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Van de voorzitter
Op het moment van schrijven zit de zomervakantie er op!
De kinderen gaan weer naar school en dat betekent ook
dat de sportverenigingen weer gaan starten. Ik hoop dat
iedereen een goede zomer heeft gehad en weer zin heeft
in het nieuwe seizoen.
Ik schrijf dit stukje met een dubbel gevoel. Als bestuur
hebben wij er zeker zin in, echter heeft onze nieuwe
secretaris zich nog niet gemeld en dat baart ons grote
zorgen!
Onze ingelaste bijeenkomst op 2 juni met als titel “Is er een toekomst voor DLKV?”
was zeker succesvol, maar……..helaas nog steeds geen nieuwe secretaris. Voor
ons als bestuur betekent dat er geen toekomst is voor DLKV. Een schip zonder
kapitein en bemanningsleden kan niet varen! De commissies (Wedstrijdsecretariaat
en Technische Commissie) zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen voor het
veld- en zaalseizoen, maar zoals de situatie nu is zal het daarna ophouden! Na de
ledenvergadering in november (datum volgt) zal het bestuur haar taken
neerleggen…..dus wie staat er op? Wie komst ons team versterken en zorgt ervoor
dat er wel een toekomst is voor DLKV!!!
Wel hebben er een aantal mensen na de ingelaste bijeenkomst zich aangemeld en
andere vacatures opgevuld en dat moet natuurlijk ook als positief genoemd worden.
Rest mij voor nu iedereen een sportief seizoen te wensen en hopelijk tot het
volgende clubblad waarin ik kan melden dat we een nieuwe secretaris gevonden
hebben.
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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Vacaturebank






Secretariaat
Media Commissie
Scheidsrechters Commissie
Technische Commissie
Commissie

 Sponsorkleding Commissie
 Ledenwerving Commissie
 Redactie

Voor vragen en/of nog mooier aanmeldingen, kun je contact opnemen met het bestuur!
Diegene die de stap al genomen hebben zijn:
Annemarie de Kroon
->
Technische Commissie
Roos de Kroon
->
Social Media
Jorn van de Knijff
->
Aanspreekpunt nieuwe leden
Demi Eggenhuizen
->
Lief en Leed
DLKV 3
->
Vriendenloterij
Enrico Pas
->
Jeugdcommisie
Werner van Vuuren
->
Jeugdcommissie
Heel veel plezier en succes!
Vergeet niet vele handen maken licht werk!

Van de redactie
Oproep
Dit is het laatste clubblad waarvan Marijn de Kroon de opmaak heeft gedaan, er worden
dus een opvolger gezocht. Vind je het leuk om een paar keer per jaar het clubblad te
maken, meld je dan. De opmaak gebeurt in Microsoft Word, ben je hier een beetje handig
mee, dan lukt het al gauw.
Frederique & Marijn

Grote clubactie
Beste leden,
Op 19 september start de Grote Clubactie van 2015. De Grote
Clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. 80%
van de opbrengst gaat direct naar de clubkas! Ook dit jaar
rekenen we op jullie medewerking: We verwachten dat alle
leden minimaal 5 loten verkopen. Wat gaan we met het geld
doen? Iedereen mag natuurlijk meedenken over hoe we de opbrengst van 2015 gaan
besteden. Nieuwe sportkleding, een feest voor de hele vereniging of vervangen van oude
materialen. Laat van je horen en kom vooral met suggesties!

Verkoopmethoden
Lotenverkoop via eenmalige machtiging
Ieder lid ontvangt de week voor de start van de verkoop een eigen boekje. De koper
noteert hierin zijn/haar gegevens, waaronder een handtekening en een rekeningnummer.
De vereniging voert deze gegevens in en de Grote Clubactie incasseert vervolgens het
bedrag. De lotenkoper ontvangt het lotnummer op zijn/haar bankafschrift.
5

