoodverfde degradant al op 4 punten. Het 
gerenommeerde Westerkwartier, de koploper in de 
hoofdklasse kwam op bezoek en het zou dat varkentje 
uit Heelsum wel eens even wassen. Het werd een 
gedenkwaardige 15e december in Doorwerth. De 
achterstand bij rust werd omgezet in een schitterende 
9-7 overwinning en vanuit de hele korfbalwereld werd 
vol bewondering gekeken naar dat clubje uit Heelsum. 

De ploeg hield heel lang de ongeslagen status tijdens 
de thuiswedstrijden vast, maar de kenners wisten het 
al, 19 januari zou dat afgelopen zijn. Het was namelijk 
die dag dat de absolute topploeg van dat moment, het 
Haagse Ons-Eibernest naar Doorwerth zou komen. 
Het werd echter één groot Oranje-Zwart feest op die 
gedenkwaardige dag in de korfbalgeschiedenis. De 
sporthal was afgeladen vol en het publiek stond bijna 
letterlijk in het veld, er was echt geen plaatsje meer 
over en het publiek stond stijf opeen gepakt. De 
wedstrijd werd er één om nooit te vergeten. Ons 
Eibernest was goed, heel goed zelfs, maar DKOD kon 
deze avond alles. Het publiek keek vol ongeloof naar 

de verrichtingen van hun ploeg, dit kon niet echt waar 
zijn, maar het was wel waar. Het was niet helemaal 
duidelijk of het publiek de ploeg naar grote hoogte 
opzweepte of dat het andersom was, maar het was 
een wonder dat het dak op de sporthal bleef. DKOD 
nam een geweldige voorsprong, maar zelfs vijf 
minuten voor tijd werd er gespannen naar de klok 
gekeken en toen het eindsignaal klonk stond er een 
(voor die tijd) ongekende score van 23-17 op het 
scorebord. Maar zelden heb ik een dergelijke 
uitbarsting van vreugde gezien als die dag bij de 
spelers en speelsters van DKOD en de supporters 
waren helemaal door het dolle heen en dat was meer 
dan terecht. Bart Crum belde “midden in de nacht”Ton 
van Rijswijk (Nos-veslaggever)dat DKOD die 
zaterdagavond een spontaan feestje had gevierd. 
Hoewel Ton voor de volgende gelegenheid graag een 
uitnodiging kreeg, vond hij de aanleiding belangrijk 
genoeg om daar in de zondaguitzending van langs de 
lijn uitgebreid aandacht aan te schenken. Ook de 
landelijke pers vond de overwinning aanleiding 
genoeg om meer aandacht te geven aan korfbal als te 
doen gebruikelijk. 
 
De Volkskrant 21-01-1974 
 
Recordscore bij korfbal: Ons Eibernest, de enige nog 
ongeslagen ploeg in de zaalkorfbalcompetitie heeft 
nu ook zijn Waterloo gevonden, want DKOD uit 
Heelsum, dat thuis praktisch niet te kloppen is won 
met enorme cijfers 23-17. Een tot barstens toe 
gevulde zaal in Heelsum heeft taferelen meegemaakt 
die bij korfbal niet mogelijk leken. Reden was een 
grote spanning, gevoegd bij en daverende 
schotvaardigheid van de thuisclub. Het waren bij de 
oranje-hemden vooral de gebroeders Crum die met 
scherp schoten. Bij de rust was de stand 11-9, 
waarna het einde kwam met de grootste uitslag van 
dit seizoen 23-17. 
 
Na dit geweldige seizoen volgde helaas een veel 
minder jaar en moest DKOD strijden tegen degradatie, 
maar helaas kon de hardwerkende ploeg die niet 
voorkomen. DKOD bleef ijveren voor een eigen 
clubhuis, maar dat was en bleef een frustrerend 
verhaal. Om toch een eigen onderkomen te hebben 
pachte de vereniging een gebouwtje aan het 
kloosterpad in Renkum, waar al snel een DKOD-
embleem de wand versierde. Begin 1976 kon het 
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gebouwtje, dat de naam “De Welp”had gekregen in 
gebruik worden genomen. Het kleine maar gezellige 
gebouwtje werd bijna dagelijks gebruikt en ook alle 
vergaderingen konden er gehouden worden. Het was 
soms wel wat behelpen met de ruimte, maar de paar 
vrijwilligers die vele vrije uurtjes in “De Welp”hadden 
gestoken hadden wel eer van hun werk. 
 
