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Van de voorzitter
Voor jullie ligt alweer de laatste uitgave van het clubblad van
seizoen 2015 / 2016!
Gelukkig hebben we Rianne en Frédérique bereid gevonden
om het stokje van Marijn over te nemen. Ik wens jullie dan ook
veel succes en plezier met het maken van het clubblad en
Marijn bedankt voor de jarenlange inzet.
Binnen het bestuur is er veel gebeurd de laatste maanden.
Moest ik in het vorige clubblad nog aangeven dat er wellicht geen toekomst meer was voor
DLKV kan ik nu melden dat het bestuur weer compleet is en dat er zeker weer een
toekomst voor DLKV is.
Rosemarijn en Kim hebben het wedstrijdsecretariaat van Karin overgenomen en daardoor
heeft Karin de vacature secretaris kunnen opvullen en dat betekent dat het bestuur weer
compleet is.
Wat betreft de speerpunten (ledenwerving, scheidsrechtersopleidingen en
website/twitter/facebook) kan ik ook zeggen dat we goed bezig zijn. Een aantal leden
hebben via de Bond een workshop “meer leden in kortere tijd” gevolgd en hier zijn zeker
goede ideeën uitgekomen. Verder hebben Erik en Daan hun basiscursus scheidsrechter
gehaald en zij gaan hier nu mee verder. Op dit moment wordt er een nieuwe website
“gebouwd” en deze zal eerdaags live gaan. Daarnaast heeft Rosemarijn de vacature
media commissie opgepakt en werkt Joël hard aan de nieuwe e-mailadressen voor de
verschillende commissies binnen de vereniging. Positieve wendingen dus.
Graag wil ik nog even de Jeugd activiteiten Commissie benoemen die het afgelopen jaar
weer vele mooie activiteiten voor de jeugd, onze toekomst, heeft georganiseerd. Van
galadiner tot spooktocht en het Sinterklaasfeest. Goed om te noemen is dat deze
commissie bestaat uit leden maar ook uit twee enthousiaste papa’s. Werner & Enrico fijn
dat jullie onderdeel willen zijn van deze commissie.
Op het programma van dit jaar staan verder onder andere nog het Schoolkorfbal,
Koningsdag, Didam op Stelten, Mei’toberfest, het jeugdkamp en het Paalschiettoernooi.
Toch nog een paar weken en dan zit dit seizoen er al weer op! Ik denk dat we kunnen
terugkijken op een goed jaar. Als voorzitter ben ik trots en wil ik iedereen ook bedanken
voor zijn of haar inzet van het afgelopen jaar. Ik hoop dat we ook in het nieuwe seizoen
weer op jullie allemaal kunnen rekenen.
Dan wens ik iedereen succes met de laatste wedstrijden en alvast een mooie
zomervakantie.
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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Van de Redactie
Zoals jullie in het stuk van Joyce al hebben kunnen lezen, is dit het eerste clubblad van de
nieuwe redactie. Het heeft even geduurd voordat dit clubblad is verschenen en dat heeft te
maken met opstartproblemen. Het valt nog niet mee om een leuk boekje in elkaar te
zetten. Doordat het deze keer allemaal wat langer heeft geduurd, zijn sommige stukjes in
dit clubblad al wat verouderd. Hiervoor onze excuses, vooral aan de schrijvers van die
stukjes. We zijn in ieder geval erg blij dat er genoeg is ingeleverd om het blad te vullen en
we gaan proberen om het de volgende keer sneller voor elkaar te krijgen. We hopen dan
ook dat jullie allemaal weer leuke verslagen zullen inleveren.
Een nieuwe redactie brengt natuurlijk ook nieuwe ideeën met zich mee. Deze editie kent
nog geen nieuwe rubrieken, maar die kunnen jullie op den duur wel gaan verwachten. We
zijn al wat leuke plannen aan het uitwerken en als jullie nog ideeën hebben, dan zijn die
natuurlijk welkom! En nee, dat betekent niet per se dat je die plannen dan ook zelf moet
uitvoeren! Maar het mag natuurlijk wel 
We wensen jullie veel leesplezier en we hopen nog vele leuke clubbladen te kunnen
maken.
Groet,
Rianne en Frédérique

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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Vergeet niet vele handen maken licht werk!

