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Colofon
BESTUUR
Dagelijks
Voorzitter Joyce Kolder 06-50262336 j.kolder@upcmail.nl
Secretariaat Vacature
Penningmeester Tom Eggenhuizen 06-39760613 tom@aeggenhuizen.nl
Overige bestuursleden
Wedstrijdsecretariaat Karin van Bethraij 06-30683049 wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl
Kantine Nicole ter Voert nicoletervoert@kpnmail.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
Technische Commissie Joyce Kolder 06-50262336 j.kolder@upcmail.nl
Jeugd Technische Commissie Willem van Zomeren 06-15332776 wvanzomeren@hotmail.com
Scheidsrechters Commissie <Vacature>

NEVENACTIVITEITENCOMMISSIE
Jeugd activiteiten commissie Marieke Bach 06-14603262 marieke.bach@gmail.com
Senioren activiteiten commissie Angela van de Meer 0313-841641 m.meer13@upcmail.nl
Schoolkorfbal commissie Sanne van der Knijff 06-20631375 sannek40@hotmail.com

RECLAMECOMMISSIE
Sponsor commissie René van Eunen 06-38231076 r.van.eunen1@kpnplanet.nl
Media commissie <Vacature>
Website beheerder Joël Boerboom 0317-356487 beheer@dlkv.nl
Redactie Marijn de Kroon 0316-227957 clubblad@dlkv.nl

BEHEERSCOMMISSIE
Kantine commissie Nicole ter Voert 06-30298009 nicoletervoert@kpnmail.nl
Accomodatiecommissie Jan van der Knijff 0316-223980 j.vdknijff@concepts.nl
Materialencommissie Erik Staring 06-12594097 eystaring@hotmail.nl
Schoonmaakcommissie Agnes Eggenhuizen 0316-228701 tomenagnes@live.nl
Beheerder clubgebouw <Vacature>
Telefoonnummer clubgebouw 06-18106699

LEDENWERVINGCOMMISSIE <Vacature>

TRAINERS/COACHES
Senioren 1/2 Cisca Wierda 06-29792323 ffwierda@gmail.com
Senioren 3 Cisca Wierda 06-29792323 ffwierda@gmail.com
Midweek Tony Berndsen 06-20805480 tonyberndsen@gmail.com
Junioren A1 Rick te Dorsthorst 06-46484752 r.tedorsthorst@gmail.com

Kevin de Rijder 06-36061696 kevinndr@hotmail.com
Pupillen C1 Willem van Zomeren 06-15332776 wvanzomeren@hotmail.com
Pupillen E1 Sanne van de Knijff 06-20631375 sannek40@hotmail.com
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Van de voorzitter
Vorige week de Algemene Ledenvergadering gehad en dat
betekent voor mij dat ik alweer een jaar de voorzitter ben van
deze vereniging. Toen ik ja zei had ik geen idee wat mij te
wachten stond maar na een jaar kan ik zeker zeggen dat het
een leerzaam en leuk jaar is geweest. Het bestuur heeft mij
absoluut een warm welkom gegeven en daarbij hebben zij mij
ook de kans gegeven om de rol als voorzitter op eigen wijze in
te vullen. Ook het aankomende jaar ga ik zeker mijn best doen
om er weer een mooi jaar van te maken. Elders in dit clubblad
vinden jullie de samenvatting van de ledenvergadering.
Zoals in het vorige clubblad gemeld, heeft het bestuur ook voor dit jaar weer een aantal
speerpunten op het programma staan. Twee ervan zijn al in het vorige clubblad genoemd
en wel de “ledenwerving” en de “scheidsrechtersopleiding”. Als laatste komt daar het punt
“vrijwilligers” bij. Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder vrijwilligers. Graag willen
wij eens kijken binnen de vereniging welke kennis er is om alle zo vacatures in te vullen.
Helaas zijn er bij DLKV nog teveel mensen die geen extra steentje bijdragen en graag
willen zien dat hier verandering in komt. Neem dus eens een kijkje op de vacature bank en
meld je aan voor de vacature die bij je past. Indien er geen passende vacature bijstaat kun
je ook contact opnemen met het bestuur en gaan we samen kijken welke functie wel
passend is.
Helaas heeft Paula als secretaris het bestuur verlaten. Ik wil Paula nogmaals bedanken
voor haar enorme inzet en haar gedrevenheid! Zij was absoluut van grote waarde binnen
het bestuur. Helaas heeft zich nog geen opvolger gemeld en zal het dagelijkse bestuur nu
uit Tom en ondertekende bestaan. Indien het je toch wat lijkt of wellicht een aantal taken
wilt overnemen, neem dan contact met ons op.
Op 14 juni 2015 bestaat DLKV alweer 30 jaar! Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan
en morgen staan de eerste vergaderingen voor het jubileum op het programma. Heb je
hier ook ideeën over of wil je hier je steentje aan bijdragen, geef het dan aan!
Dan wil ik een ieder een mooi zaalseizoen toewensen en ….

Als laatste, vergeet niet dat het bestuur altijd open staat voor positieve opmerkingen en/of
goede ideeën.

