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Junioren A1
Aspiranten B1
Pupillen E1
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Gerrit de Weert
Joyce Kolder
Willem van Zomeren
Willem van Zomeren
Marco Stavast

06-51835327
06-50262336
06-15332776
06-15332776
06-50949342

gdweert@gmail.com
kolderjoyce@gmail.com
wvanzomeren@hotmail.com
wvanzomeren@hotmail.com
m.stavast@chello.nl

Commissies en e-mailadressen
Eén van de speerpunten van het bestuur van het afgelopen seizoen jaar was; DLKV
voorzien van eigen e-mailadressen. Deze waren er wel maar werkten niet naar behoren.
Joël is hier in het voorjaar mee aan de slag gegaan en het resultaat is er! Iedere
commissie binnen DLKV is voorzien van een goed werkend mailadres. Wij
zouden het ook erg prettig vinden als deze e-mailadressen per direct gebruikt gaan
worden. Dit zowel binnen de vereniging als naar de buitenwereld.
Hierbij het overzicht van de personen binnen DLKV die een mailadres beheren:
e-mailadressen DLKV

Naam

voorzitter@dlkv.nl

Joyce Kolder

secretaris@dlkv.nl

Karin van Bethraij

penningmeester@dlkv.nl

Tom Eggenhuizen

bestuur@dlkv.nl

Karin van Bethraij

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Rosemarijn de Kroon & Kim v/d Knijff