Van de Technische Commissie
Als eerste wil ik Annemarie nogmaals van harte welkom heten binnen de technische
commissie. Ik ben erg blij dat zij naast mij deze functie wil vervullen.
Ons eerste “grote” project was natuurlijk de zoektocht naar een nieuwe trainer/coach voor
de selectie. Na vier seizoenen is het tijd om afscheid te nemen van Cisca. We hebben veel
geleerd en een mooie tijd samen gehad maar na goed overleg is dit echt het laatste
seizoen. Vanaf het nieuwe jaar wordt Cisca de nieuwe trainer/coach van SEV en wij
wensen haar natuurlijk heel veel succes.
Er werd een advertentie geplaatst en de reacties stroomden binnen. Er volgden
gesprekken en er kwam zelfs een tweede ronde met gesprekken. Uiteindelijk hebben wij
als technische commissie besloten voor het nieuwe seizoen te kiezen voor Gerrit de
Weert. Wij wensen ook hem veel succes en kijken uit naar onze samenwerking!
Voor de E’tjes van DLKV was het dit jaar eindelijk zover; ook zij gingen wedstrijden spelen.
Het werd een leuk en leerzaam jaar. Verder moeten we natuurlijk het kampioenschap van
ons eerste team benoemen. Na een spannende wedstrijd mocht DLKV 1 zich echt
zaalkampioen noemen.
De komende maanden zal de technische commissie zich bezig houden met de
voorbereiding voor het nieuwe seizoen, de teamindelingen maar ook de inhuur van de
sporthallen voor de zaalcompetitie. Verder zal er een gesprek volgen met
volleybalvereniging Victoria om te kijken of we de wedstrijden beter op elkaar kunnen
afstemmen.
Als laatste wensen wij iedereen succes met de laatste wedstrijden en graag tot seizoen
2016 / 2017.
Sportieve groeten,
Annemarie & 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

Wedstrijdsecretariaat
Hallo allemaal!
Mijn naam is Roos de Kroon en met ingang van het nieuwe seizoen (veld 2016) vorm ik
samen met Kim van der Knijff het nieuwe wedstrijdsecretariaat. Ik zal mij bezig houden
met het jeugdgedeelte van het wedstrijdsecretariaat, dat wil zeggen alle wedstrijden
rondom de jeugd. Wanneer er een wedstrijd om wat voor reden dan ook niet door kan
gaan, komt dit bij mij terecht en ga ik het samen met de bond en de tegenstanders
regelen. Daarnaast zijn wij aan het begin van het seizoen druk om alle wedstrijden goed
op een rijtje te zetten en ze in te plannen op de juiste dagen en tijden. Heb je vragen over
(jeugd)wedstrijden, kan een wedstrijd niet doorgaan of moet hij worden verplaatst? Dan
ben je bij mij aan het goede adres.
Groetjes Roos de Kroon
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Wedstrijdschema DLKV

*met in het geel de teams die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak
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Van de Jeugd Technische Commissie
Onze jeugd heeft de toekomst, en met die gedachte proberen we dan ook ervoor te
zorgen dat onze jeugd zich thuis voelt bij DLKV. Gelukkig hebben we ook dit jaar weer de
beschikking over een aantal vrijwilligers die hierin hun steentje bij willen dragen!
Het thuis voelen bij een vereniging komt voort uit drie onderdelen: de sport, het team en
de activiteiten daar omheen. Gelukkig hebben we een jeugdactiviteitencommissie die zijn
zaakjes de laatste jaren goed op orde heeft, dus kunnen wij ons als trainers en coaches
richten op de sport zelf! Momenteel hebben we dus 3 jeugdteams: De A1, B1 en E1. Deze
drie teams draaien erg goed mee in de competitie.
De A1 was enigszins verrassend door de bond ingedeeld in de 5e klasse, terwijl het in de
4e klasse prima ging. Dit zien we dan ook terug in de uitslagen, want veel wedstrijden
worden makkelijk gewonnen. Een kampioenschap was lange tijd in zicht, maar door
onnodige nederlagen zijn zij nu afhankelijk van andere teams.
