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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 06-30298009 nicoletervoert@kpnmail.nl

LEDEN ADMINISTRATIE
Leden administratie Kim van der Knijff 06-12798237 kimknijff@hotmail.com

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>

NEVENACTIVITEITEN COMMISSIE
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

RECLAME COMMISSIE
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 commissie Marijn de Kroon 0316-227957 clubblad@dlkv.nl

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

LEDENWERVING COMMISSIE <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

Ursula v.d. Meer 0627892501
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Van de voorzitter
Als voorzitter van DLKV ben ik trots op onze vereniging!
Trots op het bestuur, de commissies, de teams en alle mensen
die op welke manier dan ook een steentje bijdragen aan het
voortbestaan van DLKV. Bij het bestuur hebben we, na goed
overleg, afscheid genomen van Wilma. Gelukkig blijft Wilma
nog actief binnen de kantinecommissie. Namens het bestuur wil
ik Wilma bedanken voor haar positieve inzet. Helaas heeft nog
niemand zich gemeld voor het secretariaat en dat baart me
zeker zorgen. Wel heeft Kim de ledenadministratie
overgenomen en ik wens haar veel succes.
Wat betreft de commissies ben ik blij dat ze bijna allemaal bemand zijn door enthousiaste
mensen! Wel moet ik het woord bijna gebruiken want er zijn nog zeker vacatures. Door de
goede communicatie hebben wij als bestuur een goed overzicht wat er speelt binnen de
commissies.
Op dit moment hebben wij als vereniging zes spelende teams in de competitie. Het
mooiste zou zijn als we in de jeugd een beter verloop in de teams zouden hebben daar de
teams dan beter ingedeeld kunnen worden op leeftijd, maar het blijft moeilijk om nieuwe
leden te mogen verwelkomen. Begin maart zijn Tom en ik naar een KNKV bijeenkomst
geweest met het onderwerp “Krimp”. Helaas hebben bijna alle verenigingen in het district
Oost te maken met een fors dalend ledenaantal. Een pasklaar antwoord op deze
zorgelijke situatie is er niet, maar het heeft zeker de aandacht binnen de KNKV en ook
DLKV.
Dan zijn er binnen DLKV nog veel mensen die op welke manier dan ook een steentje
bijdragen. Denk hierbij aan onze ouders die rijden en wassen, de trainers en coaches,
onze toeschouwers, Hetty die er elke week weer voor zorgt dat de wedstrijdformulieren
verstuurd worden, Klaas die de ledigingen van de kledingcontainer verzorgd etc. etc. Ook
zonder hun geen voortbestaan van DLKV.
Rest mij iedereen een sportief seizoen te wensen en graag tot het laatste jubileum
clubblad.
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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Secretaris gezocht!
Zoals jullie allemaal weten is het bestuur al een half jaar op zoek naar een nieuwe
secretaris. Eigenlijk hoopte we te kunnen schrijven dat we inmiddels een secretaris
gevonden hebben maar… Helaas!
Als bestuur willen we graag dat iedereen lekker en op een sportieve wijze binnen
onze vereniging kan korfballen. Dit kan nog steeds maar we zullen wel allemaal een
steentje moeten bijdragen. Niet alleen op en om het veld (waar we heel dankbaar
voor zijn!) maar ook in het bestuur.
Het kan toch niet zo zijn dat we bij D.L.K.V. geen mensen hebben die de rol van
secretaris kunnen vervullen? Als vrijwilligers, Joyce Kolder, Karin van Bethraij,
Nicole ter Voert en ik, hebben wij allemaal onze handen vol om onze eigen taken
goed op te pakken. Het is voor de bestuursleden onmogelijk om ook nog de taken
van een secretaris op te pakken. We zijn enorm blij dat Kim van der Knijff de
ledenadministratie op zich heeft genomen. Dat is stap 1! Wie doet stap 2?
Wij zoeken iemand die betrokken wil zijn bij de vereniging, die enthousiast is om zijn
of haar steentje bij te dragen. Een teamplayer, die het leuk vindt om samen met de
andere bestuursleden onze korfbalvereniging ‘draaiende’ te houden. Dus:
Wie staat er op? Wie komt ons team versterken in de rol van secretaris?
Heb je nog vragen of opmerkingen? Bel, mail of spreek ons gerust aan. Wij kijken
uit naar jullie reacties!
Namens het bestuur, Tom Eggenhuizen, Penningmeester DLKV
06-39760613 of korfbalvereniging.dlkv@gmail.com

