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Colofon
BESTUUR
Dagelijks
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Overige bestuurslid
Kantine
Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Wedstrijdsecretariaat
Jeugd

Mark Brandwacht
Karin van Bethraij
Tom Eggenhuizen

06-30683049
06-39760613

voorzitter@dlkv.nl
secretaris@dlkv.nl
penningmeester@dlkv.nl

Nicole ter Voert

06-30298009

kantine@dlkv.nl

Kim van der Knijff

06-12798237

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Rosemarijn de Kroon
Aart de Groot

06-21487777
06 51988827

Kim van der Knijff

06-12798237

ledenadministratie@dlkv.nl

06-50262336

tc@dlkv.nl

06-15332776

tc_jeugd@dlkv.nl

NEVENACTIVITEITEN COMMISSIE
Jeugd activiteiten
commissie
Werner van Vuuren
Schoolkorfbal commissie
Sanne van der Knijff

06-34833638
06-20631375

ac_jeugd@dlkv.nl
schoolkorfbal@dlkv.nl

RECLAME COMMISSIE
Sponsor commissie
Media commissie
Website beheerder

LEDEN ADMINISTRATIE
Leden administratie

TECHNISCHE COMMISSIE
Technische Commissie
Joyce Kolder
Jeugd Technische
Commissie
Willem van Zomeren
Scheidsrechters
Commissie
<Vacature>

Redactie commissie
BEHEERS COMMISSIE
Kantine commissie
Accommodatie
commissie
Materialen commissie
Schoonmaakcommissie
Beheerder clubgebouw
Telefoonnummer
clubgebouw

Aart de Groot
Rosemarijn de Kroon
Joël Boerboom
Fréderique van
Zomeren

06-51988827
06-21487777
06-52690318

media@dlkv.nl
beheer@dlkv.nl

06-18434670

clubblad@dlkv.nl

Nicole ter Voert

06-30298009

kantine@dlkv.nl

Jan van der Knijff
<Vacature>
<Vacature>
<Vacature>

0316-223980

j.vdknijff@concepts.nl

06-18106699

LEDENWERVING COMMISSIE
<Vacature>
TRAINERS/COACHES
Senioren 1/2/3
Midweek
Junioren A1
Pupillen D1
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Gerrit de Weert
Joyce Kolder
Willem van Zomeren
Marco Stavast

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

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

Commissies en e-mailadressen
Wij zouden het erg prettig vinden als deze e-mailadressen 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