De B1 kende een lastige start, maar heeft zich vanaf eind 2015 goed laten zien. Vier van
de laatste vijf wedstrijden werden gewonnen en hierdoor zijn ze opgeklommen naar de 3e
plek in de competitie. De twee koplopers zijn duidelijk sterker, dus deze 3e plek is dit
seizoen het hoogst haalbare. De B1 gaat ervoor om deze plek de laatste drie wedstrijden
vast te houden.
De E1 is eigenlijk het hele seizoen door al punten aan het pakken. Dit gebeurt lang niet
altijd met veel doelpunten, maar doordat ze goed verdedigen krijgen ze ook maar weinig
doelpunten tegen. De laatste weken gaat het scoren steeds beter en worden de
overwinningen groter, maar helaas werd er verloren van één van de concurrenten
waardoor een kampioenschap lastig zal worden. Misschien lukt dit op het veld! Behalve
dat het goed gaat in de competitie, is het fijn om te zien dat de teams het onderling erg
naar hun zin hebben. Er wordt niet altijd serieus getraind, maar het enthousiasme is van
jong tot oud merkbaar. De jeugd is graag bij de club, en iedereen probeert er zoveel
mogelijk te zijn.
Dit is voor de trainers erg fijn, want het is door alle drukte in de agenda’s lang niet altijd
makkelijk om tijd vrij te maken voor een grote vrijwilligerstaak als trainer/coach. Gelukkig
zien we bij alle vrijwilligers dat ook zij er alles aan doen om aanwezig te zijn. Dit
enthousiasme zorgt er weer voor dat de jeugd dit overneemt en daardoor worden we
steeds sterker.
Het aankomende veldseizoen gaan we voor het eerst sinds lange tijd weer met alle jeugd
op de dinsdagavond trainen. De E1 zal starten om 18:00 uur, gevolgd door de B1 en A1
om 19:00 uur. Om 20:15 uur trainen vervolgens de senioren, dus dit wordt een echte
DLKV-trainingsavond, waarin we elkaar veel zullen zien en spreken!
Veel succes allemaal met het slot van de zaalcompetitie en straks op het veld!
Groeten,
Willem
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Verslagen/teambijdragen
DLKV E1
De zaalcompetitie van DLKV E1 2015-2016
Op 7 november zijn wij begonnen met de zaalcompetitie tegen Rivalen uit Doesburg. Na
een zenuwachtige start wisten we onze eerste zaalwedstrijd winnend af te sluiten. Na een
gelijk spel tegen Wesstar en de gewonnen wedstrijden tegen SEV, Olympus en een
verlies tegen Steeds Hooger stonden we met de jaarwisseling op een zeer verdiende
tweede plaats.
Het nieuwe jaar begon matig. Na de eerste wedstrijd te hebben verloren van KVZ, gingen
we nu naar Rivalen toe. Dit was denk ik de beste wedstrijd van het zaalseizoen, deze
wonnen we ook met 3-6. Wesstar was thuis geen probleem en SEV thuis ook niet. We
verloren de wedstrijd thuis tegen Steeds Hooger. Op 27 februari wonnen wij van Olympus
met 3-1 maar omdat Rivalen won van KVZ werden zij dat weekend kampioen. Onze
laatste wedstrijd verloren wij van KVZ. We zijn het zaalseizoen als 4de geëindigd. Rivalen
had over het hele zaalseizoen 6 punten verloren waarvan 4 tegen ons. Dat vind ik een
mooie prestatie van onze E! Aan het einde van de zaalcompetitie hebben we Amber bij de
groep gekregen en ondertussen traint ook Emma, de zus van Enzo, met ons mee. We
gaan ervan uit dat de E de goede prestatie voortzet op het veld.
Marco Stavast
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DLKV B1
Het zaalseizoen van de B1 loopt alweer ten einde. Waar het op het veld nog een beetje
wennen was tegen de grotere tegenstanders in de B, gaat dit in de zaal een stuk beter. Op
het veld hadden we uit 6 wedstrijden slechts 4 punten gehaald, maar nu staat de teller na
9 wedstrijden in de zaal al op 10 punten.