De KNKV ging een nieuwe competitieopzet maken en 
creëerde een nieuwe klasse, de zogenaamde 
promotieklasse. DKOD werd met overmacht kampioen 
in de 1e klasse Gelderland-Overijssel, maar mocht niet 
rechtstreeks promoveren. DKOD was gewoonweg te 
goed voor de promotieklasse. Maar werd toch 
gedwongen tot een drietal beslissingswedstrijden. De 
kranten hadden het ook al in de gaten dat de 
korfbalbond een beetje krom bezig was. “Het begint 
erop te lijken dat Gelderland en Overijssel bewust tot 
een ondergeschikte rol worden gedwongen.”was één 
van de krantenkoppen. DKOD won de eerste twee 
wedstrijden tegen Dos uit Enschede en DTV uit 
Amsterdam, maar de derde wedstrijd tegen Asko 
(Assen) ging verloren en zo promoveerde de 
kampioen niet en handhaafde de degradant zich. 
Opvallend in dit jaar was de terugkeer van Bart Crum 
in de hoofdmacht van DKOD. Bart verving de 
geblesseerde Jan van Ballegooyen en haalde hiervoor 
toch nog voor even zijn korfbalplunje uit de 
mottenballen, want het Oranje-zwarte bloed kroop 
toch waar het niet gaan kon. Zo’n korfbalvirus krijg je 
nou eenmaal niet zo snel uit je bloed en op deze 
manier kon hij zijn ruim 2500 doelpunten in meer dan 
600 wedstrijden nog wat omhoog krikken.. 

 
 

In 1977 werd begonnen met de renovatie van het 
Wilhelmina-Sportpark. De reconstructie ging ten koste 
van de camping, want die moest plaatsmaken voor 
een grote parkeerplaats. In de zaalcompetitie 
probeerde DKOD weer aansluiting te vinden met de 
absolute top. De grootste concurrent was Steeds 
Hooger uit Apeldoorn, waar ex-DKOD-speler Wout 
Hoegen furore maakte.  

In de thuiswedstrijd trok DKOD aan het kortste einde, 
maar Ben Crum zijn voorspelling kwam uit, DKOD 
bleek toch net de langste adem te hebben en DKOD 
wist weer een plekje in te nemen in de hoogste klasse. 
Het was echter wel kantje boord in Sporthal Rheton in 
Rheden, DKOD moest in de beslissingswedstrijd een 
8-3 achterstand wegwerken en het was eigenlijk een 
wonder dat ze dit huzarenstukje uithaalden. Een heus 
trainingskamp had Steeds Hooger dus niet het 
gewenste resultaat opgeleverd, maar daar had men in 
Heelsum echt geen boodschap aan. 
 
In het jubileumnummer van Tempo, die uitkwam in 
verband met het 45-jarig bestaan, verscheen een 
stukje van Bart Crum, die zijn korfbalplunje nu echt 
definitief had opgeborgen. In zijn terugblik keek hij 
vooral met veel dankbaarheid terug op zijn actieve 
loopbaan, waarin vele hoogtepunten opgetekend 
konden worden, maar ook prikkelde hij de mensen 
met wat kritische noten. Bart had zo zijn eigen manier 
om mensen te motiveren, maar was bovenal een zeer 
gedreven en goede korfballer. Opvallend was de 
relativerende woorden ten aanzien van het succes van 
het eerste, waarbij een verholen waarschuwing zat om 
de rest van de vereniging niet te vergeten, want het 
hoog spelen van DKOD 1 was meegenomen, maar 
geen hoofdzaak voor de club. 
 
