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Colofon 
BESTUUR 

Dagelijks    
Voorzitter  Joyce Kolder 06-50262336 voorzitter@dlkv.nl  

Secretariaat  Karin van Bethraij 06-30683049 secretaris@dlkv.nl  

Penningmeester  Tom Eggenhuizen 06-39760613 penningmeester@dlkv.nl  

Overige bestuurslid 

Kantine  Nicole ter Voert 06-30298009 kantine@dlkv.nl  

Wedstrijdsecretariaat 
Senioren Kim van der Knijff 06-12798237 wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl  

Wedstrijdsecretariaat 
Jeugd Rosemarijn de Kroon 06-21487777  

    
LEDEN ADMINISTRATIE 

Leden administratie Kim van der Knijff 06-12798237 ledenadministratie@dlkv.nl  

    
TECHNISCHE COMMISSIE  

Technische Commissie  Joyce Kolder 06-50262336 tc@dlkv.nl  

Jeugd Technische 
Commissie Willem van Zomeren  06-15332776 tc_jeugd@dlkv.nl  

Scheidsrechters 
Commissie  <Vacature>   

    
NEVENACTIVITEITEN COMMISSIE  

Jeugd activiteiten 
commissie  Werner van Vuuren 06-34833638 ac_jeugd@dlkv.nl  

Senioren activiteiten 
commissie  Kevin de Rijder   

Schoolkorfbal commissie  Sanne van der Knijff 06-20631375 schoolkorfbal@dlkv.nl  

    
RECLAME COMMISSIE 

Sponsor commissie  <Vacature>   
Media commissie Rosemarijn de Kroon 06-21487777 media@dlkv.nl  

Website beheerder  Joël Boerboom  06-52690318 beheer@dlkv.nl  

Redactie commissie  
Fréderique van 

Zomeren  clubblad@dlkv.nl 

    
BEHEERS COMMISSIE  

Kantine commissie  Nicole ter Voert 06-30298009 kantine@dlkv.nl  

Accomodatie commissie Jan van der Knijff 0316-223980 j.vdknijff@concepts.nl  

Materialen commissie   <Vacature>   
Schoonmaakcommissie   <Vacature>  

 

Beheerder clubgebouw  <Vacature>   
Telefoonnummer 

clubgebouw  06-18106699  

    
LEDENWERVING COMMISSIE  
<Vacature> 

    
TRAINERS/COACHES 

Senioren 1/2/3 Gerrit de Weert 06-51835327 gdweert@gmail.com  

Midweek  Joyce Kolder 06-50262336 kolderjoyce@gmail.com  

Junioren A1 Jan de Jongh 06-38822285 jan@abctraining.nl 

Aspiranten B1  Willem van Zomeren 06-15332776 wvanzomeren@hotmail.com  

Pupillen E1  Marco Stavast 06-50949342 m.stavast@chello.nl  
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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 
 

Vandaag 01 april, de start van het veldseizoen!  
De meeste korfballers gaan weer van binnen naar buiten, van de sporthal naar het 
(kunst)gras en van de Muizenberg naar onze eigen kantine. 
 
Wij danken iedereen van de Muizenberg weer voor de gastvrijheid en de fijne tijd die 
weer ieder jaar weer hebben in onze eigen vertrouwde Muizenberg. 
Verder is onze kantine, zoals jullie wellicht al hebben gezien, voorzien van nieuwe 
meubels. Dank aan Tom en Alliander! 
 
Helaas kan ik nog niet vermelden dat de vacature Voorzitter al is vervuld, sterker nog er 
zijn zelfs geen kandidaten en dat baart me echt zorgen. Een vereniging en bestuur 
zonder voorzitter is geen complete vereniging. Mijn laatste maanden als voorzitter gaan 
nu echt in en ik hoop oprecht dat de vacature snel ingevuld wordt. Verder in dit clubblad 
vermeld ik nogmaals de vacature en indien er vragen zijn, neem dan even contact met 
mij of het bestuur op. 
 
Wat betreft het speerpunt “Motivatie en betrokkenheid van leden verhogen” is er 
afgelopen maand een enquête verstuurd. Het bestuur hoopt zo een beter beeld te 
krijgen welke “kwaliteiten en talenten” we binnen de vereniging hebben. Indien je de 
enquête nog niet hebt ingevuld, vraag ik je om dit alsnog te doen! 
 