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
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Vacature bank
 Secretariaat
 Media Commissie
 Scheidsrechters Commissie

 Technische Commissie
 Sponsorkleding Commissie
 Ledenwerving Commissie

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

Diegene die de stap al genomen hebben zijn:
Kim v/d Knijff -> Ledenadministratie  & Didam op Stelten

Heel veel plezier en succes!
Vergeet niet vele handen maken licht werk!

Van de redactie
Oproep
DLKV bestaat dit jaar alweer 30 jaar, in het komende nummer willen we hier aandacht
aan besteden. Vooral historische anekdotes en foto’s uit de oude doos zijn uiteraard van
harte welkom. We willen iedereen vragen met ons mee te denken en kopij te leveren.

Sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor het volgende nummer van 't Korfke is na de zomer 24 augustus
2015

Frederique & Marijn

Grote clubactie
Hallo allemaal,
Het is alweer even geleden sinds de Grote Clubactie van 2014. Binnenkort starten de
voorbereidingen voor 2015, maar eerst kijken we nog even terug op de vorige actie:
In totaal zijn er vorig jaar 28 verkopers actief geweest. Samen verkochten zij 228 loten aan
132 personen, met een totale opbrengst van 684 euro bruto. De meeste loten werden
verkocht door Fleur Pas en Anne Stavast. Ontzettend goed gedaan en hartelijk bedankt
voor jullie inzet!
In totaal heeft de vereniging 560 euro verdiend met de Grote Club Actie 2014. Een heel
mooi bedrag dat de vereniging goed kan gebruiken! We hopen dan ook dat de Grote Club
Actie van 2015 minstens net zo succesvol wordt. Meer informatie over de actie kun je
alvast vinden op http://www.clubactie.nl. Uiteraard krijgen jullie ook allemaal persoonlijk
bericht over de actie voor 2015.
Groeten, Kelvin en Paula
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Schoonmaakschema
Weeknr. Datum Schoonmaak door team:
15 6 t/m 12 april helft team senioren 2
16 13 t/m 19 april helft team senioren 2
17 20 t/m 26 april helft team senioren 3
18 27 april t/m 3 mei geen
19 4 t/m 10 mei geen
20 11 t/m 17 mei helft team senioren 3
21 18 t/m 24 mei helft team A1
22 25 t/m 31 mei helft team A1
23 1 t/m 7 juni helft ouders team C1
24 8 t/m 14 juni helft ouders team C1
25 15 t/m 21 juni helft team senioren 1
26 22 t/m 28 juni helft team senioren 1
27 29 juni t/m 5 juli helft team senioren 2
28 6 juli t/m 12 juli helft team senioren 2
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Van de Technische Commissie
Zondag 22 maart 2015
Het zaalseizoen hebben we weer achter ons gelaten en nog een week en dan starten we
met de tweede helft van de veldcompetitie.
Helaas is het zaalseizoen voor ons eerste team anders verlopen dan verwacht. Veel
blessures maakten het compleet spelen bijna onmogelijk. Het werd een zwaar seizoen
met veel verliespunten en helaas geen klasse behoud in de 3e klasse.
Het tweede en derde team hebben punten gepakt, gelijk gespeeld en verloren maar beide
teams hebben een prima seizoen gedraaid.
De midweek greep net naast het kampioenschap maar een 2e plaats is ook een prima
resultaat.
Een compliment is zeker weer van toepassing voor alle spelers die de lege plekken binnen
de senioren teams hebben opgevuld!
De lente is begonnen en voor (de meeste) korfballers betekent dat weer dat de
zaalschoenen weer plaats kunnen maken voor de veldschoenen. Laat het mooie weer
maar komen!
De trainingstijden op het veld zijn als volgt;