kantine@dlkv.nl

Nicole ter Voert

tc@dlkv.nl

Annemarie de Kroon & Joyce Kolder

tc_jeugd@dlkv.nl

Willem van Zomeren

ac@dlkv.nl
ac_jeugd@dlkv.nl

Werner van Vuuren

schoolkorfbal@dlkv.nl

Sanne van der Knijff

clubblad@dlkv.nl

Frederique van Zomeren & Rianne Haafs

beheer@dlkv.nl

Joël Boerboom

webmaster@dlkv.nl

Rick te Dorsthorst

media@dlkv.nl

Rosemarijn de Kroon

sponsor@dlkv.nl
info@dlkv.nl

Karin van Bethraij

De Commissies bestaan dit seizoen uit de volgende leden:
Wedstrijdsecretariaat
Rosemarijn en Kim
Technische Commissie
Annemarie en Joyce
Technische Commissie Jeugd Willem (trainers/coaches jeugd)
Activiteiten Commissie
Sanne v/d Berg en Kevin
Activiteiten Commissie Jeugd Rosemarijn, Manon, Enrico en Werner
Schoolkorfbal
Sanne v/d Knijff, Sanne v/d Berg, Rosemarijn en Twan
Clubblad
Frederique en Rianne
Succes allemaal!
Joyce
Bestuur DLKV
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Van de voorzitter
Op het moment van schrijven, heeft de herfst zijn intrede al gedaan en maken we ons als
korfballers op om het veld achter ons te laten en naar de zaal te gaan.
Ook het bestuur heeft zijn eerste bestuursvergaderingen alweer gehad en is er weer
nagedacht over de speerpunten voor seizoen 2016 / 2017. Dit jaar is er gekozen om voor
1 speerpunt te gaan en wel; “Motivatie en betrokkenheid van leden verhogen”. De invulling
moeten we er nog aan geven maar de boodschap zal duidelijk zijn: zonder vrijwilligers
geen vereniging en dat geldt natuurlijk ook voor DLKV.
Op donderdag 17 november staat de ledenvergadering op de agenda en wij als bestuur
hopen op jullie komst!! Verder hebben wij van de Activiteiten Commissie Jeugd alweer de
eerste data voor activiteiten voor de jeugd doorgekregen en ook de Sjors Sportief en het
schoolkorfbaltoernooi hebben alweer een datum.
Dan is Daan actief om een gecertificeerd scheidsrechter te worden en daar zijn wij als
bestuur erg blij mee. Zoals bekend moet een vereniging, die binnen het wedstrijdkorfbal
speelt, scheidsrechters leveren en op dit moment fluit alleen Jaap voor DLKV. In de zaal
zal Daan voornamelijk ervaring opdoen door veel wedstrijden te fluiten en het streven is
dan om vanaf het veld weer een stapje verder te gaan! Succes Daan!
Dan wens ik iedereen een mooie herfst toe en alle korfballers heel veel succes!
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 het bestuur
Beste allemaal,
Hierbij worden alle leden en ouders van leden uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering op Donderdag 17 november om 20uur in het clubhuis van DLKV.
De agenda is als volgt:
Opening
1. Ingekomen stukken
2. Vaststellen notulen ALV seizoen 2015 - 2016
3. Financiën 2015-2016 en begroting 2016-2017
o Inkomsten
o Uitgaven
o Begroting
4. Verslag kascommissie / Benoeming kascommissie
5. Stand van zaken commissies
o Technische commissie
 Senioren
 Jeugd
o Jeugdcommissie
o Kantine commissie
o Materiaalcommissie
o Beheercommissie
o Sponsoring
o Het clubblad
o Schoolkorfbal
o Schoonmaak
6. Rondvraag
7. Sluiting
Vrijwilliger van het jaar
Met sportieve groet,
Bestuur DLKV
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Van de Technische Commissie
Seizoen 2016 / 2017!
We starten dit seizoen met 4 senioren teams (DLKV 1, DLKV 2, DLKV 3 en een
midweekteam) en 3 jeugdteams (A1, B1 en de D1).
DLKV 1 is dit seizoen gestart met een aantal nieuwe spelers en natuurlijk een nieuwe
trainer/coach. Dit betekent wennen aan elkaar en weer opnieuw bouwen aan iets moois.
Het veldseizoen verliep helaas zonder punten, maar het vertrouwen is er dat dit goed gaat
komen.
DLKV 2 heeft een prima seizoen gespeeld en zijn op de tweede plaats achter Diderna
geëindigd. Met eigen spelers en af en toe wat invallers uit de andere teams worden er elke
week leuke wedstrijden gespeeld.
DLKV 3 kende een minder goede start van het seizoen! Met maar 2 dames op papier en
een klasse te hoog ingedeeld, werd het een zwaar seizoen met grote nederlagen. Wel
moet er een compliment gemaakt worden naar alle dames die hebben ingevallen. Het was
even een puzzel, maar gelukkig kon deze snel met jullie hulp worden opgelost.
Ook het midweekteam is op de tweede plaats geëindigd. Een prima prestatie met mooie
en spannende wedstrijden.
Nu gaan we ons klaarmaken voor het zaalseizoen. Het oefenprogramma is geregeld en de
zaaltijden zijn bekend. DLKV 3 is ingedeeld in een lagere klasse en er hebben zich dames
gemeld die graag in DLKV 3 willen spelen waardoor het team weer compleet wordt.
Tevens heeft de TC heeft goede afspraken kunnen maken met de volleybal waardoor we
bijna elke zaterdag alle teams achter elkaar kunnen laten spelen.
Als TC wensen wij iedereen een mooi en sportief zaalseizoen.
Dan willen wij Gerrit, Celine, Milja , Annika en Joëlle van harte welkom heten en heel veel