Mark Brandwacht

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!
Bestuur DLKV
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Van de (nieuwe)Voorzitter
Van de voorzitter,
Waarschijnlijk voor de meeste wel een bekend gezicht, maar vooral voor de jeugdleden en
hun ouders zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Mark Brandwacht en ik ben al lid van
DLKV sinds 1995. Ik woon in Didam samen met Sanne van der Knijff en onze jongens Sef
en Vigo. Na vele jaren in het eerste gespeeld te hebben, vinden jullie me tegenwoordig op
woensdags terug bij de midweek. Daarnaast mag ik sinds november de titel van voorzitter
van DLKV dragen.
Het zaalseizoen zit er inmiddels voor iedereen weer op. Helaas voor ons 1e wat minder
punten dan gehoopt en net geen kampioenschappen bij het 3e en onze D1, maar verder
een goed en sportief verlopen seizoen.
En nu weer naar het veld, het zal wel even wennen zijn en vooral ook koud in het begin,
echter heeft het veld ook zeker zijn charmes. Alle ploegen kunnen in tegenstelling tot de
zaal weer op dezelfde plek terecht voor zowel hun trainingen als de wedstrijden.
Zeker wil ik een ieder dan ook van harte uitnodigen om onze ploegen aan te moedigen op
zowel de zaterdag als de zondag tijdens de wedstrijden, maar kom ook gerust op de
donderdagavond even langs om een “bakkie” te doen in onze kantine. Dit is de vaste
trainingsavond en ook onze klusjesmannen zijn dan van de partij.
Met betrekking tot het bestuur ben ik heel blij jullie te kunnen mededelen dat we Aart de
Groot bereid hebben gevonden om ons team te komen versterken en wil ik via deze weg
ook nog even Joyce Kolder bedanken voor haar inzet als voorzitter de afgelopen jaren.
Verder wil ik iedereen een heel leuk en sportief seizoen toe wensen en wellicht tot snel!!!
Sportieve groeten,
Mark Brandwacht
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Van de Technische Commissie
Als we naar buiten kijken, moeten we er nog niet aan denken maar aankomende week
starten de eerste trainingen weer op het veld. Voor de meeste teams een nieuwe ronde
(en nieuwe kansen), maar voor DLKV 1 gaat de competitie verder. Zij staan op dit moment
op een tweede plaats dus dat kan nog een spannende eindstrijd worden
De zaalcompetitie was voor het eerste en de midweek een moeilijke competitie. Bij de
midweek waren er veel personele problemen door oa blessures en zwangerschappen en
voor het eerste team was het spelen in de derde klasse lastig. Het tweede en derde
hebben een prima competitie gespeeld.
Na goed overleg hebben TC en Gerrit besloten om het contract aan het einde van het
seizoen niet te verlengen. Gerrit is momenteel bezig met zijn tweede seizoen, maar beide
partijen hebben er voor gekozen om volgend jaar hun eigen weg te gaan. DLKV gaat de
komende tijd op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor de selectie. Wel zal Gerrit het
lopende seizoen, met volledig vertrouwen van bestuur, TC en spelers, positief afmaken.
Verder in dit clubblad staat het profiel/advertentie voor een nieuwe/trainer coach. Ideeën
en suggesties zijn altijd welkom!
Verder zijn we op dit moment aan het kijken of het nog haalbaar is om naast het eerste
nog een tweede en derde team te houden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat 1 team
gaan worden, maar dan volgt de vraag op welke dag gaat dit team spelen?
Naast de opgave voor het aantal teams voor het nieuwe seizoen is ook de eerste brief van
de KNKV alweer binnen voor de zaalcompetitie 2018/2019.
De TC zit dus zeker niet stil.
Wij wensen iedereen veel succes op het veld en tot het volgende clubblad! Wij hopen dan
zeker de nieuwe trainer/coach te kunnen presenteren.
Sportieve groeten,
Annemarie en Joyce
Technische Commissie DLKV
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Van de Penningmeester
Hierbij weer een bijdrage van de Penningmeester.
Zoals ik in ons vorige clubblad al schreef was het plan om in 2018 zonnepanelen op ons
club gebouw te gaan leggen. Met deze zonnepanelen zouden we ons eigen
stroomverbruik 100% zelf kunnen opwekken. Voor verenigingen geeft het Rijksdienst