Dit weekend fluit Daan zijn eerste van de drie wedstrijden, richting zijn scheidsrechters 
examen. Wij als bestuur zijn hier heel erg blij mee. Dit zijn goede ontwikkelingen voor 
DLKV. Daan succes en leuk dat je zelf ook zo enthousiast bent. 
 
Dan wens ik iedereen een sportief en succesvol veldseizoen toe! 
 
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 Technische Commissie 
 
We laten het zaalseizoen weer achter ons! 
 
DLKV 1 had het zwaar in de derde klasse. Gelukkig bleef iedereen gemotiveerd en 
vertrouwen houden in elkaar en in de toekomst.  
 
Bij DLKV 2 werden wedstrijd gewonnen, verloren en gelijk gespeeld en dat resulteerde in 
een vijfde plaats.  
 
Ook DLKV 3 eindigde op een vijfde plaats. Het was iedere week passen en meten met 
spelers, maar uiteindelijk zijn alle wedstrijden gespeeld. 
 
Het midweekteam is na een spannende strijd op de derde plaats geëindigd. Een eerste 
plaats was niet haalbaar maar met De Zwaluwen en Oost Arnhem duurde de strijd om de 
tweede plaats lang. 
 
De eerste competitieronde van het veld is dit weekend van start gegaan. De eerste winst 
en verliespunten zijn dan ook alweer binnen. 
 
DLKV 1 gaat op het veld weer in de vierde klasse spelen. Laten we hopen dat het team zo 
weer wat rust krijgt en punten gaat halen. 
 
Ook op het veld zal het voor het DLKV 3 weer passen en meten worden met spelers, maar 
als TC zijn wij alweer druk bezig met het maken van een overzicht wie er elke week speelt. 
Zo hopen we op tijd elke weer een team te hebben staan. 
 
Dan zeker goed nieuws en dat is dat we overeengekomen zijn met Gerrit dat hij nog een 
jaar blijft. Ondanks de wat tegenvallende resultaten is het team en het bestuur positief 
over een contractverlenging. Wij wensen Gerrit veel succes! 
 
Verder gaan Annemarie en ik volgende week met de team indelingen voor seizoen 
2017/2018 aan de slag. Daarop volgend gaan we ook alweer een start maken met de 
voorbereidingen voor de zaalcompetitie. 
 
Als TC wensen wij iedereen een mooi en sportief veldseizoen toe. 
 
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  
Na vorig jaar een leuk activiteiten seizoen afgesloten te hebben met als hoogte punten de 
spooktocht en het galafeest, zijn we dit jaar begonnen met een extra versterking genaamd: 
Manon Sanders. Welkom Manon we zijn hartstikke blij met je. 
 
In december 2016 zijn we begonnen met ons eerste  activiteit een Sinterklaas avond voor 
onze jongste jeugd van de D1. Na gezellig eerst rijk belegde pannenkoeken met stroop , 
jam , gekleurde hagels en nog vele andere zoetigheden te hebben gegeten was het tijd 
voor het dobbelspel met leuke cadeautjes die de kinderen zelf hadden gekocht. 
Ook voor de A en de B jeugd is er een Sinterklaas avond georganiseerd met als voorafje 
een heerlijk gourmet buffet met lekkere stukjes vlees, groente en diverse sausen.                                                     
Zelfs de oudere jeugd vindt het dobbelspel nog leuk om te spelen en hebben er een 
gezellige avond van gemaakt. 
 
Dan was er in februari dit jaar een heuse lasergame avond in het park bij industrie terrein 
de Kollenburg voor al onze DLKV jeugd.                                                                                                                 
Na het hele park vol gehangen te hebben met breeklichtjes en de lokale hangjongeren te 
hebben aangesproken op hun gedrag zijn we de avond gestart met de D jeugd die bijna 
een uur hebben geschoten en rondgerend met hun laserpistolen. Daarna waren de B en A 
aan de beurt, ook zij hebben een super avond gehad en afgesloten met een lekker warme 
chocomelk. 
 