Helaas had Bart het bij het rechte eind toen hij 
voorspelde dat DKOD het gewonnen terrein weer snel 
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prijs zou moeten geven. Het laatste weekeinde van de 
zaalcompetitie werd de degradatie een feit. De grote 
namen als Bart Crum, Henk van Barneveld, etc. 
hadden hun korfbalcarrière beëindigd en korfballers 
van dit kaliber waren niet zomaar voor handen. DKOD 
zou echter DKOD niet zijn als ze niet toch de 
aandacht van korfballend Nederland op zich wisten te 
vestigen, getuige een stuk in het Afdelingsorgaan van 
de afdeling Gelderland. 
 
KINDERZIELEN. 
 
In onze afdeling levert DKOD misschien wel de 
meest optimale prestatie. Een vrij kleine vereniging 
met een hoog meedraaiend eerste. Toeval? Feit is dat 
DKOD er niet tegenop heeft gezien personen in het 
eerste op te stellen die bij een andere vereniging als 
aankomend talent in een J1 of zelfs een A 1 worden 
gekoesterd. Pedagogisch onaanvaardbaar, vond men. 
Een trap op de kinderziel, vond men. Kritiek geuit 
door mensen die terecht bezorgd waren. Over de 
ontwikkeling van het kind. Maar de kinderzieltjes 
bleken misschien elastischer dan menigeen had 
verwacht. De dames en heren van de DKOD-ploeg 
lijken niet meer of minder gefrustreerd dan de 
gemiddelde Nederlander. 
 
Afdelingsorgaan Gelderland 
 

Renate van de Vegte, toen 18 jaar oud,  bewees het 
gelijk van het DKOD-beleid en speelde zich in 1978 in 
het Nederlandse jeugdteam. De organisatie van het 
Veluwecup-toernooi in Wageningen wist in dat jaar 
wat de grootste wens van DKOD was, een eigen 
clubhuis en bood dan ook symbolisch de eerste steen 
aan. Het was dan nog wel geen clubhuis, maar het 
begin was er. 18 augustus 1979 was het dan eindelijk 
zover, het DKOD-clubhuis “de Berk” werd geopend.  
De naam was gebaseerd op de grote berk naast het 
clubgebouw en kwam uit mijn koker, dit naar 
aanleiding van een vraag van Jaap Groot, één van de 
grote animators binnen de DKOD-gelederen uit die 
tijd, om een naam te verzinnen voor ons nieuwe 
onderkomen.  
 
Na meer dan 12 jaar na het eerste verzoek aan de 
gemeente kwam het er eindelijk van. Het mooie van 
de plek waar het clubhuis kwam te staan was dat het 
een voor de vereniging historische plek was, namelijk 
de plek waar in de jaren 30 de eerste kleedgelegeheid 
voor DKOD werd gebouwd. De werkelijke bouw begon 
pas medio maart en de geplande opening was de 
bewuste 18e augustus. Een ware race tegen de klok 
werd op het nippertje gewonnen. Met een uiteen laten 
spatten van een fles champagne werd “De Berk” 
feestelijk geopend door burgemeester van Holte tot 
Echten. Het hoogtepunt van de receptie ter 
gelegenheid van de opening was de benoeming tot lid 
van verdienste van Oosten van de Vegte sr, Jaap 
Groot en Jaap Haalboom, die duidelijk geëmotioneerd 
dit eerbetoon ondergingen. Het was een beloning voor 
een niet aflatende ijver het clubhuis voor DKOD te 
realiseren. 
 
We gaan dan langzaam naar de jaren 80, waarin 
DKOD op weg gaat naar nieuwe successen en Ben 
Crum het bondscoachschap overneemt van Adri 
Zwaanswijk en de belangrijkste spil gaat worden in de 
ontwikkeling van de korfbalsport. Helaas zult u hierop 
moeten wachten tot deel 8 van de historie. 
 
Dick Hoegen. 
 
 

NB: 
Helaas geen foto van de opening van de Berk. 
Deze hebben we wel, maar ondergetekende is 
deze helaas vergeten op zijn mobiele harde 
schijf te zetten voordat hij richting zijn werkgever 
reed om de samenstelling en productie van deze 
5e Tempo te bewerkstelligen. 
 
Echter in het Jubileum Magazine aan het einde 
van het seizoen zal dit ruimschoots goed 
gemaakt worden. 
 