Sportieve groeten,
Joyce, Jullie voorzitter
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Verslag ALV
Op 3 november 2014 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van DLKV plaats.
De vaste ALV bezoekers waren aanwezig. Het bestuur zou graag meer leden tijdens de
vergadering zien, het is een gelegenheid om als leden met bestuur de gang van zaken te
bespreken en aan te geven waar je verandering zou willen zien.
De penningmeester had goed nieuws. Het vorige seizoen is positief afgesloten. Initiatieven
als het Mei-tober feest en een paalschiettoernooi zorgen samen met de sponsoring en
grote club acties voor inkomsten. Dit moet zeker in stand worden gehouden.
Een bijzonder aandachtspunt is het opleiden van scheidsrechters. Dit is ook de komende
jaren een speerpunt van het bestuur.
Ook werd tijdens de ALV afscheid genomen van Paula Dijkstra in haar rol als secretaris.
Paula heeft haar rol 7 jaar vervuld. Er is nog geen opvolger gevonden voor deze positie in
het bestuur. Dit is wel een zorgpunt van de andere bestuursleden en voor de vereniging.
Alle commissies zijn gevraagd door het bestuur om terug te blikken op het vorige seizoen
en aan te geven wat de resultaten of problemen zijn. Met de aanwezige leden zijn diverse
oplossingen aangedragen waar het bestuur en de commissies mee aan de slag kunnen.
Het uitgebreide verslag zal naar alle leden per mail worden toegestuurd.
Met sportieve groet,

Bestuur DLKV

Doe mee! Sponsorkliks
Vanaf nu is het voor iedereen die DLKV een warm hart toedraagt mogelijk om DLKV
GRATIS te sponsoren. Sponsorkliks helpt ons daarbij! DLKV ontvangt geld als er online
wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp,
Zalando en Booking.com. En ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een
restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt DLKV daar geld voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen.

En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra!

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar de DLKV site en klik op
SponsorKliks in de linkerkolom (daar zie je ook het bedrag tot nu toe). Daarna kun je de
webwinkel kiezen brengt iedere klik die je doet geld op voor DLKV.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Alvast bedankt namens DLKV.

Met sportieve groet, Bestuur DLKV



5

Van de redactie
Trage kopij
Hierbij weer een goed gevuld nummer, de levering van kopij verliep wat traag en veel
kwam binnen op het laatste moment. Uiteindelijk komt alles goed....

Sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor het volgende nummer van 't Korfke is na het zaalseizoen op
23 maart 2015

Het is nu nog wat vroeg, maar in ieder geval allemaal een
Prettige feestdagen en gelukkig Nieuwjaar.

Frederique & Marijn

Vacaturebank DLKV
Voorzitter Technische Commissie
• Scheidsrechters Commissie
• Media Commissie
• Ledenwerving Commissie

• Secretariaat
• Sponsorkleding Commissie

Voor vragen en/of nog mooier aanmeldingen, kun je contact opnemen met het bestuur!

Diegene die de stap al genomen hebben zijn;
 Frederique en Sanne v/d Berg Redactie ‘t-Korfke & Activiteiten Commissie
 Kelvin Grote Club Actie

Heel veel succes en plezier binnen DLKV.
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Van de Technische Commissie
Zondag 09 november
Op het moment van schrijven zitten we in het eerste speelweekend van het nieuwe
zaalseizoen. De eerste winst- maar ook de eerste verliespunten zijn al weer binnen. De
senioren hebben in hun oefenprogramma wedstrijden gespeeld tegen SEV en Arena.
Ook dit jaar was het weer een heel “gevecht” bij de gemeente om de zaaluren. Uiteraard is
het weer gelukt en zijn de volgende trainingstijden het resultaat;

DLKV 1
Woensdag 20.30 – 21.30 uur of 21.30 – 22.30 uur (afhankelijk van midweek) Muizenberg
Vrijdag 20.00 – 21.00 uur ’t Raland
DLKV 2 en 3
Woensdag 20.30 – 21.30 uur of 21.30 – 22.30 uur (afhankelijk van midweek) Muizenberg
DLKV A1
Dinsdag 19.30 – 20.30 uur Het Liemers College
DLKV C1 en E1
Woensdag 17.00 – 18.00 uur Muizenberg

Ten opzichte van de afgelopen jaren gaan de senioren op woensdag en vrijdag trainen in
plaats van de dinsdag en donderdag en ruilen we het Liemers College in voor ’t Raland.
Het zal even wennen zijn maar het voordeel van de woensdag is wel dat er een soort
DLKV avond ontstaat daar ook de midweek haar thuiswedstrijden op woensdag in de
Muizenberg speelt. ’t Raland heeft als voordeel dat het een mooie ruime en nieuwe
sporthal is en de eerste reacties zijn zeer positief. Voor de toekomst zeker een sporthal
om meer trainingsuren onder te brengen.
DLKV 1 gaat net als in op het veld in de 3e klasse starten en ook hier is klassebehoud de
doelstelling. Op het veld is hier een prima start mee gemaakt. Helaas kampt het eerste
team met veel blessures waardoor moet worden aangevuld uit andere teams.
DLKV 2 en 3 hebben een prima seizoen gespeeld met zowel winst als verlies. De
trainingstijden in de zaal zijn gunstig dus hoop ik op een goede opkomst.
De midweek heeft een lastig seizoen achter de rug met veel verliespunten. Vooral aan de
dameskant is het iedere week weer een puzzel om compleet te kunnen zijn.
Wat betreft de scheidsrechtersopleiding hebben Erik Staring en Daan aangegeven om de
cursus te gaan volgen, super! Voor de toekomst van DLKV is dit heel belangrijk. Toch
hoop ik dat er meer mensen zich aansluiten!
Als laatste wens ik iedereen een sportief en mooi zaalseizoen toe.
Graag tot het volgende clubblad!