korfbalplezier bij DLKV wensen.
Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, willen wij nog even benadrukken dat alle
wedstrijdwijzigingen via het wedstrijdsecretariaat moeten verlopen. Hiermee behouden zij
het overzicht voor de hele vereniging!
Sportieve groeten
Annemarie & Joyce
Technische Commissie
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Van de Jeugd Activiteiten Commissie
Het was weer een geslaagd seizoen wat ons als commissie betreft. We kijken terug op
een aantal leuke activiteiten. Zo begon het seizoen met een sinterklaas activiteit voor de
D1. Voor hen was er een gezellige avond georganiseerd, die begon met het eten van
frietjes. Na de frietjes was het tijd voor het dobbelspel met leuke cadeautjes die de
kinderen zelf hadden gekocht en als afsluiter is er een gezellige film gekeken. Ook voor de
B1 en de A1 was er rond deze tijd een activiteit; een heus gala- diner. Alle spelers van de
B- en A kwamen, strak in pak of in een mooie jurk, over de rode loper het clubgebouw
binnen. Bij binnenkomst werd er een mooie foto gemaakt om vervolgens aan het
gourmetdiner te beginnen. Na het gourmetdiner werd er afgesloten met een gezellige
disco.
In februari afgelopen jaar stond er een bijzonder spannende spooktocht op het
programma. Na een aantal drukke weken van voorbereiding en het zoeken naar spoken
was het op 19 februari zo ver. De spelers van de D1 startte als eerste groep, ze werden
door de pendelaars Karin van Betraij en Arja de Kroon naar de startlocatie gebracht. Na
de D1 waren de spelers van de B1 aan de beurt, in kleinere groepen. De D1 kwam als
eerste weer terug. Ze hadden een (iets te!) spannende tocht gehad en bij binnenkomst
hadden ze weer genoeg praatjes. Nadat de D1 binnen was, druppelde de groepjes van de
B1 ook binnen, ook met voldoende praatjes maar ook met de nodige giechels. Ook de B1
was een aantal keren goed geschrokken.
Na de spannende spooktocht stond alweer het kamp op het programma. Ook dit jaar
begon dit op vrijdag avond en eindigde het op zondag ochtend, met het inmiddels jaarlijks
terugkerend Amerikaans ontbijt samen met de ouders. Op vrijdag avond begonnen we
rustig met het klaarmaken van de slaapplaatsen, het uitleggen van de regels, lekker een
beetje schieten en werd de avond afgesloten met een wedstrijden WII'en. Vooral dit WII'en
was erg populair, zowel bij de dames als bij de heren. De zaterdag stond in het teken
"alles mag op zaterdag" en er werden diverse spelletjes gespeeld, zoals het letterspel,
skilattenrace en het schreeuwspel. 's middags werd er een fotospeurtocht door het dorp
gedaan, waarbij de kinderen aan de hand van foto's de route door het dorp moesten
vinden. Bij terugkomst was het tijd voor een rondje buikschuiven op de buikschuifbaan.
Ondanks de kou was dit een groot succes. Toen iedereen weer opgewarmd en gedoucht
was, werd het tijd voor de BBQ. Na het avondeten was het wachten tot het donker zou
worden, om met het avondspel te kunnen starten. Om de tijd van dit wachten te doden,
werd er een partijtje piramide schieten gespeeld. Om half 11 was het voor de D1 donker
genoeg om te beginnen; samen met hun trainers werden zij ergens ver weg gedropt in het
donker, om zo snel mogelijk weer terug te komen bij DLKV. Na een wandeling van een
ruim uur is het de D1 gelukt om weer terug bij DLKV te komen. Ook de B1 werd gedropt.
De B1 is gedropt in de buurt van Giesbeek samen met hun trainer, en ook zij moesten
helemaal teruglopen. Dit was een behoorlijk eind. Bij terugkomst van beide teams was er
een klein vuurtje gemaakt in de vuurkorf en waren er marsmallohs voor iedereen. De
volgende ochtend mocht er een beetje worden uitgeslapen, waarna de ouders zouden
aankomen om op te ruimen en te ontbijten. Eerst werd er natuurlijk gestart met een
gezamenlijke ochtendgymnastiek, gegeven door Marieke Bach. Daarna was het voor
iedereen tijd om te genieten van het lekkere ontbijt.
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Wij als commissie kijken weer terug op een geslaagd seizoen en zijn al weer druk bezig
met het voorbereiden van de volgende activiteiten. Voor de D1 zal er op 9 december een
activiteit plaatsvinden en voor de B1 en A1 op 10 december. Houd deze datum alvast vrij,
meer informatie volgt zo snel mogelijk.
Om al deze activiteiten tot een succes te maken, hebben we vele extra handen nodig
gehad. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die onze activiteiten tot een succes
hebben gemaakt, zonder jullie hadden wij het ook niet gered! Ook wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om de diverse sponsoren te bedanken. Daarnaast wil ik
Manon Sanders welkom heten in de jeugdactiviteiten commissie. Zij gaat ons komend
seizoen versterken, welkom Manon!
Groetjes Roos

