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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 

mailto:voorzitter@diderna.nl
mailto:secretariaat@diderna.nl
mailto:penningmeester@diderna.nl
mailto:accommodatie@diderna.nl
mailto:technischezaken@diderna.nl
mailto:clubhuis@diderna.nl
mailto:materiaal@diderna.nl
mailto:propaganda@diderna.nl
mailto:redactie@diderna.nl
mailto:scheidsrechter@diderna.nl
mailto:vervoer@diderna.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@diderna.nl
mailto:joan.visser@diderna.nl
mailto:teems@upcmail.nl
http://www.diderna.nl/
mailto:clubhuis@diderna.nl
mailto:info@diderna.nl


Diderna Band; jaargang 52, nummer 3 15 november 2021 

- 1 - 

Van de redactie 
Hier ligt wederom een nieuwe DidernaBAND voor je. Met, zoals ik het zie, erg veel nieuws. Er is minder 
goed nieuws rondom consequenties door de nieuwe corona maatregelen, maar ook veel goed nieuws. Di-
verse financiële acties, de geplande ALV op 9 december, een stukje van de jeugdcommissie en een (meer-
voudig) verslagje van het A1 team uitje. Nieuwsgierig geworden? Kijk snel verder in dit clubblad. De redactie 
wenst jullie veel leesplezier. 

Van de bestuurstafel 
Het veldseizoen is weer voorbij en we maken ons klaar voor de zaal. Voor de meeste korfballers wordt de 
zaal toch als een stuk prettiger ervaren. Geen wind, zon, regen dus een basis voor mooie wedstrijden met 
veel doelpunten. Helaas is het coronavirus nog onder ons maar mag zoals het er tot nu toe uitziet het zaal-
seizoen met publiek doorgaan. Inmiddels is dit door de persconferentie van afgelopen vrijdag alweer aange-
past. Dit zal wel met een aantal regels gepaard gaan, hierover verderop meer. Voor nu wil ik iedereen alvast 
een mooi en blessure vrij zaalseizoen wensen. 
 
De Kangoeroe Klup is ook weer op touw gezet omdat er wederom weer veel animo is voor de Kangoeroe 
Klup. In samenwerking met de jeugdcommissie gaan we dit verder vormgeven om deze spelers bij de gezel-
ligste club te houden. 
 
27 november zou de datum zijn voor de gezellige gala avond! Het zou sinds lange tijd weer het eerste feest-
je zijn. Helaas gaat dit ook niet door vanwege de nieuwe corona maatregelen. Echter zodra het weer kan zal 
een nieuwe datum worden geprikt. 
 
Ons clubhuis is natuurlijk al fantastisch opgeknapt maar de clubhuismannen vinden het nog niet genoeg. Er 
wordt gekeken hoe ons meubilair ook een boost kan krijgen zodat alles in een nieuw jasje zit. 
 
De ALV is gepland op 9 december, hopelijk weer in ons eigen clubhuis! Noteer deze datum alvast in de 
agenda voor de grote opkomst! Een tipje van de sluier is dat er een vacature beschikbaar komt, namelijk de 
functie van voorzitter. Na het afgelopen seizoen heb ik in de zomervakantie tijd gehad om na te denken over 
de invulling van mij bij onze vereniging. Ondanks het vertrouwen van de leden bij de laatste ALV heb ik toch 
besloten dat het tijd is om het stokje over te geven. Ik realiseer mij dat dit voor de vereniging een lastige si-
tuatie wordt maar het is tijd voor een nieuwe frisse blik die zich 100% inzet voor de club. Mocht er iemand 
vragen hebben over de functie of waarom ik deze keuze heb gemaakt dan sta ik daar uiteraard voor open en 
kun je altijd bellen of appen! Heb je direct al interesse om voorzitter te worden van onze vereniging, meldt je 
dan aan via secretariaat@diderna.nl. 
 
Voor nu was dit de informatie vanuit het bestuur. Ik wens iedereen een heel mooi en blessurevrij seizoen 
toe! 
 