Wilco 
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Rene Scheffer meldde zich in 1966 als 8 jarige aan als lid van DKOD.  
In 1979 ging hij in militaire dienst en daarna verhuisde hij naar Zeist 

waar hij nog ruim 20 jaar heeft gespeeld voor RDZ.  
 

Hij is nu 48, werkt als bestuursadviseur openbare orde en veiligheid voor 
de gemeente Zeist, waar hij ook nog steeds woont.  

 
Hij is getrouwd en trotse vader van een dochter van bijna 2 jaar. 

Hieronder enkele persoonlijke impressies  
van hem over de periode 1966/1979. 

 
‘De Bondsdag’ 
Het was mei 1967. De Bondsdag werd aangekondigd via een klein wit kaartje zoals dat ook altijd 
al zo ging met competitiewedstrijden. Daar ga ik niet naartoe, zei ik tegen mijn ouders. Ik speel 
alleen competitie en ben nog te jong voor vergaderingen, voegde ik eraan toe. Nu was ik wat 
vroegwijs en meende ook echt dat ik een uitnodiging had voor de vergadering van het 
Bondsbestuur in Utrecht. Later hoorde ik dat ik een mooi toernooi van de CKB had gemist in 
Utrecht, waar de finales werden gespeeld op het terrein van de toen nog betaald 
voetbalvereniging Elinkwijk. Gelukkig kon ik nog enkele jaren achtereen wel meedoen. Maar, wie 
noemt een toernooi nou ook een Bondsdag….. 
 
Sporthallen in de jaren 60 
Die waren er nog niet zoveel in die tijd. De eerste herinnering was aan een opblaashal aan de 
zuidzijde van Papendal. Ik was toen 10 en een enkele keer was er een wedstrijdje op 
woensdagmiddag of zaterdagmorgen. Het hoogtepunt was echter een toernooi in de 
pluimveeveiling in Barneveld. Dat was dus gewoon een veilinghal waar ter ere van het toernooi 
wat lijnen werden getrokken. Het was er ijskoud. Ik had eigenlijk meer belangstelling voor de TV 
in een hoek waar 100 man zat te kijken naar de WK schaatsen in Deventer. Midden in die 
schaatsspanning moest ik spelen. Mijn teamgenoten zeiden dat ze iemand met een dode kip 
hadden gezien. Later ging ik ook zoeken en liep ik met het karkas van een kip die vervolgens 
door de lucht vloog. Met RDZ speelde ik in de jaren 80 en 90 vaak in de inmiddels vernieuwde 
veilinghal. Mijn kipverhalen geloofde niemand. 
 
DKOD 1 
Als jong lid volgde ik de verrichtingen van DKOD 1 op de voet. Ik kan me een finale voor de CKB 
herinneren op het CHRC terrein, Het was een uit en thuiswedstrijd. Er stonden wel 2000 man 
langs de lijn. Ik was met mijn vader en het was net alsof we bij de FC Wageningen op de tribune 
stonden. In DKOD speelden wel 2 of 3 broers Crum, in ieder geval Bart en Ben, verder Henk van 
Barneveld en de zus van Jan Stunnenberg. Later ging ik met de bus mee naar de Groenoordhal 
in Leiden waar DKOD wat minder presteerde. Er was later nog een keer een kampioenschap van 
de CKB. Ik was 12 en het was in een cafe aan de Dorpsstraat, Het Zwaantje. Zelfs DKOD 2 
volgde ik als jeugdige supporter want daar speelde de tante van mijn neefje, Ditta Bakker. Verder 
kan ik me een enerverend hoofdklasse seizoen herinneren zo rond 1974, met onder ander een 
27 - 25 tegen Ons Eibernest. Begin jaren ‘80 was ik inmiddels in Zeist woonachtig, aanwezig in 
de ijshal in Utrecht waar DKOD verloor van Rohda. In de jaren 80 ging ik met mijn pa regelmatig 
naar de hoofdklasse wedstrijden in de sporthal in Renkum. Tot op de dag van vandaag kijk ik 
regelmatig naar de uitslagen van DKOD 1. 
 