Onze eerste wedstrijd werd gelijk gewonnen, terecht maar met veel moeite werd het 2-3
tegen SKF. Daarna speelden we tegen de twee sterkste ploegen uit de competitie
(SIOS’61 en Wageningen) en helaas gingen deze wedstrijden beide verloren. Ook de
vierde wedstrijd werd er verloren, deze keer wel onnodig van Rheko. De laatste wedstrijd
van 2015 werd echter weer gewonnen, na een overtuigende start waarin we na 9 minuten
al 3-0 voorstonden werd het uiteindelijk 7-4 tegen Tiel’72.
Het nieuwe jaar zijn we goed gestart met twee overwinningen. Eerst werd het in een
spannende wedstrijd tegen Zetten 5-6, de week daarop stonden we thuis met 0-4 achter
maar wisten we dit in het laatste kwartier om te draaien naar een 5-4 overwinning.
Vervolgens lieten we ons van onze beste kant zien tegen koploper Wageningen en werd
met slechts 4-1 verloren. Dit werd weer vervolgd door een ruime 7-1 overwinning op
Rheko.
Kortom: een erg leuke competitie waarin we tegen alle tegenstanders leuk kunnen spelen,
waarin we veel kunnen leren en waarin de B1 heeft laten zien dat ze erg enthousiast zijn
over de sport. Dit laatste is misschien nog wel het belangrijkste, want doordat het een
grote groep is met 14 spelers zitten alle spelers vaker reserve dan ze zouden willen.
De komende weken staan er nog drie wedstrijden op de planning: SIOS’61, Zetten en
Tiel’72. Dit zullen weer drie wedstrijden worden die alle kanten op kunnen. We staan nu
netjes op de derde plaats in de competitie en we gaan ervoor om deze positie vast te
houden.
Tot slot: tijdens het zaalseizoen hebben we getraind op de woensdag van 17:00 tot 18:00
uur. Een ongelukkige tijd voor velen, en dus ook voor de trainers. Chantal en Daan zijn
afgelopen zomer nog vol enthousiasme gestart met het trainen geven aan de B1, maar ze
hebben tijdens het zaalseizoen een stap terug moeten doen door school, stage en werk.
Tijdens het veldseizoen hoop ik weer een beroep op hen te kunnen doen, zodat we de
trainingstijd beter kunnen benutten!
Groetjes,
Willem
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DLKV A1
Het was weer zover, lekker warm de zaal in om te beginnen aan een nieuw seizoen. Het
veldseizoen was afgelopen en de A1 is op de 3e plek geëindigd. We gingen van de 4e
klasse naar de 5e klasse, maar de teams in onze competitie bleven bijna hetzelfde. In de
zaal zouden we weer Melynas en Olympia’22 tegenkomen, onderhand kennen we deze
teams dan ook goed en zijn er verschillende relaties en connecties uit ontstaan.
Het begon redelijk: eerst een gelijkspel tegen Olympia ’22, daarna een overwinning op
Rivalen en vervolgens een verlies tegen Diderna, waar het niet meer over willen hebben..
Maar we kwamen er bovenop en wonnen ruim van Devinco A2, vervolgens stond Melynas
op de planning, dat beloofde weer wat te worden. Tegen alle verwachtingen in wonnen we
eindelijk weer een wedstrijd tegen Melynas met 12-9, wat waren we blij na afloop!
In de tussentijd kregen we een aangename verassing. Freek wilde ook graag gaan
korfballen en kwam een paar trainingen bij ons kijken en besloot om te blijven. Een beetje
laat, maar welkom bij de club Freek!
De volgende wedstrijd van het seizoen was Duko A2 en die werden ook ruim verslagen.
We stonden nog steeds op koers richting het kampioenschap. Toen kwam een belangrijk
wedstrijd: voor de 2e keer speelden we tegen Olympia’22. Om op koers te kunnen blijven
moest er gewonnen worden. Wat was het een spannende wedstrijd, want het bleef
onbeslist tot de laatste minuut! Femke scoorde in de laatste seconden van de wedstrijd,
waardoor we met een overwinning van 6-7 naar huis gingen!! In de vakantie hadden we
een wedstrijd tegen Devinco. Ondanks dat er maar vier mensen uit onze eigen team
waren konden we deze met een aantal invallers toch nog spelen en de punten thuis
houden, het werd 15-5.
Op donderdag 18 februari hadden we een inhaalwedstrijd in Dieren tegen Diderna.