Groet Jeffrey 

Corona informatie 
Afgelopen vrijdag hebben we een persconferentie gehad van ons kabinet waarin is aangegeven dat de co-
rona regels aangescherpt worden gezien de toenemende besmettingen en ziekenhuis opnames. Zaterdag-
ochtend is er vanuit Gemeente Rheden met ons gedeeld wat dit voor ons als korfbalvereniging betekent. 
Hieronder staat de mail zoals wij die van de gemeente hebben ontvangen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beste sport- en beweegaanbieders, 
 
Afgelopen vrijdagavond zijn er opnieuw extra corona-maatregelen afgekondigd door het kabinet. Het organi-
seren van sport(wedstrijden) wordt er niet makkelijker op. Goede nieuws is dat sporten voor alle leeftijden 
mogelijk blijft. Hieronder informeer ik u over de nieuwe richtlijnen voor sport. 
 
Corona & Sport vanaf 13 november 
 
De volgende maatregelen gelden vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur en duren in ieder geval t/m zater-
dag 4 december. 
 
• De belangrijkste basisregels blijven van kracht. Houd 1,5m afstand voor en na het sporten; 

mailto:secretariaat@diderna.nl
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• Bij het betreden van een binnen-locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs 
(CTB) in combi met een ID-kaart verplicht is vanaf 18 jaar; 

• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buiten-
terrassen van buitensportlocaties; 

• Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 
jaar en ouder; 

• Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als 
amateursport; 

• Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan; 
• De CTB-verplichting geldt niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfs-

matig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches 
(ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.; 

• Strikt noodzakelijke “rij-ouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven geen 
CTB te laten zien. Echter, bij het betreden van de horeca wel; 

• Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten 
om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt 
geen eindtijd. 

 
Corona toegangsbewijs (CTB) 
Een corona toegangsbewijs is te verkrijgen door een vaccinatiebewijs, bewijs van herstel na corona of test-
bewijs. Kijk op www.coronacheck.nl voor alle informatie over het CTB. 
 
Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met sportieve groet 
Marc Budel 
Wethouder Sport & Bewegen Gemeente Rheden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De geel gearceerde punten zijn ook op ons van toepassing en nieuw voor ons. We beseffen ons terdege dat 
dit impact heeft op onze vereniging en de wedstrijden/trainingen die in de zaal zullen gaan plaatsvinden. 
Helaas zijn wij als vereniging ook gebonden aan de maatregelen die ons worden opgelegd door de overheid, 
hoe impopulair en tegenstrijdig deze maatregelen ook lijken te zijn. Er zal dus voor betreden van bin-
nensportlocaties gecontroleerd worden op het hebben van een CTB. 
 
Heel spijtig om dit te moeten mededelen, maar laten we hopen dat de besmettingen en ziekenhuis opnames 
spoedig zullen afnemen en dat we snel weer gewoon lekker kunnen korfballen, zoals we al jaren gewend 
zijn. 
 
Mocht je over bovenstaande vragen hebben (voor FAQ kun je ook terecht bij het KNKV en het NOC*NSF), 
kun je altijd terecht bij één van de bestuursleden. 
 