Online lotenverkoop
Naast de verkoop via eenmalige machtiging, is het ook mogelijk om familie, vrienden en
kennissen te vragen om online een lot te kopen. Bijvoorbeeld via e-mail, Facebook of
Twitter. Stuur in dat geval onderstaande link door. Na aankoop van een lot wordt het
bedrag door de Grote Clubactie geïncasseerd. De koper ontvangt het lotnummer
vervolgens op zijn/haar bankafschrift.
De link voor de online verkoop: http://clubactie.nl/actie/KORFBALVERENIGINGDLKV1

De beste verkopers
Voor de leden die veel loten verkopen, heeft de Grote Club Actie een leuke beloning: Bij
20 loten of meer ontvang je een gratis toegangskaart voor één van de volgende
pretparken: Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland. Deze kaart is geldig in combinatie met
één volbetalende persoon.
Net als vorige jaren, ontvangt het best verkopende lid een kleine (korfbal) attentie. Nieuw
is dit jaar dat we twee leden in het zonnetje gaan zetten: Zowel het best verkopende
jeugdlid (jonger dan 18) en de best verkopende volwassene (18 jaar en ouder) krijgen een
(korfbal) attentie. We hopen dat dit de verkoop onder de oudere leden van DLKV
stimuleert!

Alle info op een rijtje
- Boekjes worden uitgedeeld door - en weer ingeleverd bij - de trainer/coach.
- Een lot kost € 3, - en kan verkocht worden van 19 september tot 19 november 2015.
- De trekking van de loterij is op 10 december 2015.
Wij wensen alle leden succes met de verkoop!
Met sportieve groet, DLKV bestuur
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Van de Technische Commissie
En dan staan we alweer aan het begin van seizoen 2015 – 2016. Een nieuw seizoen,
nieuwe ronde met hopelijk veel mooie kansen! We gaan dit seizoen starten met de
volgende teams;
 Senioren
 Jeugd

DLKV 1, DLKV 2, DLKV 3, Midweek
DLKV A1, DLKV B1, DLKV E1-4

Eindelijk is dan zover ook DLKV E1 gaat vanaf dit seizoen competitie spelen. Succes
jongens en meisjes! Gelukkig zijn (bijna) alle teams weer voorzien van trainers en
coaches. Wat erg goed is om te zien dat er een aantal nieuwe trainers/coaches zijn. Ik
wens hun heel veel succes en vooral plezier. Helaas heeft Ursula opnieuw een operatie
moeten ondergaan waardoor ze even uit de roulatie is. Gelukkig is Marco Stavast (vader
Bart en Anne) bereidt gevonden om voorlopig de trainingen op zich te nemen. Ursula
beterschap en Marco bedankt! Helaas gaan wij na dit seizoen ook afscheid nemen van
Cisca, trainster/coach selectie, en moeten we op zoek naar een nieuwe trainer/coach.
Indien iemand ideeën heeft, verneem ik ze graag.

Trainers/coaches veldseizoen
DLKV 1 – DLKV 2 – DLKV 3
DLKV A1
DLKV B1
DLKV E1

Cisca
Rick
Willem, Chantal en Daan
(Ursula), Marco, Eva en Femke

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 B1
Dinsdag 19.00 – 20.00 uur
DLKV E1
Woensdag 18.00 – 19.00 uur

Ook ben ik alweer druk bezig met de inhuur van de sporthallen voor de zaaltrainingen en
wedstrijden. De selectie gaat trainen op woensdag van 20.30 – 21.30 uur in De
Muizenberg en indien de midweek thuis speelt van 21.30 – 22.30 uur. Op vrijdag wordt er
getraind van 19.30 – 20.30 uur in ’t Raland. Helaas zijn er geen uren beschikbaar op
andere dagen! De E1 en B1 gaan trainen op de woensdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur
in De Muizenberg en de trainingstijden voor de A1 volgen nog.
Wat betreft de scheidsrechters opleiding zijn de boeken voor de thuisstudie bij Erik S. en
Daan in hun bezit.
Ik wens beide heren veel succes met de studie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar
voor de toekomst van DLKV is het héél belangrijk dat we scheidsrechters gaan opleiden.
Ik hoop dan ook dat er iemand is die deze Scheidsrechters Commissie wil beheren zodat
we nog meer mensen kunnen opleiden. Zonder scheidsrechters geen toekomst in het
wedstrijdkorfbal voor DLKV.
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