voor ondernemend Nederland (RVO) subsidie. De subsidiepot voor 2017 was
eind 2017 volledig leeg. Zodoende heb ik een subsidie aanvraag gedaan op 2 januari
vroeg in de ochtend. Het was toen al erg druk met alle aanvragen waarbij de site van
RVO enige tijd overbelast was. Maar uiteindelijk heb ik de aanvraag kunnen doen. Op
15 februari heb ik antwoord gekregen van RVO dat onze aanvraag is goedgekeurd! Dat
betekent dat we door kunnen gaan met het plaatsen van de panelen. Inmiddels is de
opdracht ook naar ATAMA, onze zonnepanelen leverancier, gegaan en ik verwacht dat
onze panelen 23 maart worden geïnstalleerd. Een mijlpaal voor onze verenging om
een reductie te bewerkstelligen van 1436 Kg op CO2 uitstoot. Daarnaast gaat dit, op
termijn, een flinke kosten besparing op onze energierekening opleveren.
Tom Eggenhuizen
Penningmeester DLKV
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Van de Jeugd Activiteiten Commissie
Ook het afgelopen seizoen hebben er weer een aantal leuke, sportieve en geslaagde
activiteiten op de planning gestaan. Zo zijn we rond de kerst met zijn allen wezen bowlen.
Rivaliteit, creativiteit, veel gelach en enthousiasme kwamen deze avond naar voren. In
februari is de jeugd enorm op de proef gesteld tijdens een leuke maar vooral erg zware
bootcamp bij Aerofitt. Door het doen van veel verschillende krachtoefeningen werd er op
een leuke manier aan de conditie gewerkt, wat natuurlijk tijdens de korfbalwedstrijden altijd
van pas komt.
Om dit seizoen af te sluiten hebben we in het weekend van 25 tot en met 27 Mei weer een
kamp gepland staan. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle gang, maar zet deze
data maar vast in de agenda zodat we er met zijn alle weer een geslaagd en erg gezellig
kamp van kunnen maken.
Groet,
Roos, Manon, Enrico, Werner
Jeugdactiviteiten commissie DLKV
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Van de Kantine Commissie
Afrekenen in de kantine! FF wennen!
Hallo allemaal,
Met ingang van veldseizoen 2018 gaat de wijze van
afrekenen in de kantine veranderen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie hebben een aantal van jullie al kennis gemaakt met de “iZettle” ons
PIN apparaat! We zijn er heel enthousiast over, het zal even wennen zijn, maar dat komt
vast goed.
Met de iZettle kun je PINNEN / contactloos betalen, dat scheelt een boel gedoe met
wisselgeld etc. De iZettle staat in verbinding met een tablet en via de iZettle app houdt het
systeem ook onze voorraad bij, zodat we beter kunnen sturen op in- en verkoop.
Een aantal spelregels moeten we wel even afspreken, want de opschrijflijst is bij deze dus
verdwenen!
 Bij voorkeur direct betalen, het liefst met PIN/contactloos
 Contact betalen blijft natuurlijk wel mogelijk
 Tijdelijk opschrijven kan alleen als je voordat je weggaat kunt betalen. Hetgeen je uit
de kantine gebruikt kan tijdelijk worden genoteerd (hier zijn vaste lijstjes voor
beschikbaar)
o Geen geld of PIN pas bij je? Helaas, je kunt niets nuttigen uit de kantine
o Geen persoon aanwezig met een inlogaccount? Helaas, je kunt niets nuttigen
uit de kantine
 Alle personen die kantinedienst draaien hebben een account gekregen waarmee ze
de tablet + iZettle-app kunnen bedienen. Per team krijgen 1 á 2 personen een
account, zodat ook op trainingsavonden genuttigd en afgerekend kan worden. In de
kantine hangt een lijstje van personen met een account
 Account aanvragen kan via kantine@dlkv.nl of app/bel Nicole (06-30298009), we
kijken dan in het bestuur even of je in aanmerking komt voor een account.
We horen graag jullie reacties en eventueel ideeën over het betalen/ de betaalwijze. We
gaan in ieder geval met bovenstaande afspraken starten!
OPROEP: Mochten er nog mensen zijn, die ook kantinedienst willen gaan draaien, al is
het maar af en toe, dan hoor we ook graag van je! Je mag vrijblijvend contact opnemen
met Nicole!
Betalingen, leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker …. ;-)
Groeten en een sportief seizoen gewenst!
Nicole
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Vacaturebank