Bestuur KV Diderna/Visser Sloopwerken 

Van de jeugdcommissie 
Sinds een aantal maanden heb ik mij aangesloten bij de jeugdcommissie. Ik zal mij even voorstellen voor de 
mensen die mij niet kennen (al zullen dat er niet veel zijn 😊). Ik ben Sandy van Someren. Korfbal sinds een 
jaar of 6 bij Diderna en speel nu bij de Senioren 1. Zoals jullie weten hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van een aantal leden bij onze club. Gelukkig hebben we de Kangoeroe Klub weer een beetje op po-
ten kunnen zetten en zijn er een aantal trainingen geweest via Sjors Sportief. Dit hebben jullie ook kunnen 
lezen in het vorige clubblad. We hopen hiermee in ieder geval weer wat jeugd aan te trekken. Wij van de 
jeugdcommissie zijn druk aan het brainstormen hoe we dit het beste door kunnen laten lopen, want je wilt ze 
natuurlijk graag behouden. De voorlopige planning is om op de dinsdagavond een training te verzorgen van 
18.30 tot 19.30 voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar en voor de kangoeroetjes (4/5 jaar) op de zaterdagoch-
tend. Nu begrijpen jullie, DIT KUNNEN WIJ NIET ALLEEN!!!! En aangezien wij dan ook een vereniging zijn 
zou het fijn zijn dat iedereen de handen een beetje uit de mouwen steekt. Graag zou ik willen vragen of jullie 
willen nadenken wanneer er een mogelijkheid zou kunnen zijn waarbij je in ieder geval 1, maar het liefst 
meerdere trainingen mee zou kunnen helpen. Immers maken vele handen licht werk!!!!! Binnen nu en 2 we-
ken zal ik de teams langs gaan en jullie vragen wanneer iedereen zou kunnen en misschien zijn er ook nog 
mensen met goede ideeën (die zijn namelijk altijd welkom). Op deze manier hopen we de vereniging weer 
een beetje uit te breiden en ik hoop dat iedereen, waar die kan, een steentje zou willen bijdragen. Alleen op 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.coronacheck.nl&c=E,1,LbUnjbqjWqAIW0sRsXYg6NvoHrdyCuGxaTqo6t-eMxdhCMOAcXnkcM8Umh61xrFtH_vpzwZWP5Dl5YoYhXvIINFD6OP8K4Vfnc6oMtOsqTE1QoA-uA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.knkv.nl%2ffaqcorona%2f&c=E,1,BhDcLRJobdvdQNBz2M-oZwT0P-B0d9ncnyib93s_7dqgmu0YE8DAYXyhEfJ3w2lUbkWT94OnKtIyXIOn64aJyXlK9dvc3D8SyugJ0Rg0i5J7RXoS9uFYzvM,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnocnsf.nl%2fwat-doet-nocnsf%2fsport-en-maatschappij%2fcoronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen&c=E,1,6YjUszGqOJiKMeL2u7HQh6XddT3xoqkc_ImwqMhsCnyJB1MB0RsCTqJ125w4BfCyYseBt2e-7y_IMi_-sjbZeLGQQw_NIUlKLysK7xGQd5Wo88ZKe1aM4x0,&typo=1
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deze manier kunnen we onze ontzettend gezellige club in stand houden en kunnen we nog lang gezellig blij-
ven korfballen. En wie wil dat nou niet bij de gezelligste club van Dieren 😊 
 
Sandy van Someren 

A1 uitje naar Toverland 
Op 30 oktober jl. toog onze A1 richting pretpark Toverland. Dit uitje hadden ze verdiend door 2 nieuwe 
jeugdleden aan te brengen. Hoe deze dag is geweest kun je hieronder lezen in de reacties van de leden van 
de A1. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik vond het heel leuk om met ons team naar Toverland te gaan. Het leukst vond ik de wildwaterbaan. Ik ben 
daar 2 keer in geweest, de eerste keer met alle meiden van ons team, en toen nog een keertje met Menno 
en Nadieh. Het was een geslaagde dag! 
Hannah 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eindelijk was het zover we hadden 2 nieuwe teamleden dus mochten een uitje naar keuze, we kozen voor 
Toverland. Het was erg gezellig maar ook eng omdat het Halloween was. Ik was erg moe na die dag maar 
het was heel gezellig! De Troy vond ik de leukste achtbaan. 
Groetjes Julia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Expedition Zork…. 
Heel even dacht ik bij mijzelf, dat het leuk leek. Begrijp me niet verkeerd, het was 
een hel van een rit vol emoties voor mij. Ik raak nooit nerveus in attracties totdat ik 
erin zit. Maar hier zat ik zowat in de rij te springen door de zenuwen. Eenmaal in 
die rit, er werd mij niet verteld dat we achteruit zouden vallen. Dus ik schreeuwde 
vol uit mijn longen van de angst, want ik zag dit niet aankomen. Pas bij de 2e val 
realiseerde ik me dat de 1e val niet erg was. Niet alleen werd ik nat en schreeuwde 
als een woeste viking, IK WAS DOODSBANG 
Yusuf 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dit was voor mij mijn eerste uitje met het korfbalteam. Ik vond het super gezellig met iedereen! De leukste 
attractie vond ik of course de Fenix omdat ik daar al meerdere keren in ben geweest en die gewoon leuk 
blijft en als 2de de Troy!🎢. Kort maar krachtig: het was gezellig en ik ben blij dat dit nu wel door kon gaan 
met al dat corona gezeur waardoor ik alle uitjes heb gemist (kamp etc.) vanaf dat ik op korfbal zit bij jullie. 
Nadieh 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met het team zijn we een dagje naar toverland geweest. We zijn in veel attracties geweest en hebben veel 
kunnen doen. De Fenix vond ik het leukste. Het was een hele gezellige dag!  
Groetjes, Serena Vink 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Laatst zijn we met de A1 naar Toverland geweest wat ik heel erg leuk en gezellig vond. De dag waarop we 
gingen was nog eens extra leuk, omdat er in de avond een Halloween programma was met scare zones en 
verkleedde mensen. 
Alle attracties waar ik in ben geweest waren leuk, maar vooral de Troy in het donker, waarbij die rood verlicht 
werd was geweldig!  
Het was een hele leuke dag! 
Groetjes Mintra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op 30 oktober zijn we met het A-team naar Toverland gegaan. Dit hebben we van de club 
gekregen vanwege onze twee nieuwe leden. Ten eerste heel erg bedankt hiervoor! 
We hebben allemaal heel erg genoten van alle leuke attracties die er waren. Ook hadden 
we geluk aangezien Toverland extra lang open was vanwege een Halloween. We hebben 
door scare zones gelopen en zijn ook in spookhuizen geweest. Het was erg leuk om een 
keer mee te maken en het is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Robin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gala Party 
Door bovenstaande maatregelen zijn we genoodzaakt om de Gala Party van 27 november te moeten cance-
len. Zodra het weer mogelijk is om een feestje in ons clubhuis te organiseren zullen we met een nieuwe da-
tum voor de Gala Party komen. 