Wat speelde ik zelf 
Ik had een normale gang door de jeugdteams. Toen ik 14 of 15 was ging ik naar de junioren. Nu 
bleek er maar 1 juniorenteam te zijn. Het voorportaal voor DKOD 1. Ik draaide verdienstelijk mee 
maar was zeker geen supertalent. Meer een loper en een goede verdediger. Het grote talent was 
Oosten van de Vegte en later toen ik al richting senioren ging was er ook zijn toen 13 jarige zus 
Renate, die later nog jarenlang in het Nederlands acht en twaalftal speelde. Verder kan ik me 
Stef, Peter de Weert, Gerrit Roelofsen en Dick Hoegen herinneren. Verder een toernooi met 
overnachting in Acht bij Eindhoven. Een wilde bende. Ook onderweg. Ben Crum zette een 
horecagelegenheid op stelten. We zongen `Heelsumse leverworst`. Belangstelling voor meisjes 
had ik niet echt. Door verlegenheid drukte ik dat wat weg. Later is dat allemaal weer wat 
bijgetrokken met een enkele compenserende aberratie op de koop toe. Ik werd 18 en ging naar 
DKOD 2. Heel even in reserve hoofdklasse zelfs. Later reserve eerste klasse. Ik kwam met iets 
ouderen te spelen. Arie Ballegoijen, Ben de Hond, Gerrit Stunnenberg, Bennie Janssen, Karel 
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Hoegen. Ook Aart Boer, die in een vormingscentrum werkte en geheel 
in de traditie van de jaren 70 met lange haren voor een wedstrijd in 
Arnhem tijdens de voorbespreking zomaar voor de lol zijn broek liet 
zakken. Zo tussen de 21 en 30 waren ze. Maar als 18 jarige voel je dan 
erg jong. Verder de vrouw van Arie en haar zus, nog een vrouwelijke 
arts die in kasteel Doorwerth woonde, Lenie van Kleij, Peter de Weert 
en later ook de onderwijzer Rob Gerritsen. Studie aan de HEAO en 
verkering zorgden ervoor dat mijn interesse afnam en ik langzaam 
terugzakte naar DKOD 3 en 4. Met dat laatste team werd ik nog 
kampioen in 1979 tegen Animo 1 uit Wolfheze. Ik dronk in de sporthal in 
Doorwerth voor een weddenschap karnemelk met bier naar een lied van 
de in die tijd beroemde Evert van de Pik, de boekhouder van de Van 
Oekels discohoek. Helemaal bijzonder was het dat we in die tijd een 
scheidsrechter uit Ede hadden die Ben Pik heette. Ik was aanvoerder en 
moest de brave man een hand geven. Sinds die tijd noemde men mij 
Evert. In die tijd was ik ook nog een jaar of twee coördinator bij de 
TEMPO. 
 
Dieptepunten 
Al weer ruim 30 jaar geleden, 17 was ik. De vorige dag was ik als 
supporter met een bus naar Zwolle geweest. DKOD speelde een 
beslissingswedstrijd tegen ASKO en die werd verloren. De spelers 
waren teleurgesteld en velen meldden zich af voor het toernooi op Tweede Pinksterdag in Leusden. Ik mocht dus 
mee. Verdedigen en middenveld ging nog redelijk goed. We speelden tegen Blauw Wit en Die Haghe met al hun 
sterren van Joost Leonard tot Janne Engelbregts. Ik stond in de aanval en mocht een vrije worp nemen op 3 
meter van de korf. Niemand kwam inlopen en de seconden tikten weg. Ik besloot de bal dan maar in de korf te 
gooien tot hilariteit van het talrijke publiek. Vervolgens op 2 juni 1974 een Toernooi in Kesteren met DKOD 1 dat 
werd aangevuld door junioren en DKOD 2 spelers. Ik voelde me super en vloog tegen Arena 1 over het gras. De 
tweede wedstrijd verstuikte ik mijn enkel. Jan van Ballegoijen bracht me thuis. Teleurgesteld ging ik naar bed. Ik 
herinner me nog de vele pluizen van de populieren. In de middag kon ik wel Nederland met 2/0 zien winnen tegen 
Uruguay. 
 