DLKV 1
Dinsdag 20.15 – 21.45 uur
Donderdag 20.15 – 21.45 uur
DLKV 2 en 3
Dinsdag 20.15 – 21.45 uur
DLKV A1
Dinsdag 19.00 – 20.00 uur
DLKV C1
Dinsdag 19.00 – 20.00 uur
DLKV E1
Woesndag 18.00 – 19.00 uur

Wat betreft de scheidsrechters opleiding zijn de boeken voor de thuisstudie voor Erik S.,
Daan en Annemarie besteld. Helaas zijn er nog niet genoeg mensen binnen deze regio
om scheidsrechters cursus te starten. Fijn Annemarie dat je aansluit! Ik kan het niet vaak
genoeg zeggen maar voor de toekomst van DLKV is het héél belangrijk dat we
scheidsrechters gaan opleiden.
Dan het goede nieuws dat Cisca ook volgend seizoen nog trainer/coach van de selectie
blijft. Cisca heeft het aflopende contract met één jaar verlengd. Als TC ben ik hier heel blij
mee en wens haar en de selectie een goed jaar toe.
Dan rest mij een ieder weer een sportief seizoen te wensen.

Sportieve groeten, Joyce, Technische Commissie
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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

Scheidsrechterindeling
Fluiten veldseizoen voorjaar 2015

Zaterdag 28 maart 2015 DLKV C1 – Devinco C2 10.00 uur Ursula
DLKV 2 – SEV 3 11.00 uur Jan

Zaterdag 18 april 2015 DLKV C1 – KVZ C4 09.00 uur Paula
DLKV A1 – SEV A1 14.00 uur Kelvin
DLKV 3 – KVZ 5 11.30 uur Mark

Zaterdag 09 mei 2015 DLKV A1 – KVZ A3 09.00 uur Chiel
DLKV 3 – Oost Arnhem 5 10.30 uur Erik S.

Zondag 10 mei 2015 DLKV 2 – Mélynas 3 10.00 uur Erik W.
Zaterdag 16 mei 2015 DLKV C1 – Duko C1 09.00 uur Daan
Zondag 17 mei 2015 DLKV 2 – Olympia’22 3 13.00 uur Jorn
Zaterdag 30 mei DLKV A1 – Duko A2 10.00 uur Kevin

DLKV 3 – SEV 2 11.30 uur Erik S.

Graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Indien je niet
kunt fluiten graag zelf ruilen of iemand anders vragen. Je zorgt ook zelf voor een fluit.
Succes allemaal en bedankt!
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Wedstrijdschema DLKV-teams

zo 12/4 14:30 DLKV 1 - HKC 1 Veld DLKV in Didam
zo 12/4 13:00 Wiko 2 - DLKV 2 Jaspersweg in Winterswijk
wo 8/4 20:30 DLKV MW1 - Wesstar MW1 De Muizenberg in Didam

za 18/4 15:30 SDO / UNI 1 - DLKV 1 Veld SDO in Westerhaar-Vriezenv Wijk
za 18/4 11:30 DLKV 3 - KVZ 5 Veld DLKV in Didam
za 18/4 14:00 DLKV A1 - SEV A1 Veld DLKV in Didam
za 18/4 09:00 DLKV C1 - KVZ C4 Veld DLKV in Didam

zo 26/4 14:30 DLKV 1 - Olympus '58 1 Veld DLKV in Didam
za 25/4 16:30 Regio '72 5 - DLKV 3 Oosterhof in Vaassen
zo 26/4 11:30 KVZ 7 - DLKV 2 Zuidveen in Zutphen
wo 22/4 20:30 DVO MW1 - DLKV MW1 DVO-hal in Bennekom
za 25/4 14:00 Zwaluwen A1 - DLKV A1 Hengelder in Zevenaar
za 25/4 12:00 KVZ C4 - DLKV C1 Zuidveen in Zutphen

