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KV Diderna/Visser Sloopwerken informatie: 
 

Kontakten: 
 Naam: Telefoon: E-mail/Internet: 
Voorzitter Jeffrey Miechels 06-30403280 voorzitter@diderna.nl  

Secretaris Sheila Klauwers 06-19831383 secretariaat@diderna.nl 

Penningmeester Erik Broshuis 06-13363043 penningmeester@diderna.nl 

Bestuurslid accommodatiezaken & materiaal   accommodatie@diderna.nl 

Bestuurslid technische zaken Jeannette Vels 06-10643522 technischezaken@diderna.nl 

Clubhuisbeheerder Gerrie Klauwers  06-14923634 clubhuis@diderna.nl 

Materiaalbeheerder Co Mager 0313-416147 materiaal@diderna.nl 

Propaganda Sheila Klauwers 06-19831383 propaganda@diderna.nl 
Redactie Gerrie Klauwers  06-14923634 redactie@diderna.nl 

Scheidsrechtercoördinator Erik Broshuis 06-13363043 scheidsrechter@diderna.nl 

Vervoercoördinator Ilona Matser 06-37348814 vervoer@diderna.nl 

Wedstrijdsecretaris (senioren/junioren) Jeannette Vels 06-10643522 wedstrijdsecretariaat@diderna.nl 

Wedstrijdsecretaris (aspiranten/pupillen) Joan Visser 06-51014933 joan.visser@diderna.nl 

Vertrouwenspersoon Inge van der Teems 06-10969495 teems@upcmail.nl 

Homepage   www.diderna.nl 

Clubhuis, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren ’t Proathuus 06-51449703 clubhuis@diderna.nl 

Postadres, E. v. Beinumlaan 61, 6952CJ Dieren  06-19831383 info@diderna.nl 
 

Contributie: 
(te voldoen op NL84 INGB 0002 3041 98 t.n.v. KV Diderna/Visser Sloopwerken te Dieren) 
 

Lidmaatschap: Leeftijd: Per maand 
Senior Op 1 januari 19 jaar of ouder €18.50 
Junior Op 1 januari 16 jaar, echter jonger dan 19 jaar €15.25 
Aspirant Op 1 januari 12 jaar, echter jonger dan 16 jaar €13.00 
Pupil Op 1 januari 6 jaar, echter jonger dan 12 jaar €12.00 
Welp (Spelend) Op 1 januari jonger dan 6 jaar € 7.00 
Kangoeroe Spelenderwijs actief zijn van 3 tot 6 jaar € 3.00 
Niet spelend lid  € 5.50 
Donateur  € 2.00 
Gezin  €51.50 
 

Tenue: 
 

Rood shirt, blauwe broek/rok en witte sokken. 
 

Wedstrijdlocaties: 
 

Sportveld (van augustus t/m oktober en vanaf medio maart t/m mei): Het Nieuwland, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren, tel. 06 - 51449703 
Sporthal (van november t/m medio maart): Sporthal Theothorne, Ericaplein 3, 6951 CP Dieren, tel. 0313 - 419124 
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Van de redactie 
Het eerste clubblad van een nieuw korfbaljaar ligt nu voor je. 
Hopelijk wordt het een heel ander jaar dan afgelopen jaar, met 
alle corona restricties. We gaan uit van het positieve. In ieder 
geval is deze DidernaBAND weer als vanouds gevuld met aller-
lei nieuws; van het wedstrijdschema tot allerlei (bestuurlijke) 
mededelingen. Volgende week starten we weer met een volle-
dig korfbalprogramma en is ons clubhuis ook weer als vanouds 
open (met alleen nog de anderhalve meter maatregel). Na ie-
ders welverdiende vakantie is het weer tijd voor (korfbal) busi-
ness as usual. 

 
De redactie (Gerrie) 

Van de bestuurstafel 
Zo, dat is alweer even geleden. En wat is er de afgelopen tijd veel gebeurd waar Covid-19 voornamelijk de 
rode draad in het verhaal is. Iedereen heeft hier last van. Het contact met elkaar, het samenzijn. Door deze 
lastige situatie hebben wij helaas een aantal leden verloren en zoals jullie weten, vooral bij een kleine ver-
eniging, telt elk lid heel zwaar. Maar al zijn wij klein, wij strijden groot! 
 