Van de redactie
Wij doen hard ons best op elk clubblad op te vullen met leuke stukjes en verslagen. We
zijn blij met de vele verslagen van afgelopen veldseizoen. We hopen dit natuurlijk de
volgende keer weer te zien! Ook willen wij graag nieuwe rubrieken toevoegen aan het
clubblad. Deze keer zijn we begonnen met de rubriek ‘Uit de oude doos’. Mocht je nou zelf
nog foto’s hebben van vroeger, en heb je daar een leuk verhaal bij? Stuur het dan naar
ons en dan wordt het de volgende keer geplaatst!
Heb jij nog leuke (nieuwe) ideeën om het clubblad mee in te vullen? Laat het ons dan
weten, dan kunnen wij dit in het volgende clubblad opnemen.
Groet,
Rianne en Frédérique

Vacaturebank










Scheidsrechters Commissie
Sponsorkleding Commissie
Sponsor Commissie
Schoonmaak Commissie
Beheerder Clubgebouw
Ledenwerving Commissie
Aanspreekpunt nieuwe leden
Kantine Commissie
Voorzitter
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Van de Jeugd Technische Commissie
Het gaat de goede kant op met de jeugd van DLKV. Voor het tweede jaar op rij is het
aantal jeugdleden gestegen. Tussen 2014 en 2015 zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen, het
afgelopen jaar zelfs 6. Het lijken geen grote aantallen, maar de afgelopen twee jaar zijn we
toch mooi gestegen van 26 naar 36 jeugdleden!
De groei zit vooral bij onze jongste jeugd. De D1 is een enthousiaste groep met even
enthousiaste trainers. Dat is de beste reclame voor een vereniging. Niet voor niets zijn zij
in 2 jaar tijd gegroeid van een viertal naar een groep van 12 kinderen. Daarnaast zijn we
vorig jaar gestart met onze Kangoeroe Klup, waar kinderen van 3 tot en met 5 jaar kennis
maken met het korfballen. Op bijna elke training zien we een groepje van dezelfde
kinderen, maar de laatste training waren er maar liefst 9 kinderen aanwezig! Een groot
compliment voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!
Helaas is die inzet de laatste jaren wel een probleem gebleken. Om verder te kunnen
groeien hebben we dringend meer trainers en coaches nodig. Momenteel is het zo dat de
A1 geen vaste trainer/coach heeft en dat de spelers uit dit team noodgedwongen met de
senioren meetrainen. Op zich niet erg, want hier leren ze veel van. Maar het trainen met je
eigen team is toch het leukste. Doordat de trainingsgroep bij de senioren nu erg groot is, is
er bovendien minder tijd en ruimte om nieuwe dingen goed aan te leren.
Tijdens het afgelopen veldseizoen heeft Daan de coaching van de A1 grotendeels
opgepakt. Hij mag met zijn jonge leeftijd echter zelf nog in dat team spelen, en gaat zich
bovendien ook richten op zijn opleiding tot scheidsrechter. Voor het zaalseizoen hebben
we dus opnieuw een uitdaging om dit team zo goed mogelijk te begeleiden.
Bij de B1 ben ik zelf momenteel de enige trainer en coach, maar wel met ondersteuning
van (dezelfde) Daan. Waar Daan dus komend seizoen mogelijk een stapje terug moet
doen, blijft er dus maar één trainer over op een fanatieke groep van 13 spelers. Opnieuw
dus weinig tijd en ruimte om de jeugd goed te begeleiden.
De jeugd is onze toekomst, en we hebben er allemaal wat aan als onze jeugd goede
training en begeleiding krijgt. Mogelijk kan je niet altijd, maar dan kan je alsnog van
waarde zijn voor de jeugd. Bijvoorbeeld door gedeeltelijk te helpen bij de trainingen, of op
basis van een roulatieschema een team te coachen. Alle kleine beetjes kunnen helpen!
Spreek me de komende weken gerust aan, als je twijfelt of je iets kan betekenen voor
onze jeugd. Persoonlijk zorgt het enthousiasme van de jeugd bij mij altijd voor een fijn
gevoel als ik weer naar huis ga. Lachende jeugdspelers die het naar hun zin hebben bij
DLKV, dat willen we toch allemaal?
Ik hoor graag van jullie!
Groeten,
Willem
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Van de penningmeester
Fijn dat er weer een nieuw clubblad op de deurmat ligt waarin ik wat over de financiën kan
vertellen.
Allereerst hebben we in ons clubgebouw een kleding container staan. De kleding wordt
ingezet/hergebruikt voor goede doelen, daarnaast krijgen wij als vereniging hier een
kiloprijs voor. Op 5 oktober heeft Klaas van Hamburg de container laten ledigen. Dit bracht
toch alweer ruim €40 op.
Verder heeft Aart voor een nieuwe sponsor “Balduk Bouwservice” gezorgd die een
advertentie in ons clubblad gaat plaatsen.
Ook onze online aankopen via sponsorkliks begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen
periode hebben we hier ruim €60 voor ontvangen.
Ook hebben we in de afgelopen periode 3 ballen ontvangen van balsponsoren Gilsing
Heren Mode, Ciska en een lid die niet met naam genoemd wil worden.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft om deze sponsorbedragen binnen
heeft weten te halen. Weten jullie nog iemand die ons wil sponsoren, laat het mij dan even
weten.
Alle kleine beetjes helpen want natuurlijk hebben we ook de nodige uitgaven gehad. Dit
jaar hebben voor het eerst huur moeten betalen voor ons buitenterrein aan het Quadraam
(Liemers College). Dit zijn toch forse bedragen die jaarlijks gefactureerd gaan worden.
Meer details over de inkomsten en uitgaven krijgen jullie tijdens de ledenvergadering op
17 november a.s.
De Penningmeester
Tom Eggenhuizen
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Uit de oude doos
"Roos, wil jij een stukje schrijven
over deze foto". Ja hoor, dat doe ik
wel was mijn antwoord. Volgens het
boekje waar hij in zat, was het in 98.
Dat is lang geleden...., Ik weet dan
ook niet meer precies wat er
speelde rond die foto. Wat ik wel
kan vertellen is dat dit nog in het
oude clubgebouw is, Jenny
Wanders naast me zit en ik dus
waarschijnlijk in zoiets als de D1
speelde en de beer die we
vasthouden was onze mascotte.
Deze ging altijd mee en overal mee
naar toe. Dat we deze beer op de foto omhoog houden zou kunnen zeggen dat we
kampioen waren geworden. Ik kan me nog een kampioenschap in Duiven herinneren met
dat team, waar Nardy en Erik Staring onze coaches waren en waar ook de beer mee was
en omhoog gehouden werd. Die beer is jarenlang meegegaan als mascotte en ik denk
zelfs dat deze beer, compleet met het t-shirt, nog ergens bij mijn ouders op zolder ligt...