Ondanks dat we deze hadden kunnen en moeten winnen, verloren we weer met 9-4. De
zaterdag hierna stond Rivalen weer op de planning, deze hebben we dan ook met 12-4
gewonnen.
Het kampioenschap hangt af van wat Olympia’22 nog gaat doen dit seizoen. Als wij nog
kampioen willen worden moet Olympia’22 namelijk of een keer gelijk spelen of verliezen.
Dus dit is nog even afwachten, maar jullie zijn allemaal uitgenodigd om te komen kijken op
12 maart om 20:00 in de Muizenberg!
Het is ondertussen alweer een tijdje geleden maar dinsdag 8 december hebben we met
zijn twaalven, de A1 samen met Rick, Demi en Daan een korfbalclinic gehad. Tijdens deze
clinic hebben we veel verschillende oefeningen gedaan. Deze oefeningen gingen van
samenwerkingsopdrachten tot het krijgen van tips over het uitvoeren van de basis. We
hebben ieder gebied gehad: het inzicht, de doorloopbal, het schot, de uitwijkbal, het
vrijlopen en zelfs het overgooien is aan bod gekomen. Op al deze punten hebben we nog
een extra stukje techniek aangeleerd gekregen die erg handig kan zijn in de wedstrijd. Het
was een erg leuke clinic met veel afwisseling. De opdrachten die we moesten doen waren
leuk, grappig en sommige ook nog vermoeiend maar alle opdrachten waren erg leerzaam.
De clinic was voor herhaling vatbaar en gaat ons zeker helpen in aankomende seizoenen.
Als we ons nog een tijdje op deze puntjes van techniek focussen tijdens de trainingen en
het uiteindelijk gaan toepassen in de wedstrijd, weet ik zeker dat het ons heel erg gaat
helpen!
De A1
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Senioren 1
Dag allemaal,
Met een dubbel gevoel schrijf ik dit stukje voor de clubkrant. Na 4 leuke jaren DLKV,
sportief maar zeker ook sociaal gezien neem ik aan het eind van dit buitenseizoen
afscheid van DLKV. Mijn toekomstige club is SEV uit Zelhem een zaterdagvereniging.
Voor mij een nieuwe leuke uitdaging en weer andere verenigingen om tegen te spelen.
Het is goed om na 4 jaren afscheid te nemen en ik heb dat ook zelf besloten. Goed is om
even terug te kijken en je te beseffen dat we wel heel veel met elkaar meegemaakt
hebben.
We hebben heel veel hoogtepunten meegemaakt. 3x een kampioenschap en ik streef ook
naar het 4e kampioenschap, buiten op het veld. Iets wat er zeker in zit en waar we voor
moeten gaan! Maar ook lief en leed gedeeld, in tijden van verdriet heeft het team elkaar
gesteund en was men bereid een stap extra te zetten voor elkaar. Ook blessures kwamen
op ons pad en ook die mensen hebben dit positief gedragen en waren er zoveel mogelijk
om het team te steunen. Een stuk saamhorigheid waar de vereniging DLKV trots op mag
zijn en ik hoop dat dit nog lang zo zal blijven.
Om in een stukje mensen persoonlijk te gaan bedanken is altijd een risico dat je iemand
niet noemt of vergeet op te schrijven dus doe ik het in het algemeen.
Bedankt trouwe supporters zonder jullie is het stil langs het veld en veel minder gezellig.
Bedankt klusjesmensen, bedankt bestuur , bedankt spelers van de selectie maar zeker
ook de spelers uit alle andere teams die meegingen, wilden invallen en die ik mocht
trainen.
Op donderdag 26 mei is mijn laatste training en dan zit mijn job bij DLKV erop en hopelijk
sluiten we dit jaar af met nog een kampioenschap.
Ik wens Gerrit veel succes met deze leuke groep en zal zeker nog wel een keer komen
kijken en jullie volgen waar mogelijk.
Een dubbelmgevoel omdat ik wegga naar een andere club, maar een prachtig gevoel dat
ik 3 en bijna 4 kampioenschappen mee heb gemaakt en met een leuke club mensen heb
mogen samenwerken.
Nogmaals DLKV bedankt voor alles en veel succes!