Tot zover een geslaagd seizoen. We zijn als jeugdcommissie al weer druk bezig met het 
voorbereiden van onze laatste activiteit dit seizoen namelijk het Jeugdkamp deze zal 
plaatsvinden in het weekend van 9,10 en 11 juni. 
Hou deze datum vrij in ja agenda meer informatie volgt t.z.t. 
 
Groet, 
Roos, Manon, Enrico, Werner 
Jeugdactiviteiten commissie DLKV 
 
 
 

 Vacaturebank  
 

 Scheidsrechters Commissie 

 Sponsorkleding Commissie 

 Sponsor Commissie 

 Schoonmaak Commissie 

 Beheerder Clubgebouw 

 Ledenwerving Commissie 

 Aanspreekpunt nieuwe leden 

 Kantine Commissie 

 Voorzitter 

 Wedstrijdsecretariaat Senioren 
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 Van de redactie 
 

We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat wij het clubblad voor iedereen zo leuk 
mogelijk willen maken en hierbij ook jullie hulp nodig hebben!  
Dus wij blijven jullie vragen om jullie ideeën, foto’s, puzzels, verhaaltjes etc. met ons te 
delen! 
Ook vanuit de jeugd zouden wij het leuk vinden om suggesties binnen te krijgen! 
Misschien vind je het leuk om verhaaltjes of gedichtjes te schrijven? Of heb je een 
leuke puzzel die opgelost kan worden? Laat het ons gewoon weten, alles is welkom! 
 
Groetjes Frédérique en Rianne 

 

Schoolkorfbal 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
Op woensdag 17 mei aanstaande 

organiseert DLKV het 
schoolkorfbaltoernooi voor alle 

basisscholen in Didam. 
Het toernooi start om 13:30 uur en is 

rond 17:00 afgelopen. 
Wil jij ons ook komen helpen op deze 

sportieve middag? 
Meld je dan bij Roos, Twan, Sanne B of 

Sanne K. 
ALLE HULP IS WELKOM! 
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Van de Jeugd Technische Commissie 
 
In het vorige clubblad heb ik al gezegd dat we met de jeugd van DLKV de goede kant op 
gaan. Dit was voornamelijk gebaseerd op de groei van onze jongste jeugd, de D1 en de 
Kangoeroes.  
 
Ook heb ik toen een aantal problemen genoemd, waarvan het aantal trainers de 
belangrijkste was. Vanaf de jaarwisseling heeft Jan de Jongh al het eerste probleem 
opgelost door de trainingen en coaching van de A1 op te pakken. En met resultaat, want 
na een knappe eindsprint in de competitie werd het kampioenschap binnen behaald. Voor 
het eerst sinds 2014-2015 weer een jeugdploeg van DLKV die kampioen wordt! 
 
De andere jeugdteams hebben in het zaalseizoen leuke wedstrijden gespeeld en een 
aantal punten behaald, maar helaas was het niet genoeg om de laatste plek te ontlopen. 
De B1 eindigde in de 4e klasse onderaan met 7 punten, de D1 in de 3e klasse met 6 
punten. Zeker niet slecht, en met een beetje meer geluk had er wat meer in gezeten.  
 
En nu gaan we met zijn allen het veld weer op. Helaas lukt het door allerlei verplichtingen 
niet om met alle teams op één avond te trainen. De A1 traint nu op maandag, de B1 op 
dinsdag en de D1 op woensdag. De A1 is in een pittige competitie ingedeeld en mag 
proberen nog eens kampioen te worden, de B1 zit met een aantal bekende tegenstanders 
in een competitie en gaat opnieuw proberen een aantal punten te pakken en de D1 zit in 
een competitie met onbekende ploegen die ook onderaan zijn geëindigd in de zaal. 
Kansen genoeg dus om punten te halen.  
 
Los van het aantal wedstrijden dat gewonnen gaat worden, is het belangrijk om te leren 
korfballen. Ondanks goede resultaten zijn er altijd weer nieuwe dingen die geleerd kunnen 
worden. Maar dat kan alleen door enthousiaste trainers en door voldoende inzet bij de 
jeugd zelf. Dat kost soms moeite, maar als het dan lukt en je het resultaat terugziet geeft 
het ook erg veel voldoening! 
 