Scheidsrechterschema veldseizoen najaar 2015
27 sept
DLKV 2
EKC Nääs 2
13:00
Jorn
3 okt
DLKV E1
SEV (Z) E1
10:00
Rianne
DLKV B1
‘t Overschotje B1
11:00
Annemarie
DLKV A1
Devinco A1
12:15
Daan
DLKV 3
SEV (Z) 3
13:45
Rick
10 okt
DLKV E1
SIOS ’61 E1
9:00
Eva
DLKV B1
WIKO/Aladna B1
10:00
Chiel
DLKV A1
Mélynas A1
11:15
Kelvin
DLKV 3
Atalante 4
12:45
Erik Staring
11 okt
DLKV 2
Olympus ’58 3
10:00
Daan
Graag minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig en zelf voor een
fluitje zorgen! Wanneer je niet kunt, graag zelf ruilen of iemand anders regelen.
Succes allemaal en bedankt!
Annemarie en Joyce, Technische Commissie DLKV
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Wedstrijdschema DLKV-teams
Datum
za 26/09 12:55
za 26/09 12:00
za 26/09 11:15
za 26/09 12:00
zo 27/09 14:30
zo 27/09 13:00
wo 30/09 20:30
za 03/10 13:45
za 03/10 12:15
za 03/10 11:00
za 03/10 10:00
zo 04/10 14:30
zo 04/10 10:30
wo 07/10 20:30
za 10/10 12:45
za 10/10 11:15
za 10/10 10:00
za 10/10 09:00
zo 11/10 14:30
zo 11/10 10:00
wo 14/10 20:30
zo 18/10 13:00
wo 21/10 20:00
wo 28/10 20:30

Teams
Atalante 4 - DLKV 3
Mélynas / Domatrac A1 - DLKV A1
Wiko Aladna B1 - DLKV B1
SIOS '61 E1 - DLKV E1
DLKV 1 - EKC Nääs 1
DLKV 2 - EKC Nääs 2
DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW1
DLKV 3 - SEV 3
DLKV A1 - Devinco A1
DLKV B1 - 't Overschotje B1
DLKV E1 - SEV E1
DLKV 1 - De Tovers 1
Olympia '22 3 - DLKV 2
Reehorst '45 MW2 - DLKV MW1
DLKV 3 - Atalante 4
DLKV A1 - Mélynas / Domatrac A1
DLKV B1 - Wiko Aladna B1
DLKV E1 - SIOS '61 E1
Wiko 1 - DLKV 1
DLKV 2 - Olympus '58 3
DLKV MW1 - DVO / Accountor MW2
Wiko 2 - DLKV 2
Wesstar MW1 - DLKV MW1
DLKV MW1 - DKOD MW1

Locatie
De Maten in Apeldoorn
De Hazenberg in Brummen
Jaspersweg in Winterswijk
Overhagen in Velp
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
De Muizenberg in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
De Wildbaan in Borculo
DVO-hal in Bennekom
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Veld DLKV in Didam
Jaspersweg in Winterswijk
Veld DLKV in Didam
De Muizenberg in Didam
Jaspersweg in Winterswijk
De Panoven in Giesbeek
De Muizenberg in Didam

Van de Jeugdcommissie
Inmiddels ligt het kamp alweer enkele weken achter ons.
De organisatie dit jaar verliep heel soepel. Op alle terreinen werden we goed geholpen. Zo
prettig om te merken dat ouders en clubleden zich betrokken voelen bij het kamp.
Super bedankt nog allemaal.
Persoonlijk had ik erg veel plezier om vos te zijn op zaterdagmiddag, vooral de reactie van
sommige voorbijgangers was hilarisch. Maar ja… wie gaat er dan ook met een pop in een
buggy door het centrum lopen.
Voor mij was het kamp een mooie afsluiter als lid van de JC.
Groetjes,Marieke