Hartelijke groeten,
Cisca Wierda
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Meitoberfest
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Van de Kantinecommissie
Hallo allemaal,
Dinsdagavond 20.30 uur. Ik moet een stukje schrijven voor het clubblad. Uuuh, tja, daar
gaan we dan.
De boodschappen zijn gedaan (thanx Wilma), de tweede drankbestelling is alweer een
feit, het veldseizoen is begonnen. Het mooie van de eerste buitentrainingen is dat de
mannen thuiskomen met lekkere frisse buitenluchten en koude rode wangen. “Gezonde
lucht” heet dat ;-) daar word je blij van!
Waar ik ook blij van wordt is het volgende: Internetbankieren.
Aan het eind van elk seizoen stuur ik normaliter iedereen die een rekening heeft
openstaan een mail met het verzoek het openstaande bedrag over te maken naar de
kantinerekening. In het bestuur hebben we besproken, dat het goed is om dat wat vaker in
het jaar te doen, zodat de bedragen niet zo ver oplopen. Voornemen is om 3 keer per jaar
de balans op te maken en een mail te versturen met de rekening. Contant betalen (of
liever nog, mobiel bankieren) tijdens de thuiswedstrijden of op de trainingsavond kan
natuurlijk ook. De afspraken over de maximaal openstaande bedragen zijn nog steeds:
Maximaal €10,00 voor jeugdleden en maximaal €30,00 voor senioren……..
FF zakelijk:
De kantinerekening van DLKV: NL48 RABO 0314 8518 79 t.n.v. DLKV
Nu ik toch bezig ben:
Oproep/ vacature! We zoeken ondersteuning bij de kantinediensten op zaterdag en/of
zondag tijdens de thuisweekenden en bij activiteiten. Het zou heel fijn zijn, wanneer we
wat meer mensen hebben die kantinedienst willen draaien. Ik denk aan leden, maar ook
aan ouders! Al kun je maar 1x in het seizoen, dat zou al heel fijn zijn! Wil je informatie of
aanmelden, dan mag je me altijd benaderen!
Zo, dat was het wel zo’n beetje. Dit stukje nog even mailen naar Frédérique en Rianne en
dan komt vast alles weer goed dit seizoen! Ik wens iedereen veel lol, plezier en zonnige
wedstrijden!
Fijne groeten,
Nicole ter Voert (06-30298009)

en uhh...18 nix……!
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Kangoeroe Klup
Vanaf het aankomende veldseizoen willen we gaan starten met
de Kangoeroe Klup.
De laatste weken hebben we van meerdere ouders gehoord dat
zij het erg leuk zouden vinden als hun kinderen van 4 t/m 7 jaar
ook kunnen gaan korfballen. Bij de Kangoeroe Klup leren zij
spelenderwijs kennis te maken met korfbal.
De komende weken gaan we bekijken hoe we dit het beste
kunnen gaan doen. Gaan we doordeweeks trainen of in het
weekend? Hoe vaak? Op welke tijden? Wie worden de trainers?
Nog genoeg te doen dus.
Lijkt het je leuk om met ons mee te denken of straks trainen te
geven, of ken je kinderen in deze leeftijdsgroep? Geef dit dan
aan bij één van de huidige trainers en coaches.
Groeten,
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Even voorstellen...
De laatste tijd hebben we weer een aantal nieuwe spelers gekregen binnen DLKV. Een
aantal hiervan hebben we gevraagd om hier iin het kort iets over te vertellen.
Ongeveer een jaar geleden kwamen er twee nieuwe heren bij de B1, Twan en Joep.
Ondertussen hebben ze allebei hun draai gevonden in het
team en hebben ze hun eerste doelpunten al gemaakt.
Maar wie zijn zij?
Wie ben je?
Twan: Ik ben Twan Peters.
Joep: Ik ben Joep Schuurman.
Hoe oud ben je?
Joep: Ik ben 14 jaar.
Twan: Ik ben 13 jaar oud.
Welke sport heb je hiervoor gedaan?
Twan: Hiervoor heb ik hockey gedaan.
Joep: Hiervoor zat ik op voetbal.
Hoe ben je bij korfbal terecht gekomen?