Sponsorkleding Commissie
Schoonmaak Commissie
Beheerder Clubgebouw
Ledenwerving Commissie
Aanspreekpunt nieuwe leden
Kantine Commissie (veldseizoen)

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!
Zoals een aantal van jullie misschien al wel weten gaat Rianne vanaf de
zomervakantie stoppen met korfbal en dus ook met de redactie van het clubblad. Ook
Frédérique zal gaan stoppen met de redactie. Daarom zijn wij opzoek naar nieuwe
redactieleden voor het clubblad. Het is de bedoeling dat je dan 3-4 keer per jaar een
clubblad uitbrengt. Er gaat niet heel veel tijd in zitten en het is super leuk om te doen!
Lijkt het je leuk om te doen? Geef het dan aan een van ons door, of stuur even een
mailtje naar clubblad@dlkv.nl
Groetjes Frédérique en Rianne
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Van de Jeugd Technische Commissie
Zoals bij de jeugdkenners bekend, hebben we momenteel (slechts) twee jeugdteams in
de competitie, de A1 en de D1. Over hun prestaties tijdens het zaalseizoen verderop in
dit stukje meer.
Ik wil namelijk graag beginnen met een hoogtepunt in de afgelopen maanden. Zoals
hopelijk ook bij iedereen bekend hebben we de laatste tijd een grote groep
Kangoeroetjes mogen verwelkomen bij DLKV. Na alle trainingen was het eind februari
dan eindelijk zo ver: de eerste wedstrijd! Deze oefenwedstrijd werd gespeeld tegen
Zwaluwen in Zevenaar. Helaas bleek de tegenstander iets groter dan verwacht, maar
de Kangoeroes mogen trots zijn op twee gescoorde doelpunten! Op het veld gaan zij
verder trainen en gaan we proberen nog een paar wedstrijdjes te spelen tegen
leeftijdsgenootjes!
Dan onze D1. Op het veld waren ze al ongeslagen kampioen geworden en in de zaal
waren ze ingedeeld bij grotendeels dezelfde tegenstanders. Er werd dus opnieuw een
seizoen met veel overwinningen verwacht, maar tegenstander Regio wist ook al zijn
wedstrijden te winnen. Pas op het einde van het seizoen moest er twee keer gespeeld
worden tegen deze medekoploper. Onze D1 heeft in beide wedstrijden zijn best
gedaan, maar helaas werd thuis verloren met 3-4 en uit werd het 5-5. Eén doelpunt
meer in één van de twee wedstrijden en ze waren gedeeld kampioen, maar dat zat er
helaas niet in. Op het veld zijn ze ingedeeld in een zware competitie, dus zullen ze er
een stapje bij moeten doen om punten te gaan halen!
Vervolgens de A1. Zij waren op het veld in de middenmoot geëindigd en zaten opnieuw
in een uitdagende competitie. Gaandeweg de competitie nam het scorend vermogen
fors toe en werden de wedstrijden steeds leuker om te kijken. Voor het seizoen was het
record van dit team 13 doelpunten in één wedstrijd. Dit seizoen hebben ze in drie
wedstrijden vaker gescoord: twee keer 17 en één keer 16 keer. Een mooie ontwikkeling
waar het team hard voor heeft gewerkt, met opnieuw een mooie plek in de middenmoot
van de ranglijst als resultaat. Op het veld lijken er kansen te zijn voor een
kampioenschap, dus dat is een mooie uitdaging!
We kunnen dus terugkijken op een zaalseizoen met prima prestaties. De grootste
uitdaging voor de jeugd zit echter in het aantal teams. We zijn nooit een hele grote
vereniging geweest, maar de laatste jaren neemt het aantal jeugdteams af. Ik ben even
de archieven ingegaan en zag dat we 15 jaar geleden 6 jeugdteams hadden. 5 Jaar
geleden hadden we 4 jeugdteams. En nu dus 2.
Die daling moeten we stoppen, en dat kunnen we met zijn allen doen! En dat is
makkelijker dan je zou denken. Kleine beetjes die al kunnen helpen:
•
Neem broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee naar de trainingen!
•
Zorg ervoor dat je enthousiast bent over de sport en onze vereniging, zodat
anderen nieuwsgierig worden en daar ook bij willen horen!
•
Help met het promoten van DLKV bij de aankomende activiteiten, zoals tijdens
clinics, Koningsdag en Schoolkorfbal!
•
Zorg ervoor dat de jeugd zich thuis voelt bij DLKV, op trainingen, bij wedstrijden
en bij activiteiten!
Iedereen kan hierbij helpen, ook als je maar weinig tijd hebt. Denk er eens over na wat
je graag zou willen betekenen voor de vereniging. Alle beetjes helpen, dus ik hoor graag
wat het gaat worden!
Veel succes op het veld allemaal!
Groeten, Willem
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Schoolkorfbal

SCHOOLKORFBAL
Wie komt ons helpen?
Op woensdag 30 mei organiseert DLKV weer het
schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen
uit Didam en ’s-Heerenberg. Het begint om
13.30uur en zal rond 17.00uur afgelopen zijn.
Om deze dag tot een succes te maken
hebben wij nog wat vrijwilligers nodig. Onder
andere zoeken we nog mensen voor:
- De wedstrijdtafel
- Scheidsrechters
- Kantinehulp
- Helpende handjes
Lijkt het je leuk om te helpen en heb je 30 mei niks
te doen, geef je dan op bij Roos, Twan,
Sanne K, Sanne B of Suzan.
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Samenwerking met AeroFitt
Het bestuur van DLKV is een samenwerking aangegaan met Aerofitt. Zondag 18
februari 2018 is hiervoor het startschot gegeven. Op deze dag hebben eerst de D- en
later de A-jeugd onder begeleiding van een personaltrainer een bootcamp gehad. Na
afloop was de energie op en tijd voor wat fris en cake. De trainers van de D en A
hadden na afloop weer nieuwe inspiratie opgedaan voor hun trainingen.
Wat houdt de samenwerking in?
Leden van DLKV krijgen, wanneer zij bij AeroFitt willen gaan sporten, 25% korting op
het inschrijfgeld en 25% korting op het lidmaatschap. Bij een lidmaatschap kun je
gebruik maken van bijvoorbeeld de volgende faciliteiten:
•
Sporten in fitness en groepslessen, onder goed opgeleide begeleiding
•
Squashen
•
Zwembad in Duiven
•
Sauna’s in de kleedkamer
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Teamverslagen
Kangoeroetjes
De kangoeroetjes hebben hun eerste wedstrijd gespeeld in Zevenaar. Hierover hebben
zij een klein stukje geschreven! De handgeschreven stukjes konden natuurlijk niet
verloren gaan!