Tenslotte 
Ik voel me nogal jong. Loop in spijkerbroek en stoppelbaard trots met mijn dochter over de Slotlaan in Zeist te 
paraderen. Ga naar concerten van Radiohead, Brian Wilson en Madonna. Mijn periode van 20 jaar bij RDZ uit 
Zeist, waar ik van 1981 tot 2001 speelde, ligt al ver achter me. Ik ken er daar als ik ga kijken nog maar een 
enkeling. En dan mijn DKOD tijd van 1966 t/m 1979. Dat is gewoon prehistorie, zeker als ik op de site naar de 
foto van DKOD 1 kijk. Stokoud maar nog steeds geen 50. Toch heeft de periode bij DKOD me gevormd. 
Individualiteit en gemeenschapszin, gezelligheid en prestatiedrang. Voor alles was plaats. Later heb ik daar veel 
profijt van gehad in nieuwe rollen in mijn werk en bij nevenactiviteiten bij een Huurdersvereniging, de PvdA en de 
OR. Een melancholisch gevoel zorgt ervoor dat ik inmiddels al weer enkele maanden de website volg. 
 
Ingezonden door: Rene Scheffer 

Zaterdag 10 februari 
 

Vanaf  D-jeugd en ouder  
Dresscode: fet foudt 

De lelijkste / foudtst geklede 
krijgt een foute prijs 

 
Entree : €2,-   

(dit om de kosten wat te dekken) 
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Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 17411 20-01-07 Amicitia 1 - DKOD 1 18:15 De Stamper  
R1C 14465 20-01-07 De Meeuwen 4 - DKOD 2 17:50 Meeuwen  
R3E 10150 20-01-07 Atalante 3 - DKOD 3 14:50 Zuiderpark  
R5F 6785 20-01-07 DKOD 4 - Revival 4 19:20 De Rijnkom Derkjan 
R5G 8820 20-01-07 DKOD 5 - DVO 9 18:05 De Rijnkom Erik 
A2E 12504 20-01-07 DKOD A1 - Tiel '72 A2 16:50 De Rijnkom André 
A4C 6345 20-01-07 SKF A5 - DKOD A2 13:00 Rembrandt College  
B4D 13688 20-01-07 DVO BM5 - DKOD B1 11:50 DVO-hal  
C2F 5836 20-01-07 DKOD C1 - VADA 1925 C1 15:50 De Rijnkom Hans 
DHA 11035 20-01-07 Sparta (N) D1 - DKOD D1 11:40 Watergoor  
D2G 14309 20-01-07 SSS D1 - DKOD D2 15:50 Olympiahal  
D3I 13421 20-01-07 DKOD D3 - Duko D3 14:50 De Rijnkom Lienke 
E4-1B 8204 20-01-07 DKOD E2 - SSS E2 14:00 De Rijnkom Chiara 
E4-1C 11784 20-01-07 SSS E3 - DKOD E1 13:00 Olympiahal  
F1M 12815 20-01-07 DKOD F1 - Zetten F1 14:00 De Rijnkom Peter 
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 17801 27-01-07 DKOD 1 - NKC '51 1 19:30 De Rijnkom wa 
R1C 14472 27-01-07 DKOD 2 - SKF 3 18:15 De Rijnkom wa 
R3E 12189 27-01-07 DKOD 3 - Zwaluwen 2 17:00 De Rijnkom wa 
A2E 9407 27-01-07 Victum/IGCN A2 - DKOD A1 19:40 Weteringhoek  
C2F 10089 27-01-07 SSS C1 - DKOD C1 15:00 Olympiahal  
DHA 11839 27-01-07 DKOD D1 - Telstar D1 16:00 De Rijnkom Ben 