Om een gezonde vereniging te blijven, moeten we ervoor zorgen dat er in elke 
leeftijdsgroep een team is, en dat betekent dus dat het aantal jeugdteams zou moeten 
verdubbelen. Een grote stap die zeker niet onmogelijk is, maar die niet gezet kan worden 
met een beperkte inzet door de huidige leden.  
 
Net als in het vorige clubblad wil ik dan ook afsluiten met een vraag: wat wordt jouw 
bijdrage aan de jeugd van DLKV? Dit kan van alles zijn en hoeft zeker niet wekelijks, maar 
we kunnen alleen vooruit door er met zijn allen het beste van te maken.  
 
Spreek me dus ook de komende weken weer gerust aan, als je twijfelt of je iets kan 
betekenen voor onze jeugd of als je al weet wat je kan gaan betekenen! 
 
Ik hoor graag van jullie! 
 
Groeten, 
Willem 
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Vacature voorzitter 
 
Afgelopen bestuursvergadering heeft Joyce Kolder te kennen gegeven dat zij zich niet 
meer herkiesbaar zal stellen voor de functie als voorzitter. Joyce heeft met veel ambitie en 
inzet de afgelopen 5 jaar de rol van voorzitter op zich genomen. Als reden geeft zij aan dat 
het binnen het bestuur weer tijd wordt voor een nieuwe voorzitter met een frisse blik. 
Wij als bestuur vinden haar besluit erg jammer, maar uiteraard respecteren wij haar keuze. 
Vanaf seizoen 2017/2018 is DLKV op zoek naar iemand die de functie van voorzitter van 
onze mooie vereniging op zich wil nemen. 
 
De taken van de voorzitter zijn; 
* aanspreekpunt voor de vereniging 
* zorgen voor goede communicatie en organisatie binnen de vereniging 
* voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering 
* voorzitten van de algemene ledenvergadering 
* 3/4 keer per jaar stukje 'van de voorzitter' schrijven in het clubblad 
 
Mocht je interesse hebben in deze functie of wil je meer weten, neem dan contact op met 
iemand van het bestuur. Of mail naar bestuur@dlkv.nl. 
 
Sportieve groet, 
Joyce Kolder (voorzitter) 
Karin van Bethraij (secretaris) 
Tom Eggenhuizen (penningmeester) 
Nicole ter Voert (algemeen bestuurslid) 
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Kangoeroes bij DLKV! 
 

Sinds het najaar zijn er Kangoeroes te vinden bij DLKV. Kangoeroes zijn kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 7 jaar oud die, spelenderwijs, kennis maken met korfbal. Sinds de 
start is er altijd veel animo geweest voor de trainingen, die ongeveer twee wekelijks 
plaatsvinden. Ook in de zaal hebben de kangoeroes een aantal keren getraind, maar de 
tijden waren niet altijd ideaal.  
 
De kangoeroeclub van DLKV heeft inmiddels, na slechts een aantal maanden, al 6! leden 
mogen verwelkomen. Van links naar rechts op de foto;  
 
Job, Ivana, Naud, Esmee, Lotte en Fleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op het veld zijn wij ook alweer gestart, wij hopen op het veld nog meer kinderen te mogen 
verwelkomen! De training zijn op zaterdagochtend tijdens de thuiswedstrijden van onze 
teams en vinden plaats op het veld bij de kantine. Alle kinderen zijn welkom om eens te 
komen kijken of om mee te doen! Wij hopen jullie te zien op een van de datums op de 
poster!  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Roos de Kroon 
 
Groetjes van de kangoeroe trainers,  
Celine, Melissa, Suzan, Milja en Roos  
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Teamverslagen 
DLKV D1 

 
Hallo hier bij een verslag van het zaalseizoen van onze D1. 
 