9

Van de Jeugd Technische Commissie
Hoewel het binnen de vereniging lang niet overal goed nieuws is, gaat het binnen de
Jeugd Technische Commissie (JTC) vrij goed. De laatste maanden hebben we een aantal
mooie doelen voor elkaar gekregen.
Het belangrijkste is natuurlijk, dat onze E1 na een jaar lang trainen nu daadwerkelijke
genoeg spelers heeft om competitie te gaan spelen. Voor onze jeugd een hele nieuwe
uitdaging, wekelijks een wedstrijd spelen maakt het korfballen vele malen leuker. Hopelijk
vinden ze hier veel plezier in en weten ze in hun enthousiasme ook weer nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen!
Daarnaast hadden we al langer de wens om het aantal trainers per team te vergroten.
Goed nieuws daarom dat vanaf komend jaar Chantal en Daan de nieuwe trainers zijn, die
samen met mij de B1 gaan trainen. Daarnaast gaan Eva en Femke de E1 trainen,
voorlopig samen met Marco die de tijdelijke vervanger is van Ursula. Dat betekent
voorlopig vijf nieuwe trainers, een mooie prestatie binnen een vereniging waar vrijwilligers
schaars zijn.
Ook komend jaar zullen we met de JTC weer vijf keer bij elkaar komen om de stand van
zaken in onze drie jeugdteams te bespreken. Afgelopen jaar deden we dat met zijn drieën,
komend jaar doen we dat dus met maximaal zijn achten. Dat maakt het een stuk leuker.
Als extraatje zijn we hierbij nog op zoek naar een ouder, die juist eens zonder
korfbalachtergrond met ons mee kan denken over bepaalde keuzes. Voorlopig heb ik de
ouders van de B1 hiervoor benaderd, maar voel je niet gepasseerd als je dit leest en ook
interesse hebt! Hopelijk kan ik in het komende clubblad hier meer over vertellen.
Ons doel is in ieder geval om de jeugd weer een leuk en leerzaam korfbaljaar te laten
beleven, met hopelijk leuke sportieve successen!
Namens alle jeugdtrainers, veel succes in de competitie!
Groeten, Willem
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Verslagen/teambijdragen
DLKV B1
De hele C1 van afgelopen jaar, is vanaf deze zomer onze nieuwe B1. Na twee jaar in de C
gespeeld te hebben, is het tijd voor een leeftijdsgroep hoger. En dat betekent weer
wennen aan tegenstanders die wat groter zijn, die sneller zijn en die slimmer zijn. Een
eerste jaar is dan ook altijd om te leren.
En leren hebben we op het toernooi bij Olympus in Doetinchem dan ook al volop gedaan.
We hadden een paar afmeldingen, maar waren nog altijd met 11 spelers op het toernooi.
We hebben zes wedstrijden gespeeld tegen sterke en onbekende tegenstanders, die
allemaal op een hoger niveau zijn ingedeeld. Dat was dus behoorlijk pittig, na een zomer
zonder trainingen en ook nog op een warme dag.
Helaas hebben we op het toernooi meer verloren dan we zouden willen, maar tegen
goede tegenstanders kan dat gebeuren. Onze spelers hebben op het toernooi ook goede
acties laten zien, en dat zijn weer de aanknopingspunten voor het komende seizoen.
Daarnaast worden juist tegen betere tegenstanders onze zwakke punten duidelijk. Ook
daardoor kunnen we voor onszelf een paar mooie doelen opstellen.
Om deze doelen te behalen, is het erg fijn dat we komend jaar drie trainers op dit team
hebben. Willem was vorig jaar al trainer, sinds deze zomer zijn Chantal en Daan daar bij
gekomen. Hierdoor kunnen we tijdens de training meer uitleg geven en ook spelers
individueel gaan trainen. Zeker omdat we een erg grote groep zijn, is dit erg belangrijk. Zo
houden we trainingen ook uitdagend!
Tot slot: momenteel heeft de B1 maar liefst 15 spelers. Dat zijn er dus net niet genoeg om
twee teams te maken, maar eigenlijk teveel om één team te vormen. Natuurlijk hopen we
dat iedereen gemotiveerd blijft om ondanks de wisselbeurten toch altijd aanwezig te zijn.
Maar het zou helemaal mooi zijn als er nog twee of drie leden bij komen, zodat we met
twee teams deel kunnen nemen aan de competitie. Ken je nog iemand in de leeftijd tussen
de 11 en 15 jaar, dan laat ze gerust eens mee komen trainen op dinsdag tussen 19:00 uur
en 20:00 uur.
Veel succes in de competitie allemaal!
Groeten, Chantal, Daan en Willem
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Superhelden jeugdkamp 2015
26 t/m 28 juni was het weer zover; het jeugdkamp! Na een aantal weken voorbereiding
waren wij als organisatie er weer helemaal klaar voor. De keuze voor het thema lag deze
keer bij de kinderen zelf. Er zijn door de teams ontzettend veel ideeën naar voren
gebracht, maar het thema Superhelden sprak ons het meeste aan.