Sportieve groeten, Joyce, Technische Commissie
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Scheidsrechters zaalseizoen 2014 2015
08/11 09.00 uur DLKV C1 - Zwaluwen C2 Annemarie
08/11 10.00 uur DLKV A1 - Devinco A2 Erik Staring
08/11 11.10 uur DLKV 3 - Wageningen 9 Mark
09/11 12.00 uur DLKV 2 - Olympia'22 2 Jan de Jongh

29/11 10.00 uur DLKV A1 - Olympus'58 A1 Chiel
29/11 11.10 uur DLKV 3 - SKF/Arena 8 Rick
30/11 12.00 uur DLKV 2 - Zwaluwen 4 Jorn

13/12 09.00 uur DLKV C1 - Duko C1 Daan
13/12 10.00 uur DLKV A1 - Diderna A1 Paula
13/12 11.15 uur DLKV 3 - KVZ 6 Erik Willemsen
14/12 12.00 uur DLKV 2 - Olympus'58 3 Kelvin

17/01 09.00 uur DLKV C1 - Aladna/WIKO C1 Ursula
17/01 10.00 uur DLKV 3 - DVO 9 Edwin

24/01 09.00 uur DLKV C1 - Wesstar C1 Janne
24/01 10.00 uur DLKV 3 - ODIK 7 Edwin
25/01 12.00 uur DLKV 2 - KVZ 8 .......

07/02 09.00 uur DLKV C1 - Olympus'58 C1 Daan
07/02 10.00 uur DLKV A1 - Olympia'22 A1 Kevin

22/02 12.00 uur DLKV 2 - WIKO 2 René Willemsen

07/03 09.00 uur DLKV C1 - KVZ C4 Demi
07/03 10.00 uur DLKV A1 - Mélynas A2 Erik Willemsen
07/03 11.15 uur DLKV 3 - SEV 3 Mark
08/03 12.00 uur DLKV 2 - Rivalen 2 Jorn

Graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Indien je niet
kunt fluiten graag zelf ruilen of iemand anders vragen. Je moet zelf voor een fluit zorgen.

Succes allemaal en bedankt!
Groetjes Joyce
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Alcoholbeleid DLKV
Sinds 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen.
Om die reden is het reglement van DLKV aangepast.

NIX is de afspraak, ook bij DLKV
Besloten is, dat op feesten voor de A en de B jeugd geen alcohol geschonken mag

worden aan personen onder de 18 jaar. Jongeren
onder de 18 jaar die via personen ouder dan 18 jaar
aan alcohol proberen te komen, zullen worden
aangesproken.
De kantinebezetting is verantwoordelijk voor de

naleving van de huis- en gedragsregels over alcohol. Bij activiteiten waarbij de jongere
jeugd betrokken is, zoals trainingsavonden en jeugdwedstrijddagen en feesten voor de
hele jeugd, wordt geen alcohol geschonken.

Met sportieve groet, het DLKV bestuur

Spelers E1 gezocht!
Op dit moment bestaat ons team uit 4 fanatieke korfbal
spelers in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar, namelijk Victor,
Alexandra, Anne en Eline.
We zijn er klaar voor om wedstrijden te gaan spelen,
maar daar hebben we toch meer spelers voor nodig!

Kunnen jullie ons daar bij helpen? Hebben jullie in jullie omgeving nog broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes, buurtkindjes, etc in deze leeftijd? Laat ze dan een keer kennis komen
maken met korfbal tijdens de training op woensdag avond van 17:00 uur tot 18:00 in de
Muizenberg!

Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als we binnen onze vereniging meer jeugd leden
kunnen verwelkomen. Dit geldt natuurlijk voor álle leeftijden!
Helpen jullie ons mee?

Groetjes Sanne v/d Knijff
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Wedstrijdschema DLKV-teams
week 47 : van dinsdag 18 november 2014 t/m maandag 24 november 2014

zo 23/11 16:05 Ons Clubje 1 - DLKV 1 De Brug in Glanerbrug
za 22/11 14:10 ODIK 7 - DLKV 3 Veluwehal in Barneveld
zo 23/11 11:00 KVZ 8 - DLKV 2 Hanzehal in Zutphen
wo 19/11 20:00 Wageningen MW1 - DLKV MW1 Olympiahal in Wageningen
za 22/11 12:10 Olympia '22 A1 - DLKV A1 ‘t Timpke in Borculo

week 48 : van dinsdag 25 november 2014 t/m maandag 1 december 2014
zo 30/11 13:15 DLKV 1 - Zwart Wit 1 De Muizenberg in Didam
za 29/11 11:10 DLKV 3 - SKF / Arena 8 De Muizenberg in Didam
zo 30/11 12:00 DLKV 2 - Zwaluwen 4 De Muizenberg in Didam
wo 26/11 20:00 Duko MW2 - DLKV MW1 De Panoven in Giesbeek
za 29/11 10:00 DLKV A1 - Olympus '58 A1 De Muizenberg in Didam

week 49 : van dinsdag 2 december 2014 t/m maandag 8 december 2014
zo 7/12 14:40 Vakgericht 1 - DLKV 1 TU Twente in Enschede
zo 7/12 18:00 Wiko 2 - DLKV 2 Spoorzone in Winterswijk
wo 3/12 20:30 DLKV MW1 - Zwaluwen MW2 De Muizenberg in Didam
za 6/12 14:00 Olympus '58 C1 - DLKV C1 De Bongerd in Doetinchem

