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KV Diderna/Visser Sloopwerken informatie: 
 

Kontakten: 
 Naam: Telefoon: E-mail/Internet: 
Voorzitter   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 
De zaalcompetitie zit er alweer bijna op en is het tijd om weer naar bui-
ten te gaan. Niet alleen wordt er straks weer bij ons clubhuis gesport, 
ook staan er diverse activiteiten op het programma. Paasschieten met 
een lekkere brunch erbij en weer sinds hele lange tijd een acCOzy 
aVONd. Kortom we timmeren weer aan de weg na de vervelende corona 
periode. 
Gerrie 

Van de bestuurstafel 
Diderna moet overleven. We hebben een goede start gemaakt met de speerpunt bijeenkomsten van afgelo-
pen weken. Er zijn al wat punten opgepakt, de A heeft al samen getraind met de Senioren 1. Er worden nu 
volop activiteiten gepland om het familiegevoel van onze club weer tot leven te brengen. Na Corona is dit 
een goede zaak voor de verbinding van alle leden. 
Echter er moet meer gebeuren. De toekomst is nieuwe leden aantrekken. Idee is om ons op leeftijden van 
huidige teams te richten. Veel kleine kinderen vanaf 4 jaar zijn na Corona op zoek naar een sport, ik zie dit 
ook als een kans om daar actief ledenwerving op te richten. 
Ik hoop echt dat er leden opstaan die onze club helpt te overleven. Vrijdag 8 april is er weer een avond om 
de voortgang te bespreken, iedereen die diderna wil helpen is dan welkom. Hieronder is het verslag te zien 
van de speerpunt bijeenkomst op donderdag 10 maart. Voor ieder speerpunt is de gemiddelde score be-
paald. Hiervan hebben we een top 3 gemaakt; 
 

 
 
Welke acties gaan we n.a.v. bovenstaande punten per direct ondernemen? 
 
Dit seizoen: 
• De aansluiting van A1 met senioren voor binding en ervaring staat sterk bovenaan. Er zal in overleg met 

de trainers van A1 en S1 een overlapping komen. Dit kan direct ingaan. Sheila neemt contact op met 
Jelle. Jelle en Richard zullen dan zelf met elkaar overleggen hoe dit in te vullen. 

• Vrienden en vriendinnen training weer in het leven roepen met herhaling van bijvoorbeeld 1x per 
maand. Sheila neemt hierover contact op met Jelle/Twan. Zij kunnen als trainers dan invullen welke 
avond deze te houden. 

• 1 keer per maand met alle teams samen trainen. Dit zal ingaan met ingang van het veld. Trainers zul-
len dit met elkaar afstemmen. 

 
Ledenbehoud: 
• Een soort van activiteitencommissie weer in het leven roepen, Gerrie is het aanspreekpunt. Mensen die 

wat willen organiseren in het clubhuis kunnen dit aangeven bij Gerrie. Zij zullen dan zelf de activiteit or-
ganiseren. Gerrie gaat de acCOzy aVONd weer starten. Dit is 1 maal per maand een gezellige vrijdag-
avond in het clubhuis voor iedereen. Hij zal hier waar nodig mensen voor benaderen om mee te helpen. 
De eerste keer vindt 29 april plaats. 

• Juliette wil speciale avonden organiseren. Zij zal hier ook zelf mensen benaderen voor hulp. 
 
Ledenwerving: 
• Wervingscommissie vormen. Jeannette neemt op korte termijn contact op met Rick Memelink van de 

bond. Zij zal Rick uitnodigingen voor een avond. Daar zal de jeugdcommissie bij aanwezig zijn en ie-
mand van ons bestuur. Rick (de bond) zou ons kunnen helpen met hoe leden te werven in het alge-
meen en onze doelgroepen en tevens wat de bond hierin kan betekenen. 

• Social media en kranten zullen frequenter worden gebruikt. Juliette is met ingang van heden toege-
voegd als “redacteur” bij Facebook en Instagram. 
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Er zijn natuurlijk veel meer speerpunten maar die kunnen wij allen tezamen niet in 1 keer aanpakken. Er zijn 
een aantal die heel weinig inspanning kosten en zo te regelen zijn. Die zullen direct met ingang van het 
veldseizoen opgepakt worden (bijv. punt 3 uit “Dit seizoen”).  
 