Natuurlijk is er ook positief nieuws. De trainingen gaan weer van start en 
de competitie gaat gewoon weer beginnen. De bezetting van de 2 senio-
ren teams is krap maar met medewerking en liefde voor de vereniging 
gaat het vast lukken. Richard blijft gelukkig de senioren 1 trainen en coa-
chen. En Jelle traint en coach de A1. Maar hij doet dit niet alleen. Sinds 
enige tijd krijgt hij hierbij hulp van Twan Lammers. Op de vrijdag traint 
Twan de A1. Twan heeft voor de zomer een officieel contract getekend bij 
onze vereniging als jeugdtrainer. Daar zijn wij heel blij mee maar ook su-
per trots. Hij is tenslotte zijn korfbalcarrière bij ons als X1 begonnen. 
 

Voor de zomervakantie hebben wij ook als vereniging de leden en aanhang 
een BBQ aangeboden. Dit om het rare seizoen af te sluiten en het nieuwe 
seizoen in te leiden. Het was super mooi weer en iedereen was weer blij 
om hierbij aanwezig te zijn. Ook de allerkleinsten waren hierbij aanwezig en 
werden door menigeen bewonderd. Hierop inhakend, het jubileum. Het gro-
te feest was verschoven naar 18 september dit jaar. Maar er is besloten dit 
niet door te laten gaan. Niet omdat wij niet willen, maar omdat het niet mo-
gelijk is om het feest te vieren zoals de jubileumcommissie zich dit had 
voorgesteld. Later in het jaar of volgend jaar zal er zeker een groot feest 
plaatsvinden maar wanneer, wij houden jullie op de hoogte. 

 
Als laatste wil ik namens het bestuur Gerti van harte beterschap wensen en wij hopen op spoedig herstel. 
Hou vol en hopen je snel weer een keer langs de lijn te zien. 
 
Sheila Klauwers 

Jeugd heeft de toekomst! 
Dit is wat wij als vereniging al jaren roepen. Begrijp mij niet verkeerd, elk lid telt even zwaar. En zeker nu dat 
wij door de Covid-19 senioren leden hebben verloren, heeft onze wedstrijdsecretaresse het niet makkelijk. 
Dus weet je nog een 18 plusser die op zoek is naar een sport, neem die mee naar onze gezellige vereniging. 
 
Ondanks dat eigenlijk alles heeft stil gelegen tijdens de lockdown, bleef er altijd een vaste gedachte in de 
hoofden van ons bestuursleden spelen. Hoe brengen wij onze vereniging weer tot leven. Hoe behouden wij 
onze leden en hoe trekken wij leden aan. Onze focus ligt bij de jeugd, want die heeft de toekomst. Wij willen 
graag samen met de jeugdcommissie ons richten op jeugdwerving. Daar heb je kader voor nodig en een 
goede samenwerking met lagere scholen. Wij gaan ervoor! 
 
Een kleine start is gemaakt. Wij hebben nog steeds een jeugdteam dat inmiddels alweer een A1 is. Dit is niet 
vanzelf gegaan. Door de inzet van Erik Broshuis later opgevolgd door Jelle Brouwer, heeft Twan Lammers 
zich aangesloten om zijn kennis over korfbal te delen met onze jeugd. Zoals ik al in Van de bestuurstafel aan 
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had gegeven heeft hij officieel een contract bij onze vereniging getekend. Twan heeft zich niet alleen als 
korfbalspeler ontwikkeld, zijn roots bij ons gelegd en later overgestapt naar KVZ, maar ook als korfbaltrainer 
door naast zijn studie allerlei korfbaltrainer cursussen te behalen. Wij hopen dat wij nog heel lang van zijn 
kennis maar ook de kennis van Jelle en Richard, voor de senioren, gebruik mogen maken. Laten wij de Co-
vid-19 lockdown omdraaien naar iets moois. Een nieuwe start voor onze vereniging! 
 
Sheila 

50-jarig jubileum/BBQ 
Het is nog steeds ons jubileum jaar. Maar, het lijkt wel een broken record, Covid-19 heeft roet in het eten 
gegooid. Grootse plannen lagen klaar voor ons jubileum jaar, maar uitvoeren konden wij niet, ho maar. Deze 
18e september zou het uitgestelde grote feest gaan plaatvinden maar helaas. Een groot feest met jong en 
oud, donateurs, oud-leden en belangstellenden moeten wij tot onze grote spijt opnieuw verplaatsen. Wan-
neer het grote feest gaat plaatsvinden, kunnen wij jammer genoeg nog niet zeggen. Dat het feest er gaat 
komen DAT kunnen wij wel toezeggen. Het zal dan niet meer een jubileumfeest zijn maar een reünie. Waar 
iedereen gewoon kan rondlopen en heerlijk met elkaar kan kletsen, waar gedanst kan worden. Kortom een 
echt feest! 
 