Wie een nieuwe rubriek verzint,
moet zelf ook met de billen bloot.
Met dank aan Rianne kwam deze
niet zo heel charmante foto
tevoorschijn.. Deze foto is gemaakt
tijdens het jeugdkamp in Borculo.
‘Vroeger’ gingen we daar om het
jaar op kamp en dan sliepen we met
alle teams bij elkaar in hele grote
stapelbedden. Ik weet niet meer
precies welke activiteiten we
hadden, maar ik weet nog goed dat
er een groot grasveld was waar we
allerlei spellen konden spelen en
natuurlijk kan ik me de speeltuin ook nog herinneren. In mijn herinnering is de speeltuin
heel groot, maar dat blijkt toch niet echt het geval te zijn geweest. Deze foto is
waarschijnlijk genomen vlak voor de bonte avond, maar ik kan me niet meer herinneren
wat we hebben gedaan. Ik sta op de foto met Ellis, Mardy en Anouk. Zij zijn helaas alledrie
al lang gestopt met korfballen. Omdat er te weinig spelers waren in hun team, moest ik
toen ik een jaar of 13 was samen met Laura en Guillermo (ook allebei gestopt) uit de C1
over naar de B2. Dat wilden we eigenlijk helemaal niet, maar al snel bleek het in dat team
hartstikke leuk en heb ik daar een erg leuke tijd mee gehad!
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Teamverslagen
DLKV E1
Dit jaar waren de d’tjes voor het eerst de D. Dat mocht ook wel want van 5 kinderen vorig
jaar zijn we dit jaar al met 12! Nu ze d’tjes zijn geworden was dat erg wennen, maar vooral
heel leuk! De meeste waren erg blij dat ze nu eindelijk op het “grote”veld mochten spelen,
maar sommige vonden het nog erg spannend. Zo was het voor ons (Marco en mij) weer
een uitdaging om het uit te leggen. Iedereen vond het namelijk erg verwarrend dat er nu
opeens twee vakken waren en dat je er in eentje niet eens mocht scoren. Dit is gelukkig
niet 1 keer fout gegaan in de wedstrijden wat ook al een prestatie was. De twee vakken
hebben ze meer zichzelf uitgelegd doordat het verdedigingsvak al snel het “v” vak werd
van Victor en het aanvalsvak al snel het “A” vak van Alexandra. De zaterdag dat ze hun 1e
wedstrijd hadden en ze het dus voor het eerst gingen proberen, ging al best goed! Ze
hadden wat moeite met het wisselen van functie, vierkantje draaien en het uitbrengen van
de bal, maar gelukkig was er niks mis met het scoren want er lagen er gewoon drie in.
Helaas was dat net niet genoeg om de 1e wedstrijd te winnen, want die is verloren met 43. In de trainingen zijn we daar hard op gaan oefenen en je zag dat ze elke wedstrijd beter
werden. De 3e wedstrijd hebben ze dan ook gewonnen met 1-0! Uiteindelijk zijn ze 3e
geworden in de 3e klasse, waar wij erg trots op waren. Wij hebben dit buitenseizoen een
erg gezellig seizoen gehad met serieuze trainingen, maar vooral veel lol. Met dit seizoen
een heel groot watergevecht een veel spelletjes, hopen we dat volgend seizoen net zo
leuk wordt als de vorige!
Groetjes,
Femke

DLKV B1
Onze B1 speelt dit seizoen voor het eerst in de 4e klasse. Vorig jaar waren ze nieuw in de
B-competitie en speelden ze nog een niveau lager. Dat is toen goed gegaan, dus een
niveau omhoog was een logische stap.
Dan is het altijd even spannend wat je kan verwachten. Van onze drie tegenstanders
kenden we er pas één, want tegen Rheko hadden we vorig jaar ook al gespeeld. Van KVZ
en Olympus wisten we echter maar weinig. Het eigen spel is dan ook het belangrijkste.
Hoe gaan we ons eigen spel verbeteren om ook op dit niveau wedstrijden te kunnen
winnen?
De eerste wedstrijd speelden we tegen Rheko, een bekende tegenstander dus waar we
vorig jaar al hadden gezien dat ze redelijk gelijkwaardig aan ons zijn. Deze keer lag ons
scorend vermogen beduidend hoger en wisten we met 9-5 te winnen. Een week later
speelden we tegen Olympus en verloren we met 16-4. Deze wedstrijd speelden we totaal
anders dan een week eerder.
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De 3e en 4e wedstrijd speelden we tegen koploper KVZ. Tegen de verwachting in spelen
we thuis gelijk met 6-6 (met Celine als coach). Een week later verliezen we met 7-3 van
KVZ, maar van hun coach hoor ik dat wij de enige ploeg in de competitie zijn die het hun
moeilijk kan maken. Toch een compliment!
Vervolgens gaan we op bezoek bij Rheko. Een zeer gelijk opgaande wedstrijd (waarin we
wel steeds net voor staan) weten we uiteindelijk te winnen met 9-8. De laatste wedstrijd
tegen Olympus spelen we om de 2e plek in de competitie, maar opnieuw weet Olympus te
winnen. Deze keer met 6-9.
Achteraf een veldseizoen waarin ik heb gezien welk niveau onze B1 kan halen, maar
waarin ik ook een wedstrijd heb gezien waarin we dat niveau totaal niet halen. Dat hoort
een beetje bij jong zijn, maar in de zaal gaan we proberen hier beter mee om te kunnen
gaan. We moeten meer vertrouwen krijgen in ons schot en meer de aanval gaan zoeken
aan de zijkanten. Als we dat beheersen en we blijven zo gevaarlijk op de doorloopbalactie
als we nu al zijn, kan het een mooi seizoen gaan worden!
Veel succes allemaal in de zaal!
Groeten,
Willem