Op vrijdagavond was het zover, het ging beginnen. Bij aankomst waren alle kinderen al in
stijl gekleed; het veld druppelde vol met bekende en (nog) onbekende superhelden. Nadat
de ouders vriendelijk verzocht werden het veld te verlaten begon het jeugdkamp zoals
gewoonlijk met het klaarmaken van de slaapplaats, de regels werden doorgenomen en
daarna startte de eerste activiteit; Paalschieten. De vrijdagavond werd afgesloten met een
film waar de Minions in voorkwamen.
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Zaterdagochtend werd begonnen met de welbekende ochtendgymnastiek van Marieke,
voor de kinderen mochten gaan ontbijten. Na het ontbijt begonnen de superhelden
missies.... De kinderen moesten in teams deze missies gaan volbrengen om er achter te
kunnen komen waar de slechterik zich bevond. De eerste missie waar ze aanwijzingen
mee konden verdienen was eigenlijk een spellencircuit waarbij wij gebruik zouden maken
van het zwembad, maar het zwembad was 's nachts onverhoopt leeggelopen, waardoor er
geen water meer was. Het programma werd geswitcht en de eerste missie werd
uiteindelijk het spelen en uitleven in het Cool Nature park op het Hengelder.

Na het bezoek aan het Cool Nature park was het tijd voor de lunch en aansluitend ging de
tweede missie van start; een heuse Superhelden Vossenjacht in Didam. In groepjes
gingen de kinderen op pad om handtekeningen te verzamelen van diverse superhelden en
anderen figuren. Toen alle handtekeningen waren verzameld was het tijd voor het
avondeten; FRIETJES!!!! Na het avondeten was het alweer tijd voor missie 3; het
13