zo 10/5 14:30 Koru 1 - DLKV 1 Uffelte in Uffelte
za 9/5 10:30 DLKV 3 - Oost-Arnhem 5 Veld DLKV in Didam
zo 10/5 10:00 DLKV 2 - Mélynas / Domatrac 3 Veld DLKV in Didam
wo 6/5 20:30 DLKV MW1 - DVO MW1 De Muizenberg in Didam
za 9/5 09:00 DLKV A1 - KVZ A3 Veld DLKV in Didam
za 9/5 12:40 Devinco C2 - DLKV C1 Rielerenk in Deventer

zo 17/5 14:30 DLKV 1 - Keizer Karel 1 Veld DLKV in Didam
za 16/5 14:35 SIOS '61 1 - DLKV 3 Overhagen in Velp
zo 17/5 13:00 DLKV 2 - Olympia '22 3 Veld DLKV in Didam
za 16/5 14:00 Mélynas / Domatrac A2 - DLKV A1 De Veldkant in Eerbeek
za 16/5 09:00 DLKV C1 - Duko C1 Veld DLKV in Didam

wo 20/5 20:30 DLKV MW1 - Reehorst '45 MW2 De Muizenberg in Didam

zo 31/5 14:30 Ons Clubje 1 - DLKV 1 Veld Ons Clubje in Enschede
za 30/5 11:30 DLKV 3 - SEV 2 Veld DLKV in Didam
zo 31/5 14:00 Olympus '58 3 - DLKV 2 Sportpark Zuid in Doetinchem
wo 27/5 19:30 Wesstar MW1 - DLKV MW1 De Panoven in Giesbeek
za 30/5 10:00 DLKV A1 - Duko A2 Veld DLKV in Didam

week 20 : van dinsdag 12 mei 2015 t/m maandag 18 mei 2015

week 21 : van dinsdag 19 mei 2015 t/m maandag 25 mei 2015

week 22 : van dinsdag 26 mei 2015 t/m maandag 1 juni 2015

week 15 : van dinsdag 7 april 2015 t/m maandag 13 april 2015

week 16 : van dinsdag 14 april 2015 t/m maandag 20 april 2015

week 17 : van dinsdag 21 april 2015 t/m maandag 27 april 2015

week 19 : van dinsdag 5 mei 2015 t/m maandag 11 mei 2015
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Van de Jeugd Technische Commissie
Nadat zowel de A1 als de C1 op het veld kampioen geworden waren, hadden beide teams
voor het zaalseizoen eigenlijk dezelfde doelstelling: opnieuw kampioen worden en laten
zien dat ze op een hoger niveau horen te spelen!
De A1 begon de competitie goed met drie overwinningen, waaronder ook de uitwedstrijd
tegen Olympia’22 A1 in Borculo, waar de ploeg de laatste jaren ook vaak heeft verloren. In
de vierde wedstrijd van het seizoen werd voor het eerst sinds de zomer verloren. Uit bij
Melynas werd het 5-4. Ook de thuiswedstrijd tegen Melynas werd verloren, waardoor
Melynas kampioen is geworden en onze A1 op een tweede plek is geëindigd.  Op het veld
gaat de A1 naar de vierde klasse, toch een knappe prestatie voor een team dat pas zijn
eerste jaar in de junioren speelt!
De C1 begon de competitie ook goed met liefst 5 overwinningen op rij. Na de jaarwisseling
liep het bij dit team allemaal wat moeizamer. Tegenstanders worden feller en blijken
minder voorzichtig te zijn, waardoor er meer weerstand geboden moet worden. Door de
grote trainingsgroep en de wisselende opstellingen is dit soms lastig. Uiteindelijk werd er
twee keer verloren en twee keer gelijkgespeeld, waardoor de C1 op een gedeelde tweede
plek is geëindigd. Ook de C1 gaat op het veld naar de vierde klasse. Er zullen zes
wedstrijden volgen tegen leuke tegenstanders!
De E1 heeft in het zaalseizoen nog geen competitie gespeeld, maar wel werd in februari
een eerste oefenwedstrijd gespeeld. Na het toernooi in Kesteren vorig jaar juni was dit
voor onze jeugd pas de tweede keer dat ze een wedstrijd speelden (en voor sommige
zelfs pas de eerste keer). Erg spannend natuurlijk. Ze hebben het goed gedaan, maar
tegen een tegenstander die al wel competitie speelt en dus meer ervaring heeft is het
lastig. Ondertussen is er een vijfde speler bijgekomen in het team. Dit zou betekenen dat
er na de zomer eindelijk competitie gespeeld kan worden!
Goed nieuws en goede prestaties dus van onze jeugdteams. Helaas blijft het wel een
probleem dat we momenteel slechts drie jeugdteams hebben. Hierdoor kunnen we onze
jeugdspelers lang niet altijd in een team laten spelen dat past bij hun leeftijd. Gelukkig
accepteren we dit allemaal en is de sfeer in alle teams erg goed. Maar als vereniging
willen we natuurlijk meer, en het grote doel voor de komende jaren is dan ook om meer
jeugdteams te hebben, zodat iedereen kan sporten in een team op zijn of haar leeftijd en
niveau!