week 50 : van dinsdag 9 december 2014 t/m maandag 15 december 2014
za 13/12 20:00 DLKV 1 - DOS-WK 1 De Muizenberg in Didam
za 13/12 11:15 DLKV 3 - KVZ 6 De Muizenberg in Didam
zo 14/12 12:00 DLKV 2 - Olympus '58 3 De Muizenberg in Didam
wo 10/12 20:00 Wesstar MW1 - DLKV MW1 De Panoven in Giesbeek
za 13/12 10:00 DLKV A1 - Diderna / Visser Sloopw. A1 De Muizenberg in Didam
za 13/12 09:00 DLKV C1 - Duko C1 De Muizenberg in Didam

week 51 : van dinsdag 16 december 2014 t/m maandag 22 december 2014
zo 21/12 13:40 EKCA / Impact Personeel 1 - DLKV 1 Elderveld in Arnhem
zo 21/12 13:30 Rivalen 2 - DLKV 2 Beumerskamp in Doesburg
wo 17/12 20:30 DLKV MW1 - Wageningen MW1 De Muizenberg in Didam
za 20/12 18:00 Mélynas / Domatrac A2 - DLKV A1 De Bhoele in Eerbeek
week 1 : van dinsdag 30 december 2014 t/m maandag 5 januari 2015
za 3/1 19:20 SEV 3 - DLKV 3 De Pol in Zelhem
za 3/1 13:00 Aladna / Wiko C1 - DLKV C1 Stationsplein in Aalten

week 2 : van dinsdag 6 januari 2015 t/m maandag 12 januari 2015
zo 11/1 15:15 Keizer Karel 1 - DLKV 1 Meijhorst in Nijmegen
za 10/1 21:00 Wageningen 9 - DLKV 3 De Aanloop in Wageningen
zo 11/1 13:00 Olympia '22 2 - DLKV 2 ‘t Timpke in Borculo
wo 7/1 20:15 Zetten MW1 - DLKV MW1 De Mammoet in Zetten
za 10/1 11:35 Zwaluwen C2 - DLKV C1 Heerenmaten in Zevenaar

week 3 : van dinsdag 13 januari 2015 t/m maandag 19 januari 2015
zo 18/1 12:00 DLKV 1 - HKC 1 De Muizenberg in Didam
za 17/1 10:00 DLKV 3 - DVO 9 De Muizenberg in Didam
za 17/1 09:00 DLKV C1 - Aladna / Wiko C1 De Muizenberg in Didam

week 4 : van dinsdag 20 januari 2015 t/m maandag 26 januari 2015
zo 25/1 13:15 DLKV 1 - Ons Clubje 1 De Muizenberg in Didam
za 24/1 10:00 DLKV 3 - ODIK 7 De Muizenberg in Didam
zo 25/1 12:00 DLKV 2 - KVZ 8 De Muizenberg in Didam
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wo 21/1 20:30 DLKV MW1 - DOT Oss / Klaverblad MW1 De Muizenberg in Didam
za 24/1 15:50 Devinco A2 - DLKV A1 Keizerslanden in Deventer
za 24/1 09:00 DLKV C1 - Wesstar C1 De Muizenberg in Didam

week 5 : van dinsdag 27 januari 2015 t/m maandag 2 februari 2015
zo 1/2 15:30 Zwart Wit 1 - DLKV 1 De Reiger in Delden
za 31/1 19:30 SKF / Arena 8 - DLKV 3 SKF-hal in Veenendaal
zo 1/2 15:35 Zwaluwen 4 - DLKV 2 Heerenmaten in Zevenaar
wo 28/1 20:30 DLKV MW1 - Wesstar MW1 De Muizenberg in Didam
za 31/1 13:00 Olympus '58 A1 - DLKV A1 De Bongerd in Doetinchem
za 31/1 11:00 Duko C1 - DLKV C1 Endesprong in Duiven

week 6 : van dinsdag 3 februari 2015 t/m maandag 9 februari 2015
di 3/2 21:00 Zwaluwen MW2 - DLKV MW1 Heerenmaten in Zevenaar
za 7/2 10:00 DLKV A1 - Olympia '22 A1 De Muizenberg in Didam
za 7/2 09:00 DLKV C1 - Olympus '58 C1 De Muizenberg in Didam

week 7 : van dinsdag 10 februari 2015 t/m maandag 16 februari 2015
za 14/2 19:30 DOS-WK 1 - DLKV 1 Diekmanhal in Enschede
za 14/2 13:00 KVZ 6 - DLKV 3 Hanzehal in Zutphen
wo 11/2 20:30 DLKV MW1 - Duko MW2 De Muizenberg in Didam
za 14/2 11:00 KVZ C4 - DLKV C1 Hanzehal in Zutphen

week 8 : van dinsdag 17 februari 2015 t/m maandag 23 februari 2015
zo 22/2 13:15 DLKV 1 - Vakgericht 1 De Muizenberg in Didam
zo 22/2 12:00 DLKV 2 - Wiko 2 De Muizenberg in Didam
wo 18/2 21:00 Reehorst '45 MW2 - DLKV MW1 De Reehorst in Ede

week 9 : van dinsdag 24 februari 2015 t/m maandag 2 maart 2015
zo 1/3 13:10 Olympus '58 3 - DLKV 2 De Bongerd in Doetinchem
za 28/2 12:50 Diderna / Visser Sloopw. A1 - DLKV A1 Theothorne in Dieren
za 28/2 11:00 Wesstar C1 - DLKV C1 De Pals in Westervoort