Op vrijdag 8 april 20.30 – 22.00 uur nodigen wij jullie allemaal weer uit om te kijken hoe de stand van za-
ken is. 
 
Dus tot vrijdag 8 april 20.30 uur in ons clubhuis. Na het overleg is er voldoende tijd nog voor een drankje en 
gezelligheid! 
 
Hieronder nog de volledige lijst met speerpunten met scores. 
 

 
Erik Broshuis 

Jantje Beton collecte 
In de week van 7 t/m 13 maart is door onze leden weer gecollecteerd 
voor Jantje Beton. Ieder gezin kreeg 1 collectebus, maar er waren ook 
enkele mensen bij die hier niet genoeg aan hadden en vroegen om 
meerdere bussen (tot wel 5). Er is goed gecollecteerd, echter ik heb 
de totaalstand nog niet klaar. Dit laat ik jullie in het volgende clubblad 
weten. Ik wil wel iedereen heel hartelijk danken voor jullie inzet. Rest 
mij nog iedereen alle gezondheid toe te wensen en denk aan elkaar. 
Jeannette  
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Paasschieten met brunch 
Paasschieten, wie doet er mee?! 
 

Wij kunnen weer vrij de wei in. Eindelijk iets organise-
ren, eindelijk weer eens ons mooie clubhuis gebruiken. 
Het Galafeest bijt de spits af. Iedereen mag zijn mooiste 
kleren uit de kast halen. Maar wij wilden ook iets doen 
wat natuurlijk met onze mooie sport te maken heeft. En 
waar kwamen wij op uit, paasschieten! 
 
Op zondag 1ste paasdag, 17 april, paasschieten op ons 
eigen veld bij ons clubhuis. Je kan je opgeven per 2-tal. 
Dus met je vriend/vriendin, broer/zus, man/vrouw, 

buurman/buurvrouw, het maakt niet uit. Samen gezellig weer bezig zijn op onze club. Vooraf willen wij gezel-
lig met elkaar een paasbrunch nuttigen. Wie weet als het weer heel mooi is, niet in het clubhuis maar op ons 
mooie terras. 
 
Om 10.30 uur begint de paasbrunch met aansluitend paasschieten. Je kan je opgeven bij Jeannette Vels 
06-10643522 en bij Sheila Klauwers 06-19831383. Graag opgeven voor 12 april zodat wij weten hoeveel 
lekkers wij voor de brunch moeten inkopen. Zet het in je agenda, meldt je op tijd aan en tot 1ste paasdag! 
 
Groetjes Jeannette en Sheila 

acCOzy aVONd 
Je zult wel denken wat is een acCOzy aVONd. Dit is alweer heel lang geleden voor het 
laatst georganiseerd en komt voort uit de woorden cozy (gezellig), CO en VON(ny). 
Destijds hadden we iedere laatste vrijdag van de maand een gezellige verenigings-
avond, waarbij je kon doen waar je zin in had. Denk aan een kaartje leggen, darten, 
dobbelen, spelletjes of gewoon kletsen. Tijdens deze avond verzorgden Co Von Mager 
allerlei lekkere hapjes. N.a.v. de laatst gehouden brainstormsessies is besloten om de-
ze avonden weer in het leven te roepen, om op die manier de verenigingsband onder de 
leden te versterken. En op vrijdag 29 april vanaf 20:00 uur is het weer zover. Een gezel-
lige verenigingsavond in ons clubhuis voor iedereen. Schrijf deze datum in je agenda en 
dan zien we je op de eerste acCOzy aVONd. 