Ruud:
Ik vind tikspel spelen leuk. De eerste wedstrijd was ook erg leuk. Ik ben goed in het
omgooien van kegels. Ik heb de bal al vaak door de korf gegooid.
Lynn:
Ik vind iedereen van de korfbal lief. Ik vind korfbal heel leuk. En ik vind kegels omgooien
leuk. Door de korf gooien met de bal vind ik ook leuk. Ik kan al heel goed vangen.
Jop:
Ik vind korfbal leuk. Kegels van de kast gooien vind ik het leukst. De wedstrijd was
tegen hele grote meisjes, dat was wel spannend. Overgooien vind ik ook leuk. Ik kan
goed in de korf schieten.
Fleur:
De wedstrijd vond ik spannend. Korfbal vind ik leuk. Ik heb zin om weer buiten te
korfballen. De andere kinderen zijn heel aardig. Kegels omgooien vind ik ook leuk. Ik
kan goed overgooien.
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DLKV D1
Op zaterdag 11 november begon het zaalseizoen voor onze D.
We hadden een thuis wedstrijd tegen SKF D4. Het seizoen begon goed we wonnen met
8-2.18 november de altijd lastige uit wedstrijd naar Deventer tegen Devinco maar het
Werd een simpele 0-8 overwinning. Op 2 december speelde we thuis tegen Apeldoorn
D3 dit werd onze eerst echte test we wisten naar een spannende wedstrijd te winnen
met 6-4.16 december was het weer zo slecht dat we hadden besloten niet naar
Doetinchem af te reizen. Nu moesten we op 19 december in plaats van trainen een
wedstrijd spelen in Doetinchem tegen Olympus het werd weer een mooie overwinning
2-7. Dit was onze laatste wedstrijd in 2017. We stonden samen met Regio bovenaan,
allebei hadden we alles gewonnen. Het werd duidelijk dat regio onze grote concurrent
was. Het nieuwe jaar begonnen we uit tegen Apeldoorn D3 ook 2018 begonnen we met
een 1-8 overwinning. 20 januari thuis tegen Devinco een mooie 6-2 overwinning.
27 januari kregen we bezoek van KVZ uit Zutphen met een duidelijke 8-1 overwinning
voor ons kon KVZ weer terug naar Zutphen. Op 10 februari was het dan eindelijk zo ver
Regio kwam naar Didam. Na een hele spannende wedstrijd verloren we met 3-4 wat
verliezen was waren sommige al weer vergeten en ze vonden het helemaal niets.
17 februari gingen we naar SKF we hadden nog de kater van een verlies partij en SKF
moest het dan ook ontgelden na een wat moeizame start we kwamen met 3-0 achter na
15 minuten begon het weer te lopen. Met de rust stond het weer 3-3. In de tweede helft
was het weer duidelijk we gingen naar huis met een 3-8 overwinning.
24 februari moest ook DLKV D1 het afleggen tegen de griep we hadden 4 zieke en 1
Afwezig, we konden niet spelen. Deze wedstrijd werd ingehaald op 8 maart tegen KVZ .
In de avond uren, waar wonnen we met 2-6.
10 maart was dan de wedstrijd van het zaalseizoen we konden nog in punten gelijk
komen met Regio. Het was wederom weer een zeer spannende wedstrijd het ging gelijk
op met een ruststand van 3-2 voor Regio. In de tweede helft begon Regio beter dan dat
wij dat deden we kwamen achter te staan met 5-3. Met een zeer goede laatste 10
minuten werd het dan 5-5. Wij waren zeer trots op onze ploeg.
17 maart was onze laatste wedstrijd tegen Olympus thuis met een gepaste einde van
dit zaalseizoen wisten we weer te winnen 6-4.
We eindigde ons zaalseizoen tweede. Regio was net iets te sterk dit zaalseizoen.
Nu op naar het veldseizoen!
Marco en Eva
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DLKV A1
Het zaalseizoen voor de A1 zit er weer op. Een seizoen waarin het team een mooie
ontwikkeling heeft meegemaakt en voor mijn gevoel echt flinke stappen vooruit is
gegaan.
Op het veldseizoen hadden we 42 doelpunten gemaakt in 6 wedstrijden. Dat waren dus
gemiddeld 7 doelpunten per wedstrijd van 70 minuten. Eén doelpunt dus per 10
minuten. Van die 42 doelpunten werden er 30 gescoord uit een doorloopbal. Die
doorloopbal was echt ons sterke punt en wat tegenstanders ook probeerden, het lukte
ons altijd weer om doorloopballen te scoren.
Het schot bleef daar echter bij achter. We schoten vaak voldoende, maar we scoorden