week 10 : van dinsdag 3 maart 2015 t/m maandag 9 maart 2015
zo 8/3 13:15 DLKV 1 - EKCA / Impact Personeel 1 De Muizenberg in Didam
za 7/3 11:15 DLKV 3 - SEV 3 De Muizenberg in Didam
zo 8/3 12:00 DLKV 2 - Rivalen 2 De Muizenberg in Didam
wo 4/3 21:00 DOT Oss / Klaverblad MW1 - DLKV MW1 Mondriaan in Oss
za 7/3 10:00 DLKV A1 - Mélynas / Domatrac A2 De Muizenberg in Didam
za 7/3 09:00 DLKV C1 - KVZ C4 De Muizenberg in Didam

week 11 : van dinsdag 10 maart 2015 t/m maandag 16 maart 2015
wo 11/3 20:30 DLKV MW1 - Zetten MW1 De Muizenberg in Didam
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Van de Jeugd Technische Commissie
Het afgelopen veldseizoen waren de jeugdteams van DLKV zeer succesvol in de
competitie. Zowel de A1 als de C1 zijn kampioen geworden in hun competitie. De A1 heeft
hierbij zelfs al zijn wedstrijden gewonnen en zo tijdens het eerste seizoen als junioren en
prachtig resultaat behaald!
Dan eerst over onze jongste jeugd. Zoals ondertussen bekend zal zijn is dit alleen een
trainingsgroep, momenteel met vier spelers: Victor, Alexandra, Anne en Eline. Nog altijd
niet genoeg dus om de competitie in te gaan, want daar missen ze nog één of twee
spelers voor. Voor het komende zaalseizoen willen we echter proberen om voor hen een
aantal oefenwedstrijden te organiseren tegen clubs uit de regio. Dan komen ook zij aan
het spelen toe!
De C1 heeft ondertussen spelers genoeg, namelijk 14. Een aantal hiervan spelen nog
geen (of nauwelijks) competitiewedstrijden. Ook voor hen willen we een aantal
oefenwedstrijden organiseren, omdat het bijna niet mogelijk is om door te wisselen met
zoveel spelers. Het leeftijdsverschil tussen de jongste jeugd en de nieuwste spelers uit de
C1 is echter te groot om er één team van te maken. Een paar extra jeugdleden zouden erg
welkom zijn, dus neem allemaal een keer iemand mee die misschien ook wil komen
korfballen!
Er zijn dus plannen genoeg om alle jeugdspelers wedstrijden te laten spelen. Dat moet
natuurlijk ook het doel zijn, want daar is het in de sport om te doen. Gelukkig laten onze
competitieteams zien dat ze dit goed afgaat. De A1 is gestart met slechts zeven spelers,
maar dankzij invallers uit de C1 en het 3e konden ze toch elke week compleet op pad. Het
kampioenschap is de beloning van een goed seizoen. De A1 speelt leuke wedstrijden en
gaat steeds volwassener spelen. De meesten doen ook al mee bij het 2e, 3e en de
midweek en Rianne is laatst al ingevallen bij het 1e tijdens een oefenwedstrijd!
Ondertussen heeft Simon aangegeven graag vanuit de C1 naar de A1 over te stappen. De
A1 bestaat hierdoor weer uit 8 spelers.
Ook de C1 is dus kampioen geworden, maar met iets meer moeite dan de A1.
Desondanks ook een goede prestatie. Tijdens het zaalseizoen willen we proberen om met
dit team beter te worden in het positiespel en in het maken van doelgerichte acties. In de
zaal is het voor de A1 en de C1 de bedoeling om opnieuw bovenin de competitie mee te
draaien en om persoonlijk betere spelers te worden. Wellicht kunnen we dan op het
veldseizoen in het voorjaar met beide teams meedoen op een hoger niveau, om daar weer
verder van te leren!
Met Ursula hebben we er weer een nieuwe trainster bij voor de jeugd bij de C1, en we zijn
nog op zoek naar extra gezichten. Hiervoor zijn al enkele leden benaderd, dus hopelijk zal
hier snel meer over bekend worden.

Succes allemaal in de competitie!

Groetjes, Willem
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Wedstrijdverslagen/teambijdragen
DLKV 1
Dag leden van DLKV,

Onze eerste helft van het buitenseizoen in de 3e
klasse zit erop. Het  resultaat  2 gewonnen, 2  gelijk
en  3 verloren. Toch ben ik over dit resultaat tevreden.
Verschillende blessures hebben ons in deze periode
parten gespeeld. Ursula aan haar knie geopereerd,
Marlies net terug van haar enkelblessure, Roos ook
net terug van haar enkelblessure. Dus van enig
tegenslag kunnen we wel spreken.
Fijn is dat uit verschillende teams de invallers klaar staan voor het 1e  en ons
ondersteunen en in willen invallen waar nodig is. Bedankt daarvoor!
Waar ik ook tevreden over ben is de inzet en de opkomst bij de trainingen. Ik werk met
een enthousiaste groep  van het 1e,2e en 3e en iedere keer merk ik weer de leergierigheid
en het fanatisme. Een plezierige groep om mee te werken met nog heel veel potentieel.
Ik denk als we dit zo vol houden  qua inzet en opkomst bij de trainingen en de blessures
mee vallen, we ons kunnen handhaven in de 3e klasse veld en zaal.
Natuurlijk nodig ik ook u weer uit supporters van DLKV, om het 1e team te komen
aanmoedigen, in de zaal is dat in de Sporthal de Muizenberg  bij thuiswedstrijden .