De Grote Clubactie 
De Grote Clubactie zit er weer op en we wachten nu met spanning op de trekking op 
8 december. Als verenging hebben we wel al een mooie prijs gewonnen. De 
opbrengst voor onze vereniging is tot op dit moment €260,00. Iets minder dan vorig 
jaar, maar toch een mooi bedrag. Alle spelende leden die hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd hartelijk dank. Toch vind ik het diep triest om te moeten zien dat er 
ook dit jaar weer een aantal leden helemaal geen loten hebben verkocht en een leeg 
boekje hebben ingeleverd (kleine moeite toch om even bij je buren, vrienden of 
bekenden langs te gaan om een lot te verkopen, desnoods koop je er zelf eentje). De 
opbrengst komt namelijk aan iedereen van de vereniging ten goede. 
 
Gerrie 

Resultaat statiegeld donaties Albert Heijn 
De afgelopen maand was het mogelijk om aan KV Diderna/Visser Sloopwerken je statiegeld te doneren bij 
AH. Dit heeft een heel goed resultaat gehad, er is maar liefst €206,20 gedoneerd. We stellen dit geld ter be-
schikking aan onze jeugd en wervingsactiviteiten! 
Oh a, Sponsorkliks is ook een vorm van doneren. Zie hierover in het onderstaande artikel Wil je online iets 
kopen, denk eraan om dit via Sponsorkliks te doen. 
 
De penningmeester, Erik Broshuis  
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Voorlopige agenda algemene ledenvergadering 9 december 2021 
Te houden op donderdag 9 december, aanvang 20.30 uur. Afhankelijk van de dan geldende corona maatre-
gelen vindt deze vergadering plaats in ons clubhuis of via beeldbellen (een uur voor aanvang ontvangt men 
dan via de mail een link) 
 
 
Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken 
 
3. Notulen A.L.V. 10.12.2020 
 
4. Verslag kascontrolecommissie (Irma Bekker en Jelle Brouwer) 
 
5. Financiën (verslagen beschikbaar een 1 uur voor aanvang via de mail) 

Clubhuis: 
 financieel verslag 2020-2021 
 begroting 2021-2022 
Vereniging: 
 financieel verslag 2020-2021 
 begroting 2021-2022 

 
6. Contributievaststelling 
 
7. Vaststellen kascontrolecommissie 
 
8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
 Voorzitter: Jeffrey Miechels 
 
Het verkiezingsrooster voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 
2023 Aftredend en (niet) herkiesbaar 
 Bestuurslid: Jeannette Vels 
2024 Aftredend en (niet) herkiesbaar 
 Secretaris: Sheila Klauwers 
2025 Aftredend en (niet) herkiesbaar 
 Penningmeester: Erik Broshuis 
 
(Tegen)kandidaten dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk vierentwintig uur voor het aan-
vangstijdstip van de algemene vergadering waarin kan worden besloten tot voorziening in de betrok-
ken vacature(s) 

 
9. Beleidsplan 

 Verenigingsbeleidsplan 2019 – 2022 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
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Sinterklaas/Kerst inkopen? Steun ons GRATIS via SponsorKliks! 
We hebben hier in ons clubblad al eerder aandacht aan besteed, dat je met aan-
kopen op internet via Sponsor Kliks onze vereniging kunt steunen. Je betaalt het-
zelfde, echter de vereniging ontvangt hiervoor een commissie. 
 