D3I 13774 27-01-07 DKOD D3 - DOT (O) D2 15:00 De Rijnkom Marijke 
E4-1B 12935 27-01-07 DKOD E2 - Keizer Karel E1 14:00 De Rijnkom Lienke 
E4-1C 11377 27-01-07 Woudenberg E1 - DKOD E1 9:55 De Camp  
F1M 15083 27-01-07 DKOD F1 - DVO F1 14:00 De Rijnkom Geert 
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
R3E 8472 3-02-07 Duko 3 - DKOD 3 13:50 Endesprong  
R5G 16050 3-02-07 DKOD 5 - VADA 1925 4 19:15 De Rijnkom Ruud 
A2E 10265 3-02-07 SSS A1 - DKOD A1 17:05 Olympiahal  
A4C 11136 3-02-07 DKOD A2 - DVO A6 18:00 De Rijnkom Erik 
B4D 7178 3-02-07 DKOD B1 - DOT (O) B1 17:00 De Rijnkom Hans 
C2F 11182 3-02-07 DKOD C1 - SKF C3 16:00 De Rijnkom André 
DHA 10768 3-02-07 DKOD D1 - SKF D1 15:00 De Rijnkom Marijke 
E4-1B 8413 3-02-07 DKOD E2 - SIOS '61 E2 14:00 De Rijnkom Geert 
E4-1C 11771 3-02-07 DKOD E1 - VADA 1925 E2 14:00 De Rijnkom ??? 
F1M 14873 3-02-07 DKOD F1 - VADA 1925 F2 14:00 De Rijnkom Jako 
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 17410 10-02-07 Rheko 1 - DKOD 1 17:50 De Hangmat  
R1C 14464 10-02-07 DVO 4 - DKOD 2 17:20 DVO-hal  
R3E 9373 10-02-07 DKOD 3 - Atalante 3 19:50 De Rijnkom wa 
R5F 7045 10-02-07 DKOD 4 - Kesteren 2 18:35 De Rijnkom Derkjan 
R5G 9741 10-02-07 DKOD 5 - Rheko 4 17:20 De Rijnkom Erik 
A2E 14245 10-02-07 DKOD A1 - Koveni A1 16:10 De Rijnkom André 
A4C 11690 10-02-07 DKOD A2 - Onder Ons A1 15:00 De Rijnkom Hans 
B4D 8712 10-02-07 DKOD B1 - Tiel '72 B2 14:00 De Rijnkom Peter 
DHA 14931 10-02-07 DVO D1 - DKOD D1 9:00 DVO-hal  
D2G 13564 10-02-07 Tiel '72 D2 - DKOD D2 15:40 Westroyenhal  
D3I 11284 10-02-07 DOT (O) D2 - DKOD D3 9:00 De Ruivert  
E4-1B 15961 10-02-07 Keizer Karel E1 - DKOD E2 15:35 Meijhorst  
F1M 7542 10-02-07 SKF F2 - DKOD F1 9:15 SKF-hal/De Groene Velden  
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 18031 17-02-07 DKOD 1 - SSS 1 19:30 De Rijnkom wa 
R1C 13958 17-02-07 DKOD 2 - DOS Kampen 2 18:15 De Rijnkom wa 
R3E 7243 17-02-07 DKOD 3 - DOT (O) 2 17:00 De Rijnkom wa 
R5F 6309 17-02-07 DWS 2 - DKOD 4 16:00 Veluwehal  
R5G 9491 17-02-07 DKOD 5 - ODIK 6 15:50 De Rijnkom Derkjan 
A4C 14029 17-02-07 De Meeuwen A3 - DKOD A2 18:00 Meeuwen  
B4D 8879 17-02-07 Zwaluwen B2 - DKOD B1 10:50 Heerenmaten  
DHA 11668 17-02-07 DKOD D1 - Antilopen D1 14:50 De Rijnkom Nathalie 
E4-1B 10241 17-02-07 Noviomagum E1 - DKOD E2 9:40 Ark van Oost  
E4-1C 5990 17-02-07 DKOD E1 - Arena E1 14:00 De Rijnkom Geert 
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Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 17409 24-02-07 Oranje Zwart 1 - DKOD 1 19:30 Stilohal  
R1C 14463 24-02-07 DOS'46 3 - DKOD 2 17:45 De Eendracht  
R3E 12194 24-02-07 OA/Olympia Reizen 4 - DKOD 3 15:45 Valkenhuizen  
R5G 8586 24-02-07 Reehorst '45 3 - DKOD 5 15:50 De Reehorst  
A2E 6702 24-02-07 DVO A3 - DKOD A1 18:30 DVO-hal  
A4C 7642 24-02-07 DKOD A2 - SKF A5 18:50 De Rijnkom Ben 