Wij zijn op 19-11 begonnen met een wedstrijd tegen Regio ’72. Het was duidelijk te zien 
dat zij al verder waren dan dat wij zijn. Wij verloren dan ook met 0-5. 
De tweede wedstrijd was tegen DUKO ondanks dat wij verloren met 6-1 was het 
verschil tussen ons en DUKO kleiner dan dat de uitslag doet vermoeden. 
3-12 thuis tegen Rivalen uit Doesburg we verloren met 1-9 niet zo best dus. 
10-12 deze keer gingen we naar Regio ’72 wat ik al zei deze waren echt al verder dan 
ons, wij verloren dan ook met 12-1. 
17-12 uit naar SIOS ’61 uit Velp. Een tegenstander waar we gelijkwaardig aan zouden 
moeten zijn. Wij speelde niet zo heel goed en verloren dan ook met 4-2. 
We eindigde het jaar dan 2016 dus niet zo goed. Het voordeel daar van is dat het alleen 
maar beter kan gaan. 
 
Het nieuwe jaar begonnen we thuis tegen SIOS ’61 en wat ik al aangaf in de uitwedstijd 
tegen hun waren we gelijkwaardig aan deze tegenstander. We wonnen de eerste 
wedstrijd van deze competitie in een uitstekende wedstrijd met 8-4. 
28-1 uit naar KVZ uit Zutphen ook een tegenstander waar we ons aan kunnen meten, 
na een redelijke wedstrijd waar wij de kansen misten verloren we met 2-0. 
4-2 uit naar Rivalen na een perfecte eerste helft waar we dan ook zeer verdiend voor 
kwamen met 2-1 wist Rivalen naar in mijn ogen een paar twijfelachtige beslissingen van 
de scheidsrechter het toch nog gelijk te trekken 3-3. 
11-2 Melynas uit Eerbeek na een redelijke eerste helft kwam er in de tweede helft bij 
hun een hele goede speler bij die dan ook het verschil maakte 0-4. 
25-2 thuis tegen DUKO ondanks de uitslag 2-5 was het van onze kant een redelijke 
wedstrijd waar we verder mee konden. 
4-3 uit naar Melynas met die hele lange tegenstander wij kwamen voor met 0-1. Zij 
dachten dat als de lange jongen erin komt dat het dan wel allemaal wel goed zou 
komen voor hun, maar ze hadden geen rekening gehouden met een zeer goede speler 
Victor die de tegenstander geen kans gaf en de rest verdedigde ook allemaal heel 
goed. Het werd toch 1-1 maar ik was daar heel trots op. Ik denk dat deze wedstrijd de 
beste van ons zaalseizoen was. 
De laatste wedstrijd van de zaal was thuis tegen KVZ wederom een zeer goede en 
spannende wedstrijd na een voorsprong kwamen ze toch nog gelijk tot 2-2. Maar op het 
laatst wonnen wij toch met 3-2. 
We hebben een paar wedstrijden wel goed gespeeld en niet de punten gepakt, dus er is 
nog alle hoop voor onze D. 
 
Op naar het veld waar we ook kansen zien, tegenstanders die gelijkwaardig zijn aan 
ons. Dus dat wordt een spannende tweede helft van het veldseizoen. 
 
Tot op het veld bij de D! 
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DLKV B1 
 
Na onze derde plek in de veldcompetitie, begon de B1 in de zaal opnieuw in de 4e 
klasse. Vanaf het veld kenden we al twee tegenstanders (Rheko en Olympus’58) en van 
vorig jaar kenden we Duko al. Daarnaast ook drie nieuwe ploegen: Zwaluwen, Steeds 
Hooger/Atalante en Regio’72.  
 

Vooraf probeer je dan een beetje in te schatten waar je kan gaan eindigen, waarbij je 
natuurlijk altijd op het mooiste hoopt. Op het oog waren we ingedeeld in een competitie 
met veel gelijkwaardige tegenstanders, dus met een beetje geluk kan het een heel mooi 
seizoen worden.  
 

De eerste wedstrijden waren tegen onbekende ploegen, dus dat is lastig beginnen. 
Beide wedstrijden werden we verrast door een goed spelende tegenstander, en beide 
wedstrijden werden met 4-9 verloren. Daarna tegen Duko, we spelen een prima 
wedstrijd maar scoren te weinig en komen daardoor niet verder dan 3-3. Net voor de 
jaarwisseling nog tegen Steeds Hooger/Atalante. In de eerste helft komen we 4-1 voor, 
maar na rust scoort alleen de tegenstander en verliezen we met 4-7. Eén punt dus maar 
in 2016.  
 