Veel succes allemaal op het veld!

Groeten, Willem
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Wedstrijdverslagen/teambijdragen
DLKV 1

Borculo 22-3-2015
Dag leden van DLKV
We staan aan het begin van de 2e periode van de
veldcompetitie. Helaas hebben we ons niet kunnen
handhaven in de 3e klasse in de zaal. Veel redenen
zijn hiervoor aan te voeren, blessures, werk etc. Dat
mijn optimisme, dat we wel in deze klasse behoren te
spelen  terecht was, bleek uit de wedstrijd tegen
koploper DOS –WK waar we van hebben gewonnen.
Helaas hebben we teveel andere wedstrijden wel
verloren en degraderen we naar de 4e klasse terug. Jammer een gemiste kans, maar
zeker recht te zetten op het veld.
Nu de blessures wat minder zijn hoop ik ook dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan
met als doel ons te handhaven in de 3e klasse op het veld. Samen moeten we deze klus
klaren en ik spreek bij deze de verwachting uit dat mensen in hun privé sfeer ook
rekening gaan houden met de planning van de wedstrijden. Hetzij met familieweekenden,
feesten of werk. In het eerste van een vereniging spelen geeft voordelen, maar zeker ook
verplichtingen. Ben vol vertrouwen dat deze missie gaat slagen.
Tot slot  ben ik blij om u te kunnen schrijven dat ik met heel veel plezier nog een jaar door
ga als trainer van DLKV. Ik heb het gevoel dat mijn taak nog niet klaar is en dat ik deze
groep nog steeds veel kan leren. Leuk is het te zien dat de jongeren zich melden aan de
voordeur. Een mooie groep waar we goede resultaten mee kunnen halen. Ik ga er voor en
verwacht dat ook van de spelers.
Verder hoop ik u, supporters van DLKV weer te mogen zien langs het veld en  in de
kantine. Uw steun was en is voor ons team en de vereniging erg belangrijk. Dank
daarvoor.