Om toch het seizoen goed af te sluiten en het nieuwe seizoen in te leiden hebben 
wij een in juni een BBQ georganiseerd. Wat was het weer gezellig om met elkaar, 
op gepaste wijze, samen te zijn. Mooi weer, een drankje, kletsen en lekker eten 
van de BBQ. 
Alle aanwezigen hebben namens de vereniging en in het teken van het 50-jarig 
bestaan echte originele happy socks korfbalsokken gekregen. Voor wie die dag 
niet aanwezig waren, wij hebben jullie sokken voor jullie bewaard. Voor de jong-
ste telgen zijn de sokken nog iets te groot maar werden vol trots door de ouders 
aan de voetjes van hun kindjes aangetrokken. Wij zijn blij en trots dat jullie de 
sokken mooi vinden. Een optie om deze te dragen tijdens de wedstrijden? Kort-
om het was een gezellig samen zijn in en bij ons mooie clubhuis. 
 
Sheila 

Madierodam 

Madierodam hoor ik jullie denken? Ja, Madierodam. Misschien dat niet iedereen het kent, maar dit wordt ge-
organiseerd voor kinderen van de lagere school en in de week voordat de lagere school weer begint. De 
laatste keer dat deze werd georganiseerd was onze vereniging gevraagd om een middag in te vullen met 
korfbal. Twan heeft dit namens onze vereniging verzorgd. Dit jaar zijn wij opnieuw gevraagd om de kinderen 
kennis te laten maken met korfbal en onze vereniging. Twan gaat dit doen maar kan altijd wat hulp gebrui-
ken. Het is pas in september maar je kunt er wel alvast rekening mee houden. Donderdagmiddag 2 septem-
ber worden wij verwacht. De juiste tijd is nog niet bekend. Wil jij Twan een handje helpen geef je dan op via 
secretariaat@diderna.nl 
 
Zet het in je agenda. Donderdag 2 september, het promoten van je club bij Madierodam! 

Clubkleding 
Voordat de corona in ons leven kwam heeft ieder spelend lid clubkleding en eventueel een tas gekregen. 
Het kan zijn dat je kleding te groot of te klein is geworden, nog oude kleding thuis hebt liggen. Of dat je he-
laas stopt met korfballen bij de leukste en gezelligste vereniging van het land. Dan is er op dinsdag 7 sep-
tember, in het clubhuis, de gelegenheid om kleding te ruilen of kleding/tas in te leveren. 
 
Zet het in je agenda. Dinsdag 7 september vanaf 20.00 uur in het clubhuis! 
  

mailto:secretariaat@diderna.nl
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De Grote Clubactie 
Op 18 september start de landelijke verkoop van de grote clubactie. Ondanks dat het vorig jaar, door corona, 
niet zo een groot succes was (circa €370,- voor de club) hebben wij gemeend dat het voor onze vereniging 
weer interessant is om mee te doen. Alle spelende leden van de vereniging krijgen straks een verkoopboek-
je ‘Eenmalige Machtiging’. De voordelen van deze manier zijn dat de verkopers maar één keer langs de deur 
hoeven en de verkopers lopen niet met geld over straat. 
Zo werkt het: 

• In het verkoopboekje bevinden zich 20 pagina’s voor 
20 lotenkopers (één lotenkoper per pagina). Een lot 
kost €3,- waarvan €2,40 voor onze vereniging is. 

• Iedere pagina bestaat uit twee delen: een deel voor 
de gegevens van de koper, en een afscheurbaar be-
dankbriefje met deurzegel. 

• Het deel voor de gegevens van de koper (IBAN ver-
plicht) wordt ingevuld en blijft in het boekje zitten. De 
Grote Clubactie incasseert eenmalig het bedrag bij 
de lotenkoper, die het lotnummer of de lotenreeks op 
zijn/haar bankafschrift ontvangt. Het bedankbriefje 
met deurzegel scheurt de verkoper af en is voor de 
lotenkoper. 

• De lotenkoper scheurt de deurzegel uit het bedank-
briefje en plakt deze zegel met een plakbandje op de deur. 

• Bij 20 verkochte loten krijgt de verkoper een gratis pretparkkaartje! 
 