In 2017 gaat het een stuk beter, maar worden ook wedstrijden verloren. Eerst verliezen 
we in onze slechtste wedstrijd van het seizoen met 13-4 van Olympus, een week later 
winnen we overtuigend van Rheko met 6-3. Weer een week later verliezen we met 9-3  
van Zwaluwen. De uitslagen schommelen behoorlijk heen en weer.  
 

Uit tegen Duko spelen we één van de leukste wedstrijden van het seizoen. We scoren 
goed, maar helaas is Duko net iets gelukkiger en verliezen we met 9-8. Een week later 
spelen we een vergelijkbare wedstrijd en hebben we het geluk wel aan onze kant. We 
winnen in de laatste seconde met 6-5 van kampioenskandidaat Steeds 
Hooger/Atalante. Weer een week later weten we ook te winnen bij Rheko.  
 

De laatste wedstrijden moeten we tegen de bovenste twee ploegen in de competitie. 
Vooral Regio laat zien een stuk beter te zijn en wint ruim van ons met 16-4. In de laatste 
wedstrijd kan Olympus bij ons kampioen worden. Zij een beetje zenuwachtig, wij 
geconcentreerd wordt het een spannende wedstrijd. Olympus is de betere in het 
afronden van kansen en wint met 9-7.  
 

Een hele opsomming van uitslagen, waarmee we in totaal 7 punten hebben behaald. In 
deze competitie betekent dat een laatste plaats, met slechts 2 punten achterstand op de 
nummer 4. Zo klein waren de verschillen dus. We hebben een erg leuke competitie 
gespeeld, waarin we met een beetje meer geluk op een leukere plek in de competitie 
waren geëindigd.  
 

Maar zonder naar de stand te kijken, is het veel belangrijker om gezien te hebben dat 
de spelers het gezellig hebben met elkaar, dat ze in meerdere wedstrijden mooie acties 
en doelpunten hebben gemaakt en dat er veel inzet is getoond in lastige 
wedstrijden. Daarnaast hebben veel van de spelers meegedaan bij de A1, het 2e en het 
3e. Mooi om te zien dat ook deze jonge jeugd weer gek is op korfballen en 
graag mee doet bij andere teams! 
 

Nu op naar het veldseizoen, met hopelijk weer mooie en spannende wedstrijden waarin 
we weer veel kunnen leren! 
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DLKV A1 
 

Dit seizoen hebben we het met de A1 erg spannend gemaakt voor onszelf. Het was een 
seizoen met flink veel overwinningen. Door 2 keer onnodig gelijk te spelen tegen Zetten 
hebben we het kampioenschap spannend kunnen houden tot op de laatste wedstrijden. 
Met uiteindelijk 3 wedstrijden achter elkaar met 1 punt verschil winnen van de koplopers 
hadden we dan toch  wat rust en konden we het kampioenschap tijdens onze laatste 
wedstrijd al vieren. Met dank aan een aantal ouders zat de tribune vol met ouders om 
het kampioenschap samen met ons te vieren. We hebben de wedstrijd heerlijk 
afgesloten, iedereen bedankt voor de leuke bloemetjes en de HEERLIJKE taart met 
leuke teamfoto!!!  Tijdens dit seizoen hebben we flink veel invalcoaches en invalspelers 
gehad, deze hebben ieder hun steentje bij gedragen aan dit kampioenschap dus 
daarom vanuit de A1 ook jullie heel erg bedankt. We hebben veel zin in het 
buitenseizoen en zullen deze samen met onze coach Jan de Jongh met veel plezier 
tegemoet gaan. 
 
De A1 
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Vacature: kantinedienst! 
 
Vacature: kantinedienst! 
  
Het schaarse personeel van de kantine is op zoek naar collega's! 
We zoeken leden/ ouders van leden, die tijdens de thuisweekenden en/of activiteiten 
kantinedienst willen draaien.  
Op zaterdag worden de jeugdwedstrijden gespeeld, op zondag speelt meestal DLKV 1 en 
DLKV 2.  Verder is er ook kantinedienst nodig bij het schoolkorfbaltoernooi en bijvoorbeeld 
activiteiten als Sjors Sportief. 
Als we iets meer mensen hebben die kantinedienst willen doen, dan komt het niet altijd op 
dezelfde personen neer, dus laat de aanmeldingen maar binnenstromen!! Samen is het 
leuker! 
  