B4D 8059 24-02-07 DKOD B1 - Activitas B1 17:50 De Rijnkom Erik 
C2F 14523 24-02-07 DKOD C1 - DVO C3 16:50 De Rijnkom Marijke 
DHA 7479 24-02-07 Dalto/DSB bank D1 - DKOD D1 11:00 Hoenderdaal  
D2G 11048 24-02-07 DKOD D2 - DOT (O) D1 15:50 De Rijnkom Geert 
D3I 10083 24-02-07 DKOD D3 - OA/Olympia Reizen DM3 14:50 De Rijnkom Chiara 
E4-1B 12074 24-02-07 SIOS '61 E2 - DKOD E2 11:00 De Dumpel  
E4-1C 8024 24-02-07 DKOD E1 - SSS E3 14:00 De Rijnkom Lienke 
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
1C 17563 3-03-07 DKOD 1 - Fortissimo 1 19:30 De Rijnkom wa 
R1C 14351 3-03-07 DKOD 2 - Unitas 2 18:15 De Rijnkom wa 
R3E 6632 3-03-07 DKOD 3 - Synergo 5 17:00 De Rijnkom wa 
R5F 16026 3-03-07 Antilopen 4 - DKOD 4 20:10 De Korf  
R5G 8177 3-03-07 Viking 4 - DKOD 5 16:15 MariÙnhoeve West  
A2E 8663 3-03-07 DKOD A1 - DVO A3 15:50 De Rijnkom Ruud 
B4D 13800 3-03-07 SKF B4 - DKOD B1 12:00 Rembrandt College  
C2F 14004 3-03-07 Rheko C1 - DKOD C1 11:00 De Hangmat  
D3I 7242 3-03-07 Wesstar-Total Projec D2 - DKOD D3 14:50 De Pals  
E4-1B 14666 3-03-07 EKCA E3 - DKOD E2 11:00 Elderveld  
E4-1C 8858 3-03-07 RDZ E1 - DKOD E1 11:15 Dijnselburg  
F1M 12804 3-03-07 DKOD F1 - SSS F1 15:00 De Rijnkom Marijke 
Klasse WsNum Datum Thuisploeg   Uitploeg Tijd Lokatie Scheidsrechter 
R5F 6452 10-03-07 DKOD 4 - Hebbes 2 18:15 De Rijnkom Ruud 
A2E 6124 10-03-07 Fortissimo A1 - DKOD A1 12:05 De Bosrand  
A4C 14951 10-03-07 DKOD A2 - Reehorst '45 A1 17:00 De Rijnkom Ben 
C2F 10454 10-03-07 Duko C1 - DKOD C1 10:00 Endesprong  
D2G 11993 10-03-07 DKOD D2 - VADA 1925 D1 16:00 De Rijnkom Chiara 
D3I 7122 10-03-07 DKOD D3 - Wesstar-Total Projec D2 15:00 De Rijnkom Lienke 
E4-1B 11899 10-03-07 DKOD E2 - EKCA E3 14:00 De Rijnkom Geert 
E4-1C 6985 10-03-07 KCD E1 - DKOD E1 12:30 Steinheim  

Beste mensen, 
 
Hierbij het DEFINITIEVE zaalprogramma.  
 
Voor 3 februari zoek ik nog een scheidsrechter voor de wedstrijd van de E1. Wie wil 
deze fluiten? 
 
met vriendelijke groet, 
 
namens ckv DKOD 
Erik Boelens 
Willem Marisstraat 13 
6866 AR Heelsum 
tel 0317-313159 
email dkod.heelsum@knkv.nl 
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Dinie van Aalst     02-02 
Ben de Hond     07-02 
Michiel Hupkes     09-02 
Geert Jochems     10-02 
Leonie van Vught    10-02 
Arie van Ballegoijen    11-02 
Lobke van den Born    11-02 
Julia Visser      13-02 
Rolf Erkens      15-02 
Dinie de Jong     19-02 
Rene Ingrassia     21-02 
Kathinke Vedder    22-02 
Marjolein Jansen    23-02 
Rolf Scholten     24-02 
Maud Pasman     25-02 
Sanne Vedder     26-02 

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 

Nieuwe leden: 
Tim de Hond 
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ADVERTENTIES  
BINNENKANT 

COVER-ACHTER 
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ACHTERKANT 