Vriendelijke groet, Cisca Wierda
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Over DLKV C1
Nog maar net begonnen met het korfbaljaar, en het eerste veldseizoen zit er alweer op.
Zoals de trouwe volgers van de C1 zullen weten, hebben we het veldseizoen afgesloten
met een spannende kampioenswedstrijd tegen KVZ en hebben we daarin door het gelijke
spel de titel behaald. Een goede prestatie als start van het nieuwe seizoen.
Dit kampioenschap komt er natuurlijk niet zomaar. Hoewel het team soms nog wel eens
moeite heeft met de concentratie tijdens trainingen en wedstrijden, wordt er toch redelijk
goed getraind. En goede trainingen zie je vaak terug komen in de wedstrijden. Waar
vooraf het probleem nog leek te liggen bij het afronden van de kansen, hebben we hier in
de competitie weinig problemen mee gehad en werden de meeste wedstrijden overtuigend
gewonnen. Alleen thuis tegen Wesstar wisten we de vele kansen niet te benutten en
verloren we met 1-3. De andere wedstrijden werden vrij gemakkelijk gewonnen, zonder
echt spannend te worden. Alleen de laatste wedstrijd tegen KVZ was spannend, mede
doordat KVZ een paar invallers uit een hoger team mee had genomen in verband met de
vakantie. Gelukkig heeft het team zich toen van zijn beste kant laten zien en alles gegeven
om toch kampioen te worden. Uiteindelijk zijn dat de leukste wedstrijden!
Ondertussen is het zaalseizoen alweer gestart. We komen dezelfde ploegen tegen als op
het veld, aangevuld met Zwaluwen, Duko en Rivalen. Deze drie ploegen kunnen ons
waarschijnlijk wat meer tegenstand bieden, dus wacht ons een leuke uitdaging. Het doel is
natuurlijk om opnieuw bovenin mee te doen, maar belangrijker is misschien nog wel de
vooruitgang van de spelers. Omdat de groep ondertussen uit 14 spelers bestaat (Peter en
Ann zijn erbij gekomen, Simon is naar de A1 gegaan), wordt het erg druk op de training.
Ursula is vanaf het zaalseizoen de tweede trainster voor dit team, en eigenlijk zijn we nog
op zoek naar een derde trainer of trainster. Dan kunnen we de spelers meer aandacht
geven, waardoor de training meer uitdaging zal bieden en het niveau omhoog zal gaan.
We gaan ons best doen er een leuk zaalseizoen van te maken!

Groetjes, Willem

DLKV 3
Het afgelopen veldseizoen verliep wat rommelig voor het 3e, vanwege het damestekort
waar heel DLKV mee kampte. Gelukkig waren er altijd invallers beschikbaar, waardoor we
toch iedere week een goed team neer hebben kunnen zetten. Hiervoor wil ik namens het
3e invallers Rianne, Eva, Manon, Siebe en Niels van de A1, Sanne en Frederique van het
2e en Miranda van het midweek ontzettend bedanken. Ze stonden voor het 3e klaar
wanneer we zelf niet compleet konden zijn. Daarnaast willen we ook Rick bedanken, hij
heeft dit seizoen een aantal wedstrijden als coach en extra wissel gefungeerd. Dit
zaalseizoen gaan we gelukkig weer wat completer van start en zijn we dan ook met goede
wedstrijden begonnen. We gaan er met veel plezier weer tegenaan!

Namens het 3e, Annemarie de Kroon
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Van de Jeugdcommissie
Ook dit jaar was het weer griezelen bij DLKV. Er werd
een heuse Halloweenparty georganiseerd voor de
jeugd. Even leek het er op dat de party niet door kon
gaan wegens te weinig aanmeldingen. Maar gelukkig
waren er toch 16 jeugdleden en werd de avond een
groot succes! Na een hap groene heksen cake en een
lekker drankje was het tijd om naar buiten te gaan voor
het spel. In de tussentijd was het aardig donker
geworden. Dat maakte het spel lastig en lekker spannend. Voor wat extra spanning liepen
er twee enge griezels op het veld die iedereen de stuipen op het lijf joegen. Het was de
bedoeling om met je groepje zo snel mogelijk puzzelstukjes in de kleur van jou team te
zoeken. Zodra je alle stukjes had mocht je de puzzel in elkaar leggen en dan werd de tijd
stil gezet. Na een lange zoektocht en hier en daar flink gillen is het de groepjes gelukt om
alle puzzelstukjes te vinden. Na het avondspel was er nog een griezelfilm voor de oudste
jeugd met nog wat griezelhapjes. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Ondertussen denken we samen met de activiteitencommissie na over de volgende
activiteit, rond Kerst. Dit keer voor de jeugdleden en de senioren samen. Het blijft nog
even een verrassing maar we hopen dat jullie allemaal meedoen.

Tot dan! Groetjes, Ursula, Angela, Marieke, Roos en Jolien.

Dringend KNKV Scheidsrechters gezocht!
1. Nee, het hoeft niet iedere week!
2. Nee, je hoeft geen spelregelnerd te zijn!
3. We hebben je nodig!

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, dat is duidelijk.
Het seizoen is weer begonnen en er staan weer heel
veel wedstrijden op het programma. Dus hebben we
heel veel scheidsrechters nodig. Daarnaast is de
KNKV is heel duidelijk: Als wij mee willen doen in het
wedstrijdkorfbal moeten wij KNKV gecertificeerde
scheidsrechters aanleveren. Dus als wij geen scheidrechters leveren aan de bond mogen
we niet meedoen met het wedstrijdkorfbal! En het 1e team terugtrekken uit de competitie
is natuurlijk niet iets waar we op zitten te wachten.