Als iedereen hier zijn volledige bijdrage aan levert is het wederom een hele positieve financiële meevaller 
voor de vereniging. Op 8 september worden de loten bij mij afgeleverd en zal ik voor de verdere verspreiding 
zorgen. Mogelijk dat jullie nu al vrienden, buren, familie, kennissen kunnen benaderen/strikken om de grote 
clubactie loten bij jou te kopen. 
 
Gerrie Klauwers. 

De jarigen 
16 september Co Mager 

 

17 september Erik Broshuis 
18 september Jeannette Vels 
25 september Sheila Klauwers 

 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst namens alle leden. 

Inleveren kopie 
Kopie voor het volgende clubblad kunnen jullie uiterlijk t/m 21 september inleveren via de e-mail op redac-
tie@diderna.nl. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen, leuke verhalen, puzzels enz. enz. 

Bezorgen Diderna BAND 
Hieronder volgen de namen van diegene die de Diderna BAND moeten bezorgen op: 

 

28 september: 
 

Wijk 1: Casper van Lunzen 
Wijk 2: Joan Visser 

Wijk 3: Karian Souverein 
 

De clubbladen kunnen op 28 september vanaf 20:00 uur in ons clubhuis worden afgehaald. 

  

mailto:redactie@diderna.nl
mailto:redactie@diderna.nl
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Bardiensten 
Hieronder staat het schema voor het verzorgen van de bardiensten. Indien je verhinderd 
bent dien je ZELF voor gelijkwaardige vervanging te zorgen en dit te melden aan Gerrie 
Klauwers (tel. 06-14923634). Sluit even met Gerrie kort of hij de clubhuistas brengt of dat 
je hem zelf even bij hem ophaalt. 
 

Datum: Tijd: Activiteit: Bardienst: 
Vr 27 aug 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Di 31 aug 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Gerrie 
Vr 3 sep 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Di 7 sep 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Gerrie 
Vr 10 sep 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Di 14 sep 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Erik B. 
Vr 17 sep 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Zo 19 sep 11:30 – 17:00 Diderna 1 – Wesstar 2, Diderna 2 – Wesstar 1 Sheila/Erik L. 
Di 21 sep 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Erik L. 
Vr 24 sep 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Di 28 sep 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Jeroen M. 

Teamindeling veldseizoen 2021 – 2022 
Senioren 1 Senioren 2 Aspiranten A1 Recreanten 

Annemarie S. Daphne F. Hannah S. Inge 
Juliette M. Jeannette V. Julia L. Ingrid 
Laura H. Joan V. Mintra B. Irma 
Sandy v. S. Karian S. Nadieh v. E. Jacqueline 
Tyronne K. Linda V. Robin H. Mary 
 Romy V. Serena V. Mirjam 
    
Casper v. L. Erik L. Corné C. Eddy 
Erik B. Gerrie K. Menno S. Fred 
Niek L. Gerti V. Noah B. Gerrit 
Walter V. Jeroen M.  Richard 

Veldtrainingen 
De eerste volledige veldtrainingen na de zomervakantie staan gepland vanaf 31 augustus en 3 september. 

Dag: Tijd: Team(s): Trainer: 

 

Dinsdag 
18:30 – 19:30 A1 Jelle Brouwer 
19:30 – 20:30 S1 Richard Huisman 
20:00 – 21:00 S2 Roulatie 

Vrijdag 18:30 – 19:30 A1 Twan Lammers 
19:30 – 20:30 Recreanten Recreanten 

Wedstrijdprogramma veldseizoen 

 
Datum Wedstrijd Aanvang Aanwezig Vertrek Scheids Accommodatie 
11-09 Devinco A3 – Diderna A1 13:05  11:50  Sportpark Rielerenk 

12-09 Aladna 1 – Diderna 2 11:30  10:00  Sportpark Zuid 
Mélynas 3 – Diderna 1 12:00  11:15  De Hazenberg 
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Datum Wedstrijd Aanvang Aanwezig Vertrek Scheids Accommodatie 

19-09 Diderna 1 – Wesstar 2 12:45 11:45  Gerrie Nieuwland Diderna 2 – Wesstar 1 14:30 13:30  Erik B. 
       

25-09 Regio '72 A1 – Diderna A1 12:30  11:15  Sportpark Oosterhof 

26-09 Apeldoorn 6 – Diderna 1 10:45  9:45  Sportpark Orderbos Apeldoorn 7 – Diderna 2 10:45  9:45  
       

02-10 Diderna A1 – Devinco A3 11:00 10:00  Erik B. 
Nieuwland 03-10 Diderna 2 – Aladna 1 12:30 11:30  Erik B. 