DLKV A1
Het afgelopen seizoen liep bij ons niet zo lekker. We hebben op dit moment Eva niet meer
in ons team, omdat ze naar Amerika is, en zijn dus maar met precies 8 mensen
overgebleven. Alsof dit nog niet krap genoeg was zijn wij na 2 wedstrijden veranderd in het
G-team, op 3 mensen na mankeerde iedereen wat. De ene een overbelaste arm, de ander
valt ‘s morgens voor de wedstrijd nog even van de trap en ook nog iemand in het gips.
Gelukkig waren de spelers van de B1 sportief genoeg om ons tijdens onze wedstrijden te
ondersteunen. Invallers, ontzettend bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen! Ook
begonnen we dit seizoen zonder trainer en zonder coach. Gelukkig mochten we na wat
overleg, van Gerrit op dinsdag bij het 1e mee komen trainen, en hadden we Daan die ons
op de zaterdagen meestal kon komen coachen. Eigenlijk begonnen al onze wedstrijden
goed; een aantal doelpuntjes en we stonden voor, maar zodra de eerste minuten voorbij
waren lieten we het allemaal een beetje liggen. Vooral op het afmaken van onze kansen
moet nog steeds flink getraind worden. Ondanks deze tegenslagen hebben we toch nog 4
punten binnen weten te slepen.
De A1
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DLKV 3
Het veldseizoen zit er voor dit najaar al weer op, en het was me er een. Doordat we een
klasse hoger gingen spelen en Demi en Annemarie doorgeschoven zijn naar het 1e was
het af en toe puzzelen hoe we het team compleet moesten maken. Het is wel allemaal
gelukt elke keer, en we hebben toch nog een aantal leuke wedstrijden neergezet! Het was
vooral wennen en aanpassen aan elkaar maar we hebben dit toch aardig voor elkaar
gekregen en zien het zaalseizoen iets rooskleuriger tegemoet aangezien we dan een
klasse lager gaan spelen en we hierin hopen beter te presteren! Ik ben ondanks de niet al
te beste uitslagen toch trots op ons 3e en gaan er in de zaal weer volle bak voor!! Via deze
weg wil ik ook alle invallers en invalsters enorm bedanken om ons uit de brand te helpen!
We hopen jullie in de zaal weer te zien!!
DLKV 3 💚

DLKV 2
Het wordt buiten al weer kouder en de avonden donkerder dus hoogste tijd om het veld te
verruilen voor de zaal.
Als tweede kunnen we terug kijken op een bewogen maar toch ook zeer geslaagd
veldseizoen. We begonnen het seizoen met drie dames, doordat Jirina nog met
zwangerschapsverlof was. Gelukkig was Karin weer bereid om ook dit seizoen Jirina te
vervangen.
Het seizoen werd goed gestart met een overwinning op Atalante. Na twee weken rust
moest er worden gespeeld tegen Diderna. Helaas werd deze zeer spannende wedstrijd
afgesloten met 1 doelpunt te weinig en gingen alle punten naar Diderna.
Al snel werden er meer wedstrijden gewonnen in verschillende opstellingen. Zo bleef het
kampioenschap in zicht. Zeker toen ook Diderna onverwacht een wedstrijd verloor.
Olympus was een zware tegenstander waar de wedstrijd lang gelijk opging. Na twintig
minuten moesten we met 7 spelers verder, omdat Paula verkeerd terecht kwam en door
haar enkel ging. Dit was een onverwacht moment voor Jirina die dacht gezellig even te
komen kijken. In geleende spullen was ze klaar om de tweede helft aan te treden. Helaas
werd ook deze wedstrijd met 1 doelpunt verschil verloren. Hierdoor kon er in de laatste
wedstrijd geen kampioenschap meer worden behaald.
Maar het seizoen werd wel in stijl afgesloten met een overwinning in Zevenaar.
Alle invallers weer bedankt voor jullie hulp. Hopelijk kunnen we ook in de zaal weer een
beroep op jullie doen.
DLKV 2
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Terug na 10 jaar
Ik zal me even voorstellen voor diegene die mij niet kennen bij DLKV.
Gerrit de Weert, 56 jaar, getrouwd en woon in Beltrum samen met mijn vrouw Janneke.
Heb 1 zoon en 1 dochter , gaat miv de zaal ook bij Dlkv spelen, 1 schoondochter en 1
schoonzoon en 2 kleinkinderen.
Ik korfbal al vanaf mijn 9e jaar, dus loop al aantal jaren, ben nu ongeveer 30 jaar trainer
coach. Heb bij Olympia Borculo gespeeld en ben daar ook een aantal jaren coach
geweest. Verder o.a. bij Rigtersbleek Enschede, Wiko, Overschotje, Wesstar,
Rivalen, Naäs Enschede. Tussendoor nog een jaartje met aantal oud Olympia 1
spelers in de competitie gespeeld.
Ongeveer 10 jaar geleden was ik ook trainer bij DLKV en nu dus weer. Veel nieuwe
gezichten al moet ik wel zeggen dat ik er in loop der jaren wel aantal al ben tegen
gekomen.
Vorig seizoen hoorde ik dat Cisca zou stoppen en heb ik een aantal gesprekken met
Joyce en Annemarie gehad, aan het einde bleef ik over en sta ik weer in Didam
voor een leuke groep. We trainen 1 x op de dinsdag met grote groep van soms 20
spelers en op vrijdag met de selectie.
De resultaten zijn tot op heden nog niet goed, we missen nog teveel kansen, creëren ze
wel maar moeten er meer afmaken. Het streven is toch om elke wedstrijd
minimaal 15 doelpunten te maken. Daar werken we hard aan en het is kwestie
van vertrouwen zodat ze weer wat makkelijker gaan vallen.
In de zaal spelen we een stapje hoger, 3e klasse en daar moet we behoorlijk aan de
bak. Met aantal streekderby`s tegen Olympus, Duko en Rivalen. Gaat een leuke
uitdaging worden en het doel is om in deze klasse te blijven.
Op het veld heb ik al aantal wedstrijden op video staan en dat gaan we straks in de zaal
ook doen, dit geeft mij weer oefenstof die ik in de training weer kan gebruiken.
Tot de volgende keer.
Gerrit de Weert
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Even voorstellen...
Hallo DLKV!
Bij deze wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Celine Jansen en ik ben 23 jaar oud. Sinds 2 jaar woon ik samen met mijn
vriend Joost in Didam. Voorheen heb ik altijd in Westervoort gewoond bij mijn ouders en
broertje.
Ik korfbal al vanaf kinds af aan. Dit heb ik al die tijd gedaan bij korfbalvereniging Wesstar
in Westervoort. Nu vond ik het tijd om eens verder te gaan kijken en kwam ik terecht bij
DLKV.
In het dagelijks leven werk ik als paraveterinair/dierenartsassistente bij
dierenartsenpraktijk Didam. Dit doe ik al bijna drie jaar met heel veel plezier. Het kan dan
ook niet anders dat Joost en ik samen een hond hebben
genaamd Hugo.
Naast korfballen vind ik het heerlijk om samen te zijn met mijn
familie. Dit zijn tevens ook mijn trouwste supporters.
Ik heb er nu één (veld)seizoen opzitten in het eerste. Helaas
hebben we niet zo goed gepresteerd. Ondanks dat alles heb ik
het erg naar mijn zin hier.
Sportieve groeten en hopelijk tot snel!!
Celine