Het was iedere week weer een puzzel om voor alle thuiswedstrijden een scheidsrechter te
vinden. Echter door een maatregel van de TC moet iedereen nu fluiten en lukt het bijna
iedere week om een scheidsrechter te vinden voor onze thuiswedstrijden. Op sommige
mensen wordt nu echter wel een heel zwaar beroep gedaan. Ook zij zijn wel eens
verhinderd of kunnen geblesseerd raken. Bovendien leert de ervaring, dat naarmate het
seizoen vordert de tekorten toenemen. Het is daarom noodzaak om scheidsrechters voor
wedstrijdkorfbal aan te trekken voor wedstrijden van andere verenigingen. Daarom roepen
wij jullie op om een KNKV gecertificeerde scheidsrechter te worden!
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Het hoeft dus niet iedere week?
Nee, maar dat mag natuurlijk wel. Als we één keer in de paar weken
een beroep op je kunnen doen, dan wordt alles al veel makkelijker.
Het is dan ook eenvoudiger om rekening te houden met wensen ten
aanzien van te bezoeken verenigingen en tijden. Je kunt ook
opgeven welke zaterdagen en/of zondagen je wel en niet kunt, dan
wordt geprobeerd daar rekening mee te houden.

Je hoeft geen spelregeldeskundige te zijn!
Natuurlijk moet je wel iets van spelregels weten, maar bij studio
sport heb je toch ook altijd commentaar, of niet? Ook kan op
verzoek een ervaren scheidsrechter jouw gefloten wedstrijd
bekijken om je tips te geven! Andere scheidsrechters zijn er nooit
op uit om je af te kraken, maar juist om je op kleine fouten te
wijzen of andere slimmigheidjes om de wedstrijd te leiden. Op
studio sport zie je ook dat de meest ervaren scheidsrechters er
wel eens naast zitten. Fouten maken hoort erbij en niemand
verwacht dan ook dat je foutloos fluit. Als je goed met mensen
om kunt gaan zal het leiden van een wedstrijd je ook wel lukken!

We hebben je nodig!
Dat moet inmiddels duidelijk zijn! En we hebben nog meer ambities, maar daar hebben we
wel mensen voor nodig.

Je wilt meer?
De KNKV organiseert regelmatig in onze regio de basisopleiding voor scheidsrechters.
Allereerst volg je een Basisopleiding B bij de KNKV. Deze opleiding bevat 1 bijeenkomst
van 2,5uur, waarin bepaalde zaken uitgelegd worden. Daarna doe je theorie examen. De
opleiding tot KNKV scheidrechter wil zeggen dat je 3 keer begeleid wordt tijdens een
wedstrijd in de wedstrijdkorfbalcompetitie. Daarna leg je een ‘Proeve van Bekwaamheid’
af. Voor alle opleidingen geldt: DLKV betaalt de kosten, zelf zorg je voor tijd en
enthousiasme. Meer informatie is te verkrijgen bij de TC en/of het wedstrijdsecretariaat.

Je hebt dit deel van het bericht bereikt?
Dan kun je niet anders dan je opgeven als toekomstig KNKV scheidsrechter!

Laat je naam achter bij Joyce Kolder of bij Karin van Bethraij

Bij hen kun je ook terecht met al je vragen.
Kijk ook eens op: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-

opleidingen/knkv-scheidsrechter/
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Van de activiteitencommissie
Hallo allemaal,
Allereerst ben ik blij met mijn twee versterkingen zodat ik
niet meer alleen de activiteitencommissie doe voor de
senioren, Frederique van Zomeren en Sanne vd Berg
gaan helpen, erg leuk.
Op 9 november hebben wij even bij elkaar gezeten,en
hebben een aantal activiteiten bedacht, een ervan is het
Paalschiettoernooi wat we vorig jaar ook gedaan
hebben alleen willen wij er een jaarlijks terugkerend
toernooi van maken en wel op Hemelvaartsdag.
Ook voor 28 december staat er een leuke activiteit in
de agenda zodra wij er meer over weten krijgen jullie zo
spoedig mogelijk een uitnodiging.
In de maand februari gaan wij een leuke bingo
organiseren.

Wij wensen jullie allemaal een leuk zaalseizoen toe en hopelijk zien wij jullie bij een van de
activiteiten.

Groeten Frederique,Sanne en Angela

Willy Brandwacht bokaal
Willem van Zomeren wint de Willy Brandwacht bokaal
Voor het 3e jaar is de verkiezing voor de vrijwilliger van het jaar
gehouden. De winnaar van de verkiezing wint de ‘Willy
Brandwacht bokaal’. De bokaal is vernoemd naar Willy
Brandwacht, die als vrijwilliger een enorme bijdrage aan de club
heeft geleverd, o.a. bij de bouw van het clubhuis. Hij is door de
leden van DLKV postuum verkozen tot de 1e winnaar van deze
bokaal. Vorig jaar won oud voorzitter Jan van der Knijff de bokaal
toen hij het stokje overdroeg aan Joyce Kolder. Dit jaar was het
ook weer spannend. Er is totaal op 22 vrijwilligers gestemd door de
leden. Aart de Groot veroverde als nieuwkomer de 3e plaats,
Joyce Kolder de 2e. Willem van Zomeren kreeg de meeste
stemmen. Willem zet zich al jaren lang op verschillende manieren
in voor de vereniging. Op dit moment is hij voorzitter van de jeugd TC en ook trainer. In de
komende jaren zal het denk ik moeilijk zijn leden te vinden die niet door Willem zijn
getraind.