er erg weinig mee, slechts 9 keer in 6 wedstrijden. Dat begon de ploeg ook te merken,
mede omdat tegenstanders wel steeds meer uit schot gingen scoren en wij daar niet op
terug konden vallen. Vanuit de ploeg kwam dus de wens om meer op het schot te gaan
trainen.
In het begin was dat best lastig. In trainen op de doorloopbal zit natuurlijk veel meer
beweging, waardoor je veel meer energie in de training kan stoppen. Die energie is
goed voor je conditie en dat is weer belangrijk in de wedstrijden. Echter is het schot ook
een belangrijk onderdeel van het korfbal. En zeker als de ploeg aangeeft daar beter in
te willen worden, moet daar iets mee gebeuren.
De eerste drie wedstrijden van de zaal was hier nog weinig vooruitgang in te merken. In
december speelden we vervolgens een aantal weken niet en direct na de kerstvakantie
speelden we uit tegen Wesstar. Helaas was ik daar zelf niet bij aanwezig omdat we met
het 1e moesten spelen. De uitslag heeft me verrast: een 17-4 overwinning. Het begin
van een fantastische tweede seizoenshelft.
Waar we voor de Kerst in 3 wedstrijden tot 20 doelpunten waren gekomen, ging dit
aantal in 2018 fors omhoog. In 9 wedstrijden hebben we 96 keer gescoord. In totaal
kwamen we daarmee op 116 doelpunten in 12 wedstrijden. Gemiddeld bijna 10
doelpunten per wedstrijd, en dat zijn wedstrijden van 60 minuten. Eén doelpunt dus per
6 minuten. Fors minder tijd dan de 10 minuten die we op het veld nodig hadden.
Bovendien zaten er nu 45 doelpunten bij uit schot. Twee en een half keer zoveel per
wedstrijd!
Een fors beter schot en veel meer scorend vermogen dus. Waar heeft deze verbetering
tijdens het zaalseizoen dan toe geleid? Uiteindelijk zijn we in onze poule opnieuw in de
middenmoot geëindigd met ongeveer evenveel overwinningen als nederlagen. We
hebben mooie wedstrijden gespeeld waarin we het de bovenste ploegen echt moeilijk
hebben kunnen maken. Voor de punten was het soms nog te weinig, maar dat komt
vanzelf.
Op het veld wacht een mooie nieuwe uitdaging. We gaan spelen tegen Regio en
Wesstar. Twee ploegen die we al kennen en waarvan we weten dat we kunnen winnen.
Daarnaast moeten we ook nog tegen DVO, een totaal onbekende ploeg voor ons. Het
lijkt er dus op dat we samen met DVO gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Dat zou
een mooie afsluiter zijn voor de A1 in hun eerste jaar als junioren, en daar gaan we dus
met zijn allen hard voor werken!
Daarbij hopen we dat we naast de steun van de ouders, ook meer leden uit de andere
teams langs de lijn zien staan! Dus tot ziens op het veld bij de A1 en veel succes
allemaal op het veld!
Groeten Willem
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DLKV 3
Ook afgelopen seizoen begon het 3e weer met volle moed aan de nieuwe competitie.
Sommige tegenstanders kenden we nog van het veld en werden ondertussen echte
rivalen. Zo zaten we weer bij Nijmegen in de competitie, waar we dit keer zelfs een
wedstrijd van hebben gewonnen! Dit zijn de leukste wedstrijden om te spelen, omdat het
tot de laatste minuut spannend blijft. Over het algemeen hebben we echt goed gespeeld,
we zijn immers gedeeld 2de geworden. Sommige wedstrijden spreken we liever niet over,
de wedstrijden tegen de Rivalen uit Doesburg waren niet onze favoriet. Ondanks dat
Rivalen laatste is geworden, hebben wij er een keer van verloren. Daarnaast was de
laatste wedstrijd tegen SEV 4 ook geen succes, volgens mij hebben wij nog nooit zoveel
kansen gemist…. Gelukkig werd deze wel gewonnen en daar draait het natuurlijk om.
Verder hebben we ook weer veel plezier gehad en hebben er wat uitjes naar de Mac
plaatsgevonden. Nu wel na de wedstrijd, de ‘oude’ A heeft niet zo goede herinneringen
aan het eerst eten bij de Mac en daarna nog spelen…. Tot slot willen wij ook nog al onze
invallers bedanken! Zonder hen hadden we sommige wedstrijden niet kunnen spelen! Wij
kijken uit naar het veldseizoen, maar hopen wel dat het snel weer ietsjes warmer wordt.