Terug van weggeweest…
En ja, daar ben ik weer… Terug van weggeweest! Al voelt het voor mij niet dat ik er echt
een aantal jaar tussenuit ben geweest. Heerlijk om weer terug te zijn en zoveel bekende
gezichten (wekelijks) te mogen zien. En ook erg leuk om weer nieuwe mensen te
ontmoeten en om te zien dat er weer wat jeugd bij is gekomen.
Misschien handig om mezelf even voor te stellen voor de mensen die mij niet kennen: mijn
naam is Milja. Ik ben ooit, volgens mij rond mijn 8e, begonnen met korfballen en heb dat
tot mijn 19e gedaan. Daarna heb ik een ‘carrièreswitch’ gemaakt en ben ik gaan
voetballen. Waarom? Nou, omdat ik een keer iets anders wilde. Rutger, mijn vriend,
voetbalt ook en het leek mij leuk om dat ook eens te gaan proberen. Een erg leuk spelletje
(en soms lastig als je net begint en de bal ineens met je voeten moet raken en niet meer
mag vangen… ;-)) dat ik ook zeker met plezier heb gespeeld. Desondanks bleef ik aan
korfbal denken, want ja: een korfbalhart haal je niet zomaar uit iemand! En nu, zo’n 7 jaar
later ben ik weer terug bij DLKV! En wat is het fijn om de bal weer door een korf te mogen
gooien. Want zeg nou zelf: er zit toch veel meer uitdaging in om de bal door zo’n kleine
opening te gooien dan in zo’n groot doel te schieten?!
Toch zal ik over een niet al te lange tijd weer even stoppen
met spelen, want er groeit voor de tweede keer een klein
wondertje in me! Maar no worries, I’ll be back!

Milja
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De activiteiten commissie zoekt jou!
Ben jij degene die wel van een feestje houdt, hier en daar een toernooi wilt organiseren
en bomvol goeie frisse ideeën zit?! Lijkt het jou leuk om mensen te laten zien dat DLKV
meer is dan alleen 3x in de week sporten, en de vereniging een stukje dichter bij elkaar
te brengen?! Dan zoeken wij jou!!
Zoals jullie wellicht weten zijn er in de zomer een aantal mensen vertrokken bij Dlkv,
zowel spelers als mensen die buiten het veld ook dingen regelden. Zo is Angela van der
Meer vorig jaar bij DLKV weggegaan en dus ook gestopt met de activiteitencommissie.
Frederique is overgegaan naar redactie voor het clubblad, dus zijn Sanne van de Berg
en ik (Kevin) nog maar met z'n 2'tjes over! Hierom zoeken wij dus versterking!
Lijkt het jou dus leuk om (te helpen met) feestjes te organiseren, sportevenementen te
regelen en mensen een leuke / sportieve dag te bezorgen? Dan horen wij het graag! Als
je interesse hebt: Sanne is vaak op zondag bij DLKV te vinden, en ik (Kevin) dartelen
gemiddeld 5x in de week wel ergens bij DLKV rond, dus dan vraag het maar gewoon!!
P.S. Niet schrikken en denken dat je ineens van alles alleen moet doen, we zijn er om
elkaar te helpen en de club iets gezelliger en dichter tot elkaar te krijgen! 😁