Diderna 1 – Mélynas 3 14:15 13:15  Jeroen M. 
       

9-10 KVZ A2 – Diderna A1 13:50  13:00  Sportpark Zuidveen 

10-10 Wesstar 2 – Diderna 1 10:00  9:00  Veld Wesstar Wesstar 1 – Diderna 2 11:30  10:30  
       

16-10 Diderna A1 – Regio '72 A1 11:00 10:00  Erik B. 
Nieuwland 17-10 Diderna 2 – Apeldoorn 7 12:30 11:30  Erik B. 

Diderna 1 – Apeldoorn 6 14:15 13:15  Jeroen M. 
       

23-10 Diderna A1 – KVZ A2 11:00 10:00  Erik B. Nieuwland 
       

Vertrek voor alle uitwedstrijden is vanaf het Ericaplein. 

Vervoerschema veldseizoen 

 
Datum Thuisploeg Uitploeg Vervoer Adres 

11 sep Devinco A3 Diderna A1 Ouders Julia, Noah, Hannah Sportpark Rielerenk, Nico Bolkesteinlaan 4, 
Deventer 

     
25 sep Regio A1 Diderna A1 Ouders Mintra, Corné, Robin Sportpark Oosterhof, Zichtstede 16, Vaassen 

     

9 okt KVZ A2 Diderna A1 Ouders Serena, Nadieh, Menno Sportcomplex Zuidveen, Jelle Zijlstrapad 1, 
Zutphen 

     

Afzeggen jeugd 
Wedstrijden: uiterlijk woensdag 20:00 uur bij Joan Visser, tel. 0313-413427 of 06-51014933. 
Trainingen: uiterlijk vrijdag 17:00 uur bij Joan Visser, tel. 0313-413427 of 06-51014933. 

Afzeggen senioren 
Wedstrijden: uiterlijk woensdag 20:00 uur, alleen mondeling bij Jeannette Vels telefoon 06-10643522. 
Trainingen S1: uiterlijk dinsdag 18:00 uur bij Richard Huisman telefoon 06-46780124. 

Afzeggen scheidsrechters 
Indien je verhinderd bent dien je ZELF voor (gelijkwaardige) vervanging te zorgen. Mocht dit echt niet gaan 
lukken, kun je contact opnemen met Erik Broshuis (tel. 0313-415169 of 06-13363043).  
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Maandkalender september 
Datum Omschrijving Tijd Locatie Bardienst Scheids Vervoer 

vr 27-08 Veldtraining A1 18:30 Nieuwland    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

di 31-08 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland Gerrie 
  

Veldtraining S1 19:30   
Veldtraining S2 20:00   

vr 03-09 Veldtraining A1 18:30 Nieuwland    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

di 07-09 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland Gerrie 
  

Veldtraining S1 19:30   
Veldtraining S2 20:00   

vr 10-09 Veldtraining A1 18:30 Nieuwland    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

za 11-09 Devinco A3 – Diderna A1 13:05 Rielerenk   Ouders Julia, Noah, Hannah 

zo 12-09 Aladna 1 – Diderna 2 11:30 Sportpark Zuid    
Mélynas 3 – Diderna 1 12:00 Hazenberg    

di 14-09 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland Erik B. 
  

Veldtraining S1 19:30   
Veldtraining S2 20:00   

vr 17-09 Veldtraining A1 18:30 Nieuwland    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

zo 19-09 Diderna 1 – Wesstar 2 12:45 Nieuwland Sheila/Erik L. Gerrie  
Diderna 2 – Wesstar 1 14:30 Erik B.  

di 21-09 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland Erik L. 
  

Veldtraining S1 19:30   
Veldtraining S2 20:00   

vr 24-09 Veldtraining A1 18:30 Nieuwland    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

za 25-09 Regio '72 A1 – Diderna A1 12:30 Oosterhof   Ouders Mintra, Corné, Robin 

zo 26-09 Apeldoorn 7 – Diderna 2 10:45 Orderbos    
Apeldoorn 6 – Diderna 1 10:45    

di 28-09 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland Jeroen M. 
  

Veldtraining S1 19:30   
Veldtraining S2 20:00   

Contact/info: Bardienst; Gerrie Klauwers, tel. 0313-414406, 06-14923634 clubhuis@diderna.nl 
 Scheidsrechter; Erik Broshuis, tel. 0313-415169, 06-13363043 scheidsrechter@diderna.nl 
 Vervoer; Ilona Matser, tel. 0313-415789, 06-37348814 vervoer@diderna.nl 
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