Met vriendelijke groet,  Cisca Wierda, Trainer DLKV 1-2 3.
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DLKV C1
Het zaalseizoen van DLKV C1
Na ons kampioenschap op het veld, volgde een zaalcompetitie met iets meer uitdaging.
We kregen er namelijk drie ploegen bij die ons wat meer tegenstand zouden kunnen
bieden.
We begonnen het zaalseizoen met slechts drie wedstrijden in 2014. Deze wedstrijden
werden wel alle drie gewonnen. Tegen Zwaluwen vooral door een hele sterke eerste helft,
tegen Olympus vooral door een hele sterke tweede helft. De derde wedstrijd tegen Duko
bleek achteraf ook gelijk de beste wedstrijd van het hele seizoen. Na een 5-5 ruststand
wisten we uiteindelijk met 12-5 te winnen. Een knappe prestatie, helemaal omdat Duko
uiteindelijk kampioen is geworden in onze competitie.
Ook na de jaarwisseling werden onze eerste wedstrijden ‘gewoon’ weer gewonnen. De
eerste wedstrijd uit bij Aladna werd er niet goed gespeeld, maar was de tegenstander
gewoon te zwak om daarvan te profiteren. Uit bij Zwaluwen werd er wel weer heel sterk
gespeeld en dus ook terecht gewonnen.
Halverwege de competitie volgde het eerste puntverlies. Nogal onverwacht tegen Aladna,
maar het was een gevolg van een gebrek aan concentratie tegen een zwakkere
tegenstander. Uiteindelijk weten we deze wedstrijd nog gelijk te spelen. De weken daarna
wordt er ook nog twee keer verloren, tegen Duko en KVZ. Dat zijn echter beide ploegen
die ook bovenin staan, en in een leuke wedstrijd kan dat dan gebeuren. Uiteindelijk zorgt
dit puntverlies er wel voor dat we onze koppositie kwijtraken en de kansen op een nieuw
kampioenschap erg klein worden.
De laatste wedstrijden van de competitie hebben we nog een aantal overwinningen
gepakt. Opvallend was nog een 4-0 overwinning thuis tegen Olympus, want geen enkel
doelpunt weggeven in een wedstrijd gebeurd toch maar zelden. Uiteindelijk zijn we op een
gedeelde tweede plek geëindigd, met 18 punten. We hebben het niet slecht gedaan, maar
er had zeker meer ingezeten. Helaas missen we vaak wat scherpte op de trainingen en in
de wedstrijden. Ook hebben we soms wel erg veel kansen nodig om tot scoren te komen.
We hebben in onze competitie echter ook de minste doelpunten tegen gekregen.
Op het veld gaan we het een klasse hoger proberen. Samen met de ondertussen bekende
tegenstanders Duko en KVZ zitten we in een poule met Devinco. Het zullen zes
wedstrijden worden waarin we erg gewaagd zullen zijn aan onze tegenstander, en de
uitslagen kunnen dus alle kanten op. Dat zijn de leukste wedstrijden om te spelen en het is
ook de makkelijkste manier om de spelers te motiveren. We gaan er dan ook voor om de
aankomende wedstrijden veel te leren en ons van onze beste kant te laten zien!

Groetjes, Willem
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Van de Jeugdcommissie
Op 21 maart heeft de eerste activiteit vanuit de jeugdcommissie plaatsgevonden: de
pyama-party.
Iedereen was verplicht om in de pyama / onesie te verschijnen. Het was dan ook een
leuke verzameling van onesie’s en pyama’s.
Door de jongens werd er onder leiding van Willem, fanatiek gedart. Alle meisjes (en ook 2
jongens) werden vertroeteld met een gezichtsmasker.
Erg leuk om bij elkaar op het gezicht te smeren  Voor de liefhebber was er nog de
mogelijkheid om een voetenmassage te ondergaan.
Ook de nagels werden uitgebreid verzorgd en gelakt.
Rond 21.00 uur werd de film ‘Hungergames’, deel 2 aangezet. Helaas lukte het niet om
deze film helemaal af te kijken. Voor dat we het wisten was het alweer 22.30 uur.
De tweede helft van de film houden de jeugdleden nog tegoed!
In de tweede helft van april zal de jeugdcommissie starten met de organisatie van het
kamp. Deze wordt in het weekend van 26-28 juni gehouden. Houdt dit weekend dus alvast
vrij!
Groetjes, Roos, Ursela, Jolien, Marieke.
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Mei’Toberfeest
Beste DLKV’er,
Binnenkort bestaat onze mooie vereniging alweer 30 jaar. Wat een geweldige reden om
een leuk feest te geven. Mede door het succes van vorig jaar, willen we dit gaan
combineren met het Mei’Toberfest. Aanstaande 30 mei is het zo ver, aanvang 20:00.
Het wordt weer een zeer gezellige avond met leuke activiteiten onder muzikale
begeleiding van      DJ WOTO.
Kaarten voor deze avond kosten € 2,50 en zijn te verkrijgen via Tony, Twan, Jorn, Mark en
op wedstrijddagen in de kantine. Voor deze avond geld wel een dress-code, dus trek je
mooiste Lederhose of Dirndl uit de kast en zorg dat jij dit jaar wint in onze “Heidi und
Peter”  Verkiezing.
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De ‘stille’ krachten van DLKV
Kort interview met: Nicole ter Voert
Team: geen team, maar supporter van DLKV

C1/ A1/ 3/ 1 (en natuurlijk ben ik ook fan
van E1 en 2!!)