Mocht je meer informatie willen voordat je deze prachtige vrijwilligersfunctie wilt vervullen, 
dan mag je me altijd benaderen! 
  
Groetjes en ik hoor graag van je! 
  
Nicole ter Voert 
Kantine KV DLKV 
Mobiel: 06-30298009 
Email: kantine@dlkv.nl 
 
 
 
 
 
 

Korfballen in Polen 
 

Omdat ik in Nijmegen woon is het voor mij niet haalbaar om doordeweeks in Didam te 
trainen. Ik wilde toch graag blijven trainen en daarom ben ik in september trainingslid 
geworden bij Noviomagum. Ik train mee met Noviomagum 5 en 6 en ben daar inmiddels 
behoorlijk ingeburgerd. Toen ik eind januari hoorde van de plannen om op 
trainingsweekend te gaan  in Warschau met het Poolse nationaal team heb ik me dan 
ook meteen opgegeven. Ik wilde wel mee op reis!  In eerste instantie was het idee dat 
we zelf alleen het vliegticket hoefden te betalen en dat de Poolse bond zou zorgen voor 
het hotel en het eten. Helaas hadden ze hun budget wat te groot ingeschat, waardoor 
we uiteindelijk toch alles zelf hebben betaald. Gelukkig is het in Polen niet zo duur 
allemaal.  
 
Het trainingsweekend duurde van vrijdag 24 tot zondag 26 februari en was bedoeld om 
het Poolse nationale team voor te bereiden op de World Games die in juli plaatsvinden. 
Elke maand hebben ze een trainingsweekend en de bondscoach (een Nederlander) 
heeft voor elk trainingsweekend een ander team uit Nederland uitgenodigd zodat de 
Poolse spelers eens tegen andere teams spelen. In Polen zijn namelijk maar vier 
korfbalclubs, dus iedereen weet daar precies van elkaar hoe ze spelen. 

mailto:kantine@dlkv.nl
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Op vrijdagochtend vroeg vertrokken we naar Warschau. Helaas was er deze dag geen 
tijd meer om wat van de stad te zien, omdat ’s avonds de eerste training gepland stond. 
Wij waren met 20 spelers en het Poolse team bestond uit 16 spelers. Om genoeg ruimte 
in de zaal te hebben werden beide groepen in tweeën gesplitst en waren er twee  
trainingen achter elkaar. Ik was ingedeeld in de tweede groep, bij de training die door de  
Poolse coach werd gegeven. Erg leuk! We deden heel andere oefeningen dan we hier  
gewend zijn en omdat je toch met internationals staat te trainen, doe je extra je best, je  
wil natuurlijk graag laten zien wat je in huis hebt. Na de training was iedereen dan ook  
behoorlijk moe, maar toch hebben we in het hotel nog een feestje gehad. 

 
Met de training van de vrijdagavond en het feest nog in de benen was het  
zaterdagochtend om 10 uur al tijd voor de tweede training. Anderhalf uur flink aan de  
bak, weer een erg leuke training. We hebben stukken gefilmd en de trainingen op papier  
meegekregen, dus we zijn van plan om dat in Nijmegen op de trainingen nog eens te  
gebruiken.  
 
Na de training konden we even snel de stad in, zodat we ook nog iets anders hebben  
gezien dan de sporthal. We hadden daar maar drie uur de tijd omdat we ’s avonds  
wedstrijden zouden spelen. Er stonden twee wedstrijden op het programma. Polen 1  
(basisspelers) – Noviomagum 1 (selectiespelers) en Polen 2 (reserves) – Noviomagum  
2 (spelers uit het 5e en 6e, en ik als trainingslid). Als eerste waren wij aan de beurt. Wij  
spelen allemaal 5e en 6e klasse en hadden verwacht dat we het behoorlijk lastig  
zouden krijgen. Op de trainingen vlogen de doelpunten ons om de oren. Tijdens de  
wedstrijd was daar weinig meer van te merken. Het ging redelijk lang gelijk op, totdat zij  
in de tweede helft een paar keer achter elkaar scoorden, dat verschil konden we niet  
meer goedmaken. Uiteindelijk hebben we met 18-11 verloren en daar zijn we erg  
tevreden over. Wij waren meer tevreden met de uitslag dan de Polen. Na onze wedstrijd  
was het de beurt aan de eerste teams. Ook hier heb ik nog even mee mogen doen en  
dat niveau lag natuurlijk net weer een stukje hoger. Deze wedstrijd werd helaas verloren  
met 21-17, maar ook dat is natuurlijk een uitslag waar we trots op kunnen zijn. Zeker als  
je bedenkt dat deze spelers straks tegen het Nederlandse team moeten spelen. Dat  
gaan ze natuurlijk wel verliezen, hun doelstelling is om minder dan 40 tegendoelpunten  
te krijgen. Ik hoop voor ze dat het lukt! 