Het bestuur feliciteert Willem met deze verdiende benoeming
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De ‘stille’ krachten van DLKV
Kort interview met Karin van Bethray
Team: Midweek
Leeftijd: 32 Jaar
Lengte: 1:78m
Werk: Quality Engineer bij Aviko
Woonplaats: Renkum
Huisgenoten: Joël en zoontjes Milan en Pepijn
Aantal jaar DLKV: Al een hele tijd, ongeveer 25 Jaar.
Andere hobby’s: Lezen, bijhouden van het

wedstrijdsecretariaat van DLKV
Herinneringen aan DLKV: Al jaren een kleine maar leuke en

gezellige vereniging.
Beste wedstrijd dit seizoen: Omdat ik pas bevallen ben van onze 2e zoon heb ik al

een tijdje niet meer mee gedaan
Leermomentje: Alles komt goed.
Wat kan je zelf best goed: Zorgen dat achter de schermen alles op rolletjes blijft

lopen.
Speler met iets bijzonders: Er zijn er meerdere die allemaal op hun eigen manier iets

bijzonders hebben.
Voor de toekomst…: Hoop ik snel weer met veel plezier te kunnen korfballen
Ik geef de pen door aan: Nicole ter Voert, al jaren een ‘stille’ kracht in de kantine

DLKV – jeugd-kanjer
Mijn naam is: Siebe Hendriks
Ik woon in: Nieuw-Dijk
Mijn geboortedatum is: 26-03-97
Ik woon in huis met: m'n vader, moeder en zusje

Lobke
Mijn school is: Rijn IJssel Arnhem
Ik zit op korfbal omdat: het me een leuke sport leek!
Mijn team is: A1
Mijn trainer/ coach is: Rick en Kevin
Ik speel al: geen flauw idee
Het leukste aan korfbal is: scoren en winnen
Mijn favoriete korfballer/ster: heb ik niet
Verdere hobby’s zijn: drummen en met vrienden

in het hok zitten
Ik lust heel graag: alles wat vet is
Mijn favoriete muziek: hardstyle en house
Ik heb een hekel aan: zeurende mensen
Mijn favoriete tv-programma: South Park
Mijn grootste wens is: heb ik niet
Leukste korfbal herinnering: kampioen afgelopen seizoen
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Van de sponsorcommissie
Onze vlagsponsoren zijn:

 Wolf, Colors@Home
 Gunes
 Kaasboer

 Pinkcube
 Slagerij Staring
 Steak'm

Ook sponsoren?
Al voor EUR 50,00 bent u vlagsponsor van DLKV en zorgen wij dat u bij alle
thuiswedstrijden van DKLV 1 uw vlag op ons clubhuis prijkt. Dit is slechts één van de vele
mogelijkheden het sponsoren van DLKV, neem contact op met onze sponsorcommissie
voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Nieuwe sponsor, welkom!
Verder heeft JFZ-Intertools zich verbonden aan DLKV, hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, Aart de Groot

Kledingactie
Sinds het voorjaar staat er een kleding
container bij DLKV. De kleding wordt
ingezameld voor kleine ondernemingen
in Afrika. Iedere volle container brengt
daarnaast geld op. Tot de zomer is de
opbrengst naar 'Alpe d'Huzes' gegaan,
waar Brigitte Sanders aan heeft
meegedaan. Nu gaat de opbrengst
naar de vereniging. In de kledingbox in
ons clubhuis kunnen leden oude maar
nette en schone kleding, handdoeken,
beddengoed, schoenen, knuffels,
tassen en gordijnen gooien. Hierbij
een oproep om deze oude spullen mee
te nemen naar DLKV en in afgesloten
zakken in de container te doen.

Dank jullie wel! Bestuur DLKV
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Verjaardagen

Kim 29-november Eric 20-januari
Benjamin 28-november Ans 12-januari
Pieter 2-november Marja 24-januari
Sicco 6-november Klaas 16-januari
Ria 16-november Koen 2-februari
Fleur 19-december Lynn 9-februari
Manon 29-december Simon 6-februari
Karin 1-december Jorn 23-februari
Roy 16-december Frédérique 2-februari
Tony 6-december Mark 26-februari
Susanne 30-december Gemke 10-februari
Tom 9-januari Jan 9-februari
Rinske 5-januari Ben 20-februari
Eva 27-januari Joost 23-maart
Melissa 5-januari Siebe 26-maart
René 1-januari Kevin 23-maart
Maika 15-januari Paula 5-maart
Cindy 15-januari Anette 20-maart
Angelique 8-januari
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Agenda
December

Ma 8 Bestuursvergadering -> Dagelijks Bestuur
Za 13 Kerstactiviteit -> Jeugd Activiteiten Commissie

Januari
Ma 12 Bestuursvergadering -> Gehele Bestuur
Wo 21 Vergadering -> Jeugd Technische Commissie

Februari
Ma 9 Bestuursvergadering -> Dagelijks Bestuur

Maart
Ma 9 Bestuursvergadering -> Gehele Bestuur
Wo 11 Vergadering -> Jeugd Technische Commissie
Ma 23 Sluitingsdatum kopij ‘t Korfke

April
Wo 8 Sjors Sportief 18.00 uur - 19.00 uur
Ma 13 Bestuursvergadering -> Dagelijks Bestuur
Wo 15 Sjors Sportief 18.00 uur - 19.00 uur
Wo 22 Schoolkorfbaltoernooi

Mei
Ma 11 Bestuursvergadering -> Gehele Bestuur
Wo 13 Viering 30 jarig bestaan DLKV -> o.a. Feest Commissie
Wo 25 Vergadering -> Jeugd Technische Commissie

Juni
Ma 8 Bestuursvergadering -> Dagelijks Bestuur
Zo 14 30 jarig bestaan DLKV

Juli
Ma 6 Bestuursvergadering -> Gehele Bestuur
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