Leeftijd: 45 jaar en daar ben ik trots op!
Lengte: 161cm, ja echt….
Werk: 2 dagen per week werk ik als

verpleegkundige op afdeling
chirurgie/orthopedie /
KNO/urologie/plastisch chirurgie in
Rijnstate Zevenaar. Daarnaast werk ik 2
dagen per week als beheerder
kwaliteitsdocumenten
(protocollen/beleid/richtlijnen) op het
Kwaliteitsbureau ook in Rijnstate, maar
dan locatie Arnhem.

Woonplaats: Didam
Huisgenoten: Husband Wilco, zonen Daan (DLKV 3), Simon (A1) en Tom (C1)

een kom met 2 guppen en een aquarium met prachtige tropische
visjes.

Aantal jaar DLKV: Sinds Daan ongeveer 6 jaar was ben ik betrokken bij de club.
Jaartje of 11 dus. Eerst af en toe invallen met kantinediensten,
maar later gestrikt (samen met Wilma) voor de kantinecommissie.

Andere hobby’s: Hardlopen, lezen (maar dat komt er alleen in de vakantie van) en
strijken (nee dus), zie verder ”Huisgenoten”.

Herinneringen DLKV: Gezellige club mensen, het 25 jarig jubileum in de tent zal ik nooit
vergeten, heb liters bier en Tonino geserveerd!

Beste wedstrijd seizoen: Veel leuks gezien, maar de topper was toch wel de 1 na laatste
zaalwedstrijd van het 1e !! 13-12 gewonnen. Het was jullie zéér
gegund!

Leermomentje: Iets minder vaak ja zeggen….
Wat kan je zelf goed: Ja zeggen…
Bijzondere speler: Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten, maar ik vind het heel leuk

dat Ann Bolder lid is geworden van DLKV! (dochter van mijn
nicht!)

Voor de toekomst: Graag nog heel veel nieuwe leden! (en een nieuwe secretaris!)
en 30 mei vieren we het 30 jarig bestaan van de club met het
Meitoberfest!

Ik geef de pen door aan: Aart de Groot, ben heel benieuwd naar zijn schrijverstalent! Ik
verwacht een prachtige column ;-)
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DLKV – jeugd-kanjer
Mijn naam is: Eva de Jongh
Ik woon in: Didam
Mijn geboortedatum is: 27 januari 1999
Ik woon in huis met: mijn ouders
Mijn school is: Liemers College
Ik zit op korfbal omdat: het een hele leuke sport is!
Mijn team is: A1
Mijn trainer/coach is: Rick en Kevin
Ik speel al: best lang korfbal
Het leukste aan korfbal is: het samenspelen in een team.
Favoriete korfballer/ster is: die heb ik niet...
Verdere hobby's zijn: gitaarspelen
Ik lust heel graag: bijna alles behalve vis
Mijn favoriete muziek is: 5SOS, Ed Sheeran en veel meer..
Ik heb een hekel aan: trainen in de regen
Mijn favoriete tv-programma: heb ik niet
Mijn grootste wens: dit seizoen kampioen worden
Leukste korfbal herinnering: kamp en kampioen vorig jaar buitenseizoen

Van de sponsorcommissie
Onze vlagsponsoren zijn:

 Wolf, Colors@Home
 Gunes
 Van de kaasboer
 Prima voor elkaar

 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 vlagsponsor
Prima voor Elkaar, specialist voor particuliere verzekeringen

Met vriendelijke groet, Aart de Groot
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Verjaardagen
Sanne 16-april Ernest 1-mei
Sanne 9-april Tom 11-mei
Ennio 28-april Hetty 9-mei
Margriet 17-april Gerrit 24-mei
Manon 12-mei Kimberly 27-juni
Laura 1-mei Demi 22-juni
Rick 11-mei Annemarie 11-juni
Erik 7-mei Erik 4-juni
Jos 25-mei Joyce 10-juni
Patrick 30-mei Nico 12-juni
Selma 20-mei
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