spellencircuit dat al eerder op het programma stond. Deze keer was het zwembad weer
vol en konden de kinderen zich uitleven bij diverse leuke spelletjes, zoals waterkorfbal in
het zwembad. Na deze missie hadden de kinderen even tijd voor zichzelf. De meeste
kinderen kozen ervoor om even onder de warme douche te gaan staan, omdat het
zwembadwater toch wel erg koud was! De zaterdag werd afgesloten met een nachtspel,
missie 4! Er werd leven cluedo gespeeld. Een erg leuk en spannend spel, waar de
kinderen een behoorlijke tijd mee bezig zijn geweest, voor ze hun bedden mochten
opzoeken.
Op zondag moesten de kinderen vroeg opstaan. Ze kregen namelijk nog voor de
ochtendgymnastiek en het ontbijt alle aanwijzingen die ze bij de verschillende missies
hadden verdiend. Uit deze aanwijzingen kwam naar voren waar de slechterik zich zou
bevinden. Er werd massaal gezocht naar de slechterik in de Kerkwijk, en uiteindelijk werd
hij dan gevangen genomen. Bij terugkomst van de kinderen waren er al vele ouders
aanwezig en het ontbijt werd vast klaargezet. Inmiddels is het een soort van traditie
geworden; de ouders mogen op zondagochtend komen ontbijten, maar eerst wordt er
natuurlijk een fanatieke mini bootcamp gedaan door Marieke, zodat een ieder het ontbijt
echt heeft verdiend. Het kamp werd afgesloten met een welverdiend gezellig ontbijt. Na
het ontbijt werd er nog even opgeruimd. Hiervoor wil ik alle ouders bedanken, door al deze
hulp lagen niet alleen de kinderen bijtijds in bed, ook wij van de organisatie waren lekker
bijtijds thuis om de bank of ons bed op te zoeken, bedankt!
Dan wil ik graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om diverse mensen te
bedanken. Allereerst natuurlijk Marieke. Marieke heeft aangegeven na een aantal jaren er
mee te gaan stoppen. Dit vonden wij natuurlijk erg jammer. Samen met de kinderen
hebben wij er een leuk laatste kamp van gemaakt voor Marieke, waarbij Marieke niet met
droge kleding naar huid ging. Marieke, bedankt voor al jouw jaren inzet bij de jeugd
activiteiten commissie.
Dat Marieke er mee stopte bij de Jac betekende natuurlijk dat er weer hard nieuwe ouders
nodig waren. Enrico had eerder al aangeven in te willen stappen bij de Jac. Enrico,
welkom! Daarnaast gaf Werner aan bij de afsluiting van het jeugdkamp ook te willen
helpen. Werner, ook jij van harte welkom!
Dan waren er nog de spelers van de A1. Zij wilde of konden niet meer mee op kamp. Dit
vonden wij er jammer natuurlijk, maar we waren ontzettend blij dat zij ons wel tijdens het
kamp wilde helpen. Een groot deel van de spelers van de A1 fungeerden zaterdagmiddag
als heuse superheld tijdens de vossenjacht! A1, bedankt voor jullie hulp en inzet tijdens dit
kamp. Ook de ouders en andere vrijwilligers tijdens de vossenjacht; Bedankt voor jullie
hulp!
Als laatste wil ik onze sponsors tijdens dit kamp bedanken. We hebben broodbeleg van
slagerij Staring gekregen en van bakker Braam kregen wij het brood gesponsord. Onze
dank is groot!
Groetjes, Rosemarijn
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Blind date korfbal event
1, 2 en 3 juli vond er in Nuenen het jaarlijkse blind date toernooi plaats. DLKV had hier wel
eens wat van gehoord, maar had er nog nooit werk van gemaakt om hier heen te gaan. De
heren van DLKV 1 hadden dit jaar het idee om met een mannenteam te gaan (je kan
alleen een heren en/ of dames team opgeven, daarna wordt je als herenteam gekoppeld
aan een willekeurig ander damesteam en andersom). Toen de dames hoorden dat de
heren mee wilde gaan doen, werden de dames ook enthousiast. De dames hadden ook al
snel een team bij elkaar en zo ontstonden de teams waarmee we deel zouden gaan
nemen aan het toernooi; Team 3 op veld 2 (heren) en het Diemteam (dames).
Het weekend begon met een feest op vrijdag avond. Allereerst werden de teams bekend
gemaakt (De heren aan welke dames ze gekoppeld waren de dames aan welke heren).
DLKV was natuurlijk al (grotendeels) aanwezig en genoot met volle teugen van dit feest.
De een wat meer dan de ander en dit zorgde voor een nacht die niet snel zat worden
vergeten. De details zullen bespaard blijven, maar laten we zeggen dat er vele glazen bier
en andere drankjes genuttigd waren.
Op zaterdag stond het toernooi zelf op de planning. Dit was die ene hele warme zaterdag
begin juli. Wij moesten met 35 graden en een kater gaan korfballen. De organisatie had
hier bijzonder goed op ingespeeld en overal rekening mee gehouden; sproeiers over en
naast de velden, kortere wedstrijdjes, pauze tussen half 1 en half 3, er werd bouillon
uitgedeeld, er was een insmeerpunt, er liepen ontelbaar veel vrijwilligers over en om de
velden om mensen in de gaten te houden en er werden petten en flesjes water uitgedeeld.
Hulde aan de organisatie van dit toernooi, wat was dit goed geregeld! Zowel de dames als
de heren begonnen hun eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd is even afwachten. Welke
dames of heren heb je bij je staan en hoe fanatiek zijn ze. De dames begonnen en de
heren waar wij aan gekoppeld waren, speelde veel hoger dan wij en waren dus aardig
fanatiek. De eerste wedstrijd werd gewonnen. De heren waren gekoppeld aan een groep
dames die vooral voor de gezelligheid kwamen. De heren hebben leuke wedstrijdjes
gespeeld, met af en toe een verliespartij. De dames wonnen samen met de heren waar ze
aan gekoppeld waren wedstrijd na wedstrijd, wat betekende dat we in de finales terecht
kwamen. Eerst een spannende halve finale die werd gewonnen en daarna stonden we in
de echte toernooifinale.... wat was dit een bloedstollende wedstrijd! Het was ontzettend
spannend en uiteindelijk bleken wij dames met onze gekoppelde heren toch de beste van
het toernooi!
Zaterdagavond was er natuurlijk wederom feest. Hier vonden ook diverse prijsuitreikingen
plaats. Er was een prijs voor het dames of heren team dat het hele toernooi het leukst,
best en gezelligst was, er was natuurlijk een prijs voor de toernooiwinnaar en er was een
prijs voor het origineelste team. Dat de dames toernooiwinnaar waren, dat wisten we
natuurlijk al. Maar tot ieders verbazing wonnen wij dames ook nog de overall prijs! De
dames hadden 2 prijzen in the pocket en hebben daar het volgende mee gewonnen; Een
emmertje met strandartikelen (x2) en muntjes, gratis toegang voor volgend jaar en nog
meer muntjes! Het feest kon beginnen!
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Het was een bijzonder leuk toernooi en wat hebben we het gezellig gehad! Volgend jaar
weer!
Graag willen wij Sicco bedanken, wij hebben tijdens dit toernooi gebruik mogen maken
van zijn legertent. Ook de vader van Miranda willen wij graag bedanken voor het
gebruiken van het busje.
Kim, Annemarie, Roos, Ursula, Chantal, Miranda, Erik, Rick, Kevin, Willem, Twan en
Chiel.
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De ‘stille’ krachten van DLKV