Dus ben je bezig met de Sinterklaas of Kerstinkopen, doe dit dan via Sponsor 
Kliks (http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2785&nbta=2312). Natuur-
lijk ook voor veel andere internet aankopen kun je via Sponsor Kliks onze veren-
ging steunen. Via deze link kom je bij onze SponsorKliks pagina. Ik zou zeggen; 
Gewoon Doen! 

Billieballie! 
De oranje EK rook begint net op te trekken, maar de Korfbal League 2021-2022 gaat 
al bijna van start. Ook Billieballie is er na een geslaagd debuutseizoen weer bij!  
Aan het spel is niks veranderd, maar rondom het spel zijn wat kleine aanpas-
singen. Zo hebben we nieuwsberichten toegevoegd. Hoeveel voorspellingen 
denk je dat er vorig jaar voor de Korfbal League gedaan zijn? Lees dat en 
meer cijfers over vorig jaar op https://billieballie.com. Hier kun je je ook aanmel-
den als deelnemer. Een andere verandering is dat je een prijs kan winnen voor je 
club. Ben jij de beste voorspeller van de maand? Dan krijgt jouw club een Erima Equal Pro korfbal. Gratis tip 
van ons: vraag je clubgenoten via een brief, fax, bericht op je clubwebsite of via nog een andere weg om 
mee te doen. Dan is de kans het grootst dat 1 of meer ballen bij jouw club belanden. 
Wij hopen dat er door zoveel mogelijk korfballiefhebbers weer enthousiast voorspeld wordt. Wie volgt Frits 
Wip op als Billieballie eindbaas? Heel veel plezier met Billieballie in het seizoen 2021-2022. 

De jarigen 
26 november Gerrit van der Teems 

 27 november Henk Jonkers 
Allebei 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 30 november inleveren via de e-mail op redac-
tie@diderna.nl. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen, leuke verhalen, puzzels enz. enz. 

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: 

Za 27 nov 09.30 – 12.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Gerrie, Sheila 
12.30 – 15.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Gerrie, Jeroen J. 

Zo 28 nov 09.30 – 12.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Gerrie, Sheila 
12.30 – 15.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Jeroen J. 

Teamindeling zaalseizoen 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. Yusuf K. Richard 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2785&nbta=2312
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2785&nbta=2312
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2785&nbta=2312
https://billieballie.com/
mailto:redactie@diderna.nl
mailto:redactie@diderna.nl
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Indeling zaaltrainingen 
Alle zaaltrainingen vinden plaats in sporthal Theothorne te Dieren. 

Dag: Tijd: Team(s): Trainer: 

 

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

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

Wedstrijdprogramma zaalseizoen 
Datum Wedstrijd Aanvang Aanwezig Vertrek Scheids Accommodatie 
27-11 Diderna A1 - Rigtersbleek A2 11:15 10:45  Jeroen M. 

Theothorne 28-11 Diderna 2 - Aladna/De Issel 1 13:15 12:45  Erik B. 
Diderna 1 - Wageningen 9 14:40 14:00  Gerrie 

       
04-12 Devinco A3 - Diderna A1 18:05  17:00  Keizerslanden 
05-12 Hilversum 1 - Diderna 1 14:55  13:25  De Lieberg 

       
11-12 EKC Nääs A2 - Diderna A1 14:05  12:30  Diekmanhal 

       

19-12 Diderna 2 - Mélynas 4 13:15 12:45  Erik B. Theothorne Diderna 1 - Vogel 1 14:40 14:00  Gerrie 
       

08-01 Regio '72 A1 - Diderna A1 15:00  13:50  De Wieken 
       

15-01 Zwart Wit A3 - Diderna A1 11:00  09:30  De Mors 

16-01 Apeldoorn 7 - Diderna 2 11:00  10:00  Zuiderpark Apeldoorn 6 - Diderna 1 12:15  11:15  
       

22-01 Diderna A1 - Olympus '58 A1 11:15 10:45  Erik B. 
Theothorne 23-01 Diderna 2 - EKC Nääs 4 13:15 12:45  Erik B. 

Diderna 1 - DOT (O) 4 14:40 14:00  Jeroen M. 
       