 
Op zondagochtend was er nog een training, maar dit was gelukkig een heel rustige. Een  
paar oefeningen en daarna partijtje. Het was duidelijk te merken dat iedereen moe was,  
wat natuurlijk ook niet zo gek is, na vier keer korfballen in 1,5 dag. Na de training  
hadden we net nog wat tijd om te douchen en te lunchen en toen moesten we alweer  
terug naar het vliegveld en zat de reis er  
helaas alweer op. We hebben een erg leuk  
weekend gehad, veel geleerd over korfbal in  
Polen en natuurlijk ook vrienden gemaakt.  
Er zijn al plannen dat de Polen in augustus  
naar Nijmegen komen voor een  
trainingskamp. 
 
Frédérique 
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Even voorstellen... 
 
Hallo, 
 
Even voorstellen, ik ben Annika Bleekman ik ben 28 jaar oud en woon sinds juli 2016 in 
Didam. 
Het was voor mij een lange tijd geleden dat ik korfbal gespeeld heb. Ik heb gekorfbald van 
mijn 15e tot mijn 18e. Ik ben opgegroeid met korfbal, mijn halve familie heeft gekorfbald en 
mijn moeder korfbalt nog steeds. Ik ben een paar jaar lid geweest 
van korfbalvereniging de Issel in Ulft. Ik heb het altijd een leuke sport 
gevonden maar omdat in een team zitten ook verplichtingen met zich 
mee brengt ben ik er uiteindelijk toch mee gestopt. Ik ben afgelopen 
zaalcompetitie gestart met wedstrijden spelen bij DLKV 3. Helaas 
heb ik halverwege moeten stoppen met wedstrijden spelen omdat ik 
overspannen raakte. Ik ga op het veldseizoen weer proberen te 
starten met trainen en wedstrijden spelen, hopelijk met succes. 
 
Groetjes Annika 
 
 
 
 
Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad, zodat ik mezelf kan 
voorstellen. Mijn naam is Joëlle en ik ben 21 jaar. Ik woon in Borculo, ja een eindje weg 
van Didam. Maar voor een hobby moet je toch iets over hebben.  
Ik korfbal sinds mijn 10e en ben er eventjes op mijn 16e tussenuit geweest voor een 
rugblessure. De liefde voor korfbal heb ik over genomen van mijn vader. Hij is in veel 
dingen een inspiratie voor mij en ik leer nog elke week van hem. Jullie kennen hem als 
Gerrit, coach van het 1e. Terwijl ik altijd pap zeg. Dat is met trainingen soms nog wel even 
raar.  
Ik ben begonnen met korfballen bij Olympia ’22 in Borculo. Daar heb ik tot mijn 16e 
gekorfbald in de jeugd en senioren. Ik heb daar veel ervaring 
op gedaan door mee te draaien met het 1e. Na mijn 
rugblessure ben ik gaan korfballen bij ’t Overschotje in 
Lochem. Daar heb ik in het 2e gezeten en de midweek. Helaas 
werd mijn team opgeheven en moest ik op zoek naar iets 
anders.  
Sinds afgelopen november ben ik te vinden in het 3e van 
DLKV en ik heb het zeker naar mijn zin. Weer een hele nieuwe 
uitdaging, waar ik zeer naar uit kijk. 
 
Groetjes Joëlle 
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Van de vlaggensponsor 
 

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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Woordzoeker 
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