Nieuwe balsponsoren

We sloten ons zaalseizoen af met 2 fonkelnieuwe ballen gesponsord door Gilsing
Herenmode en Non Scolae, zo konden we ook het veldseizoen starten met een nieuwe
bal en wel gesponsord door Aart en Wies. Aart houdt zich naast het klussen ook bezig
met het werven van nieuwe sponsoren voor onze vereniging. Des te mooier dat hij zich
nu op persoonlijke titel aanwendt als balsponsor.
Wij danken namens DLKV Aart en Wies voor hun bijdrage!!
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Eva in Kansas
Ik woon nu ongeveer 2 en halve maand in Amerika in de staat Kansas. Mijn gastfamilie
woont in een dorp kleiner dan Didam. Ik heb een hele leuke gastfamilie met een broertje
van 9 jaar. Ze hebben me in het begin van het jaar al meegenomen naar California en in
januari gaan we naar Costa Rica. Voor bijna 10 maanden ga ik hier naar een High
School met ongeveer 300 leerlingen. Het is dus niet heel groot en dat is wel fijn, want zo
leer ik veel mensen kennen en kan ik aan alles heel makkelijk meedoen omdat er toch
niet zoveel mensen zijn. Iedereen kent mij ook, exchange students zijn heel interessant.
Ik krijg superveel vragen over Nederland en de meest gestelde vraag is waarschijnlijk
wel: “Hebben jullie ook McDonalds?” Veel mensen kennen Nederland niet en zijn nooit
Amerika uit geweest, dus ze zijn heel nieuwsgierig. Alles gaat heel anders hier dan ik
gewend was en dat is juist wel leuk om mee te maken. Ik doe bijvoorbeeld veel meer
dingen op school dan in Nederland. Er zijn veel sporten te doen. Sport is heel belangrijk
en groot hier. Het afgelopen seizoen heb ik heel veel American football games gezien
met alles wat erbij hoort: cheerleaders, de schoolband, thema’s waarnaar je je moet
kleden en natuurlijk brede jongens. Ons schoolteam heeft tot nu toe nog niks verloren!
Elke school heeft ook een eigen naam voor de sporters. Wij zijn de Roadrunners. Ikzelf
heb tennis gedaan in het eerste seizoen. Dat is nu helaas afgelopen. Dit was echt heel
leuk en daar heb ik ook de meeste van mijn vrienden leren kennen. Nu is het wachten
op het winterseizoen. Over een maandje begin ik met basketbal. Korfbal kennen ze
helaas niet. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en de tijd gaat enorm snel. Eind mei
kom ik weer thuis, dus ik heb nog zeven maanden om de Amerikaanse cultuur te
ontdekken. Als je meer wil weten of foto’s wil zien, alles wat ik meemaak schrijf ik op
mijn blog: evainkansas.reismee.nl
Groetjes,
Eva

DLKV Belactie
Belactie Vrijdag 13 mei
Vrijdag de 13e, ongeluksdag zou je zeggen, echter integendeel voor DLKV 3! Wij
hebben namelijk in combinatie met de vriendenloterij aan een actie mee gedaan waarin
je kennissen, familie, opa's, oma's, verre vrienden en vage bekenden vraagt om jouw
cluppie te steunen! Wij kregen instructies, een hand vol telefoons, en een lotenformulier
en toen was het bellen maar!! Om loten voor de vriendenloterij te verkopen. Met als
bonus; alles na de 35 loten kregen we nog een extra bonus voor! Vol goede moed
begonnen de 9 spelers van DLKV 3 aan deze avond en met een kleine 2 uur was ons
doel bereikt ; 38 loten!!! Dit betekende een dikke €850,- voor DLKV!! We zijn dan ook
apetrots dat we dit voor onze vereniging konden betekenen! Na enige aarzeling bij
sommige in het begin en het idee van ; ja uhh.. Dit kan ik toch helemaal niet..?! Heeft
iedereen zijn stinkende best gedaan en zijn we dus op een mooi bedrag uitgekomen!
Wij (als DLKV 3) willen dan ook iedereen bedanken die onze club hierin gesteund heeft!
Het heeft ons enorm geholpen en (vooral) de jeugd heeft hier veel mooie spullen voor
gekregen!
DLKV 3
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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.
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