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: 
Di 5 apr 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Erik B. 
Vr 8 apr 19:30 – 23:00 Training A1, recreanten en speerpunten overleg, Erik B., Sheila 
Di 12 apr 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Erik L. 
Vr 15 apr 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 
Zo 17 apr 10:30 – 15:00 Paasschieten Sheila en Jeannette 
Di 19 apr 18:30 – 23:00 Training A1, S1 en S2 Casper v. L. 
Vr 22 apr 19:30 – 21:30 Training A1 en recreanten Recreanten 

Za 23 apr 09.30 – 12.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Erik L. (Sheila) 
12.30 – 15.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Jeroen J. 

Zo 24 apr 09.30 – 12.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Sheila (Erik L.) 
12.30 – 15.30 Wandeltocht Diderna-W.I.K. Jeroen J. 

Vr 29 apr 20:00 – 00:00 acCOzy aVONd Gerrie 
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De jarigen 
De komende maand zijn de volgende leden jarig. 

5 april Erik Lammers 

 

6 april Jan Willem Abbas 

7 april Hannah Souverein 
Menno Souverein 

13 april Daphne Futselaar 

16 april Carel Veenstra 
Gerti vels 

 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst namens alle leden van KV Di-
derna/Visser Sloopwerken. 

Inleveren kopie 
Kopie voor het volgende clubblad kunnen jullie uiterlijk t/m 26 april inleveren via de e-mail op 
redactie@diderna.nl. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen, leuke verhalen, puzzels enz. enz. 

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 

Schema 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 

VOORLOPIG schema veldtrainingen 
Vanaf 5 april gaan we weer buiten trainen, gezellig bij ons eigen clubhuis. 

 

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 zaalseizoen 
Datum Wedstrijd Aanvang Aanwezig Vertrek Scheids Accommodatie 
02-04 Diderna A1 - Regio '72 A1 14:15  13:30 Erik B. De Dumpel 

03-04 Diderna 2 - Wesstar 2 13:00 12:15  Erik B. Theothorne Diderna 1 - Wesstar 1 14:25 13:55  Erik L. 
       

Vertrek voor alle uitwedstrijden is vanaf het Ericaplein. 
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Vervoerschema A1 zaalseizoen 
Datum Thuisploeg Uitploeg Vervoer Adres 
2-apr Diderna A1 Regio A1 Ouders Mintra, Nadieh, Hannah De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp 

     

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. 

Maandkalender april 
Datum Omschrijving Tijd Locatie Bardienst Scheids Vervoer 

vr 01-04 Zaaltraining A1 18:30 Theothorne    
Zaaltraining recreanten 19:30    

za 02-04 Diderna A1 - Regio '72 A1 14:15 Dumpel, Velp  Erik B. Ouders Mintra, Nadieh, Hannah 

zo 03-04 Diderna 2 - Wesstar 2 13:00 Theothorne  Erik B.  
Diderna 1 - Wesstar 1 14:25  Erik L.  

di 05-04 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland 

   
Veldtraining S1 19:30 Erik B.   
Veldtraining S2 20:00   

vr 08-04 
Veldtraining A1 18:30    
Veldtraining recreanten 19:30 Erik B., Sheila   
Speerpunten overleg 20:30 Clubhuis   

di 12-04 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland 

   
Veldtraining S1 19:30 Erik L.   
Veldtraining S2 20:00   

vr 15-04 Veldtraining A1 18:30    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

zo 17-04 Paasschieten met brunch 10:30 Clubhuis Sheila, Jeannette   

di 19-04 
Veldtraining A1 18:30 

Nieuwland 

   
Veldtraining S1 19:30 Casper v. L.   
Veldtraining S2 20:00   

vr 22-04 Veldtraining A1 18:30    
Veldtraining recreanten 19:30 Recreanten   

za 23-04 Wandeltocht Diderna W.I.K. 09:30 

Clubhuis 

Erik L., Sheila   
Wandeltocht Diderna W.I.K. 13:00 Jeroen J.   

zo 24-04 Wandeltocht Diderna W.I.K. 09:30 Sheila, Erik L.   
Wandeltocht Diderna W.I.K. 13:00 Jeroen J.   

di 26-04 GEEN trainen      

vr 29-04 
Veldtraining A1 18:30 Nieuwland Gerrie 

  
Veldtraining recreanten 19:30   
acCOzy aVONd 20:00 Clubhuis   

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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