05-02 Rigtersbleek A2 - Diderna A1 14:05  12:30  Diekmanhal 

06-02 Wageningen 9 - Diderna 1 11:00  09:45  Het Binnenveld 
Aladna/De Issel 1 - Diderna 2 11:30  10:15  Stationsplein 

       
12-02 Diderna A1 - Devinco A3 11:15 10:45  Erik B. Theothorne 13-02 Diderna 1 - Hilversum 1 13:15 12:45  Jeroen M. 

       
19-02 Diderna A1 - EKC Nääs A2 11:15 10:45  Gerrie Theothorne 

       

27-02 Wesstar 1 - Diderna 1 12:30  11:30  De Pals Wesstar 2 - Diderna 2 13:45  12:45  
       

13-03 Vogel 1 - Diderna 1 11:00  09:30  De Loevenhout 
Mélynas 4 - Diderna 2 12:50  12:00  De Bhoele 

       
19-03 Diderna A1 - Zwart Wit A3 11:15 10:45  Erik B. 

Theothorne 20-03 Diderna 2 - Apeldoorn 7 13:15 12:45  Erik B. 
Diderna 1 - Apeldoorn 6 14:40 14:00  Erik L. 

       
26-03 Olympus '58 A1 - Diderna A1 12:30  11:30  De Bongerd 

27-03 DOT (O) 4 - Diderna 1 11:55  10:45  Mondriaan 
EKC Nääs 4 - Diderna 2 13:15  11:45  Diekmanhal 

       
02-04 Diderna A1 - Regio '72 A1 11:15 10:45  Erik B. 

Theothorne 03-04 Diderna 2 - Wesstar 2 13:15 12:45  Erik B. 
Diderna 1 - Wesstar 1 14:40 14:00  Erik L. 

       

Vertrek voor alle uitwedstrijden is vanaf het Ericaplein. 
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Vervoerschema A1 zaalseizoen 
Datum Thuisploeg Uitploeg Vervoer Adres 
4-dec Devinco A3 Diderna A1 Ouders Julia, Noah, Robin Keizerslanden Lebuinuslaan 3, Deventer 

     
11-dec EKC Nääs A2 Diderna A1 Ouders Serena, Corné, Menno Diekmanhal, Deinselaan 22, Enschede 

     
8-jan Regio '72 A1 Diderna A1 Ouders Mintra, Nadieh, Hannah De Wieken, Molenstraat 15, Vaassen 

     
15-jan Zwart Wit A3 Diderna A1 Ouders Yusuf, Julia, Noah De Mors, De Mors 3, Delden 

     
5-feb Rigtersbleek A2 Diderna A1 Ouders Hannah, Nadieh, Serena Diekmanhal, Deinselaan 22, Enschede 

     
26-mrt Olympus '58 A1 Diderna A1 Ouders Mintra, Robin, Corné Bongerd, de Bongerd 81, Doetinchem 

     

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). 

Maandkalender november 
Datum Omschrijving Tijd Locatie Bardienst Scheids Vervoer 

di 16-11 
Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 
   

Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

vr 19-11 Zaaltraining A1 18:30 Theothorne    
Zaaltraining recreanten 19:30    

di 23-11 
Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 
   

Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

vr 26-11 Zaaltraining A1 18:30 Theothorne    
Zaaltraining recreanten 19:30    

za 27-11 
Wandeltocht Diderna W.I.K. 09:30 Clubhuis Gerrie, Sheila   
Diderna A1 - Rigtersbleek A2 11:15 Theothorne  Jeroen M.  
Wandeltocht Diderna W.I.K. 13:00 Clubhuis Gerrie, Jeroen J.   

zo 28-11 

Wandeltocht Diderna W.I.K. 09:30 Clubhuis Gerrie, Sheila   
Wandeltocht Diderna W.I.K. 13:00 Clubhuis Jeroen J.   
Diderna 2 - Aladna 1 13:15 Theothorne  Erik B.  
Diderna 1 - Wageningen 9 14:40 Theothorne  Gerrie  

di 30-11 
Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 
   

Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

vr 03-12 Zaaltraining A1 18:30 Theothorne    
Zaaltraining recreanten 19:30    

Contact/info: Bardienst; Erik Broshuis, tel. 0313-415169, 06-13363043 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 

mailto:clubhuis@diderna.nl
mailto:scheidsrechter@diderna.nl
mailto:vervoer@diderna.nl
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