Kort interview met:
Team:
Leeftijd:
Lengte:
Werk:

Woonplaats:
Huisgenoten:
Aantal jaar DLKV:
Andere hobby’s:
Herinneringen DLKV:
Beste wedstrijd seizoen:

Leermomentje:

Wat kan je zelf goed:
Bijzondere speler:
Voor de toekomst:
Ik geef de pen door aan:

Aart de Groot
vrijwilliger
66 jaar
1.76
oppas opa op maandag en dinsdag
interim schoolleider op woensdag en donderdag
supporter DCS op zaterdag (voetballen 3 kinderen in
verschillende teams)
Didam
Wies (echtgenote)
3e jaar vrijwilliger
fietsen, bridge, koken, culinaire avonden en reizen met de
caravan
Italiaanse avond die ik samen met Jan van der Knijff
verzorgd heb
Ik heb nog niet veel wedstrijden gezien, dus daar heb ik
geen antwoord op. Ik vind het wel leuk om op
donderdagavond naar de training te kijken en na afloop met
het team iets te drinken.
Toen ik als vrijwilliger gevraagd werd, wist ik nog niet dat ik
nog steeds vanuit mijn vorige werk gevraagd zou worden om
interim werk te doen, met gevolg dat in minder beschikbaar
voor DLKV ben.
organiseren
alle spelers zijn bijzonder!
meer tijd beschikbaar hebben voor DLKV
Erik Staring
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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 sponsoren
 Gilsing Herenmode heeft toegezegd om een korfbal aan te bieden. Hier wordt
binnenkort actie op ondernomen.
 Peters st. Janshof heeft toegezegd prijsjes beschikbaar te stellen bij bijzondere
activiteiten

Oproep aan de leden
Zijn er ondernemers uit Didam en omstreken waar je regelmatig komt, geeft deze dan door
aan de sponsorcommissie. Wellicht kunnen wij hen benaderen om DLKV te sponsoren.
Met vriendelijke groet, Aart de Groot
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