Joep: Ik heb vroeger ook gekorfbald en ik miste het weer. Lynn zei dat ik er weer op moest
gaan, dus ben ik mee gaan trainen en toen ben ik erop gegaan.
Twan: Ik ben bij korfbal terecht gekomen dankzij Joep.
Hoe vind je het om in een team samen te werken?
Twan: Ik vind het leuk omdat je met zijn allen goed moet opletten om te scoren.
Joep: Ik vind samenwerken in een team heel leuk en ook heel fijn en veel gezelliger.
Wat vind je het leukst aan korfbal?
Joep: Dan denk ik toch het samenwerken en het is nog leuker omdat ik in een superleuk
team zit waar het altijd gezellig is.
Twan: Het leukste aan korfbal vind ik het teamspel.
Hoelang denk je nog korfbal te gaan spelen?
Twan: Dat weet ik nog niet vanwege studie/stage. Maar ik probeer het nog zo lang
mogelijk te doen.
Joep: Ik zou het niet weten maar ik denk heel lang. Ik heb nu geen reden waarom ik zou
gaan stoppen want het is een hele leuke sport.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Suzan Snijders en ik ben 27 jaar oud. Sinds 2 jaar woon ik met mijn vriend
samen in Didam. Hiervoor woonde ik in Groesbeek. Ik ben bij het korfballen bij DLKV
uitgekomen omdat ik weer een teamsport wilde spelen. Hiervoor ging ik wel eens naar de
sportschool, maar dit was geen succes en ik ging bijna nooit. Ik kende de sport korfbal al
van toen ik kind was. Van mijn 9e tot mijn 16e heb ik in Groesbeek bij een
damesvereniging gekorfbald. Omdat het weekend vaak al vol met afspraken zit, heb ik
ervoor gekozen om bij DLKV in de midweek te gaan spelen. Dit doe ik nu 2 maanden en
het bevalt me erg goed.
Groetjes Suzan Snijders

Ik ben Freek, ik ben 17 jaar oud en ik zit in de A1.
Hiervoor heb ik negen jaar op atletiek gezeten, ik vond het een leuke sport maar na negen
jaar vond ik het wat minder worden dus ben ik er mee gestopt. Een paar onderdelen die ik
daar deed waren bijvoorbeeld speerwerpen, kogelstoten, 100 meter sprint en 1000m
hardlopen.
Ik ben bij korfbal gekomen doordat een vriend van me op deze sport zit dus dacht ik: ik ga
een keer meedoen en dan kan ik kijken of ik het een leuke sport vind. Dit vond ik, dus ging
ik meedoen met de trainingen en iedereen is zo aardig geweest om me te helpen met alles
te leren. Iedereen in dit team kan het met elkaar vinden en iedereen maakt veel plezier en
dat vind ik leuk aan deze groep.
Ik hoop dat we nog een lange tijd lekker samen kunnen sporten.
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Balsponsoren
Sponsoren zijn er in vele soorten en maten.
Vandaag zetten wij onze balsponsoren van het afgelopen zaalseizoen in de spotlights.
In het afgelopen zaalseizoen heeft ons eerste team tot tweemaal toe het genoegen gehad
om de wedstrijd aan te vangen met een nieuwe wedstrijdbal.
De eerste die het genoegen had een bal ter beschikking te stellen was Frank Hageman
van Gilsing herenmode te Didam. Bij Gilsing Herenmode vinden de mannen uit de hele
regio kleding die ze “past”. Van casual, business tot trouwkostuum. Mede dankzij deze
nieuwe bal wist ons 1e een belangrijke zege te halen tegen Phenix uit Goor in de strijd om
het kampioenschap.

Een tweede die zich dit seizoen aandiende als sponsor van een wedstrijdbal, was Cisca
Wierda namens Non Scolae. Non Scolae richt zich op huiswerkbegeleiding, geeft
trainingen in het verhogen van weerbaarheid/vertrouwen en beter leren communiceren.
Eveneens geven zij begeleiding bij echtscheidingen, rouwprocessen, begeleiding van
zorgleerling en bij pestprojecten.
Helaas bracht deze bal wat minder geluk en moest DLKV na een spannende slotfase de
punten laten aan de Rivalen uit Doesburg.
Wij danken namens DLKV beide sponsoren voor hun bijdrage!!
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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.

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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