Groetjes, DLKV 3

Onze een-na-laatste wedstrijd waren we pas een keer compleet, daar moest natuurlijk een
teamfoto van gemaakt worden..
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DLKV 2
De eerste wedstrijd van het zaalseizoen van DLKV 2 begon al goed, we waren namelijk
helemaal compleet! Iedereen van ons team was aanwezig, dus we hebben meteen een
teamfoto gemaakt. We gingen er namelijk allemaal van uit dat deze kans zich niet gauw
nog eens zou voordoen. En dat bleek te kloppen.. de overige 13 wedstrijden van het
seizoen hebben we heel veel invallers nodig gehad en we willen dan ook iedereen die
heeft meegedaan graag bedanken!
We hebben een leuk seizoen gehad. 14 wedstrijden gespeeld, waarvan 6 gewonnen,
6 verloren en 2 gelijk. 14 wedstrijden, 14 punten. Een mooi gemiddelde. Bij een aantal
wedstrijden hebben we de hele wedstrijd achter gestaan, maar uiteindelijk de uitslag
toch nog kunnen ombuigen naar gelijkspel of winst. Die punten voelen altijd het lekkerst
na de wedstrijd.
Een wedstrijd kan niet onbenoemd blijven: de 3-10 winst tegen Diderna. Drie
tegendoelpunten in een hele wedstrijd is natuurlijk een bijzonder goed resultaat.
Volgens het wedstrijdverslag wat Diderna schreef, kwam dat omdat wij ‘jonge dartels’ in
het veld hadden staan. Voor een team met op die dag een gemiddelde leeftijd rond de
30, met een enkele uitschieter naar boven, is dat natuurlijk leuk om te horen! Met name
Jaap was hier natuurlijk erg over te spreken!
DLKV 2
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DLKV 1
Ik heb in het vorige stukje geschreven dat we met Dlkv 1 op de 5e plek moesten eindigen
om niet te degraderen uit de 3e klasse. Dat is ons helaas niet gelukt, we kwamen over het
algemeen scorend vermogen tekort. Waar we vorig seizoen nog regelmatig rond de 15
doelpunten zaten hadden we daar dit seizoen meer moeite mee. Niet dat we slechter
gespeeld hebben maar het gaat er uiteindelijk toch om dat je er 1 meer scoort dan de
tegenstander. Maar aan de andere kant hebben dit seizoen 2 punten gepakt, 2 maal een
verdiend gelijkspel, tegen Rivalen en Olympus. En met iets meer geluk hadden we die
gewonnen maar ja geluk dwing je af en dat ontbrak ons een beetje afgelopen zaalseizoen.
We gaan ons nu voorbereiden op het veld, maar als ik dit stukje op mijn laptop aan het
tikken ben en hoor welk weer we krijgen moet ik er nog niet aan denken om weer naar
buiten te gaan. Normaal vind ik het wel lekker om na het zaalseizoen weer op het veld te
kunnen trainen maar met een temperatuur rond de min 4 en een gevoelstemperatuur die
nog lager ligt word het een ander verhaal. Dus maar is kijken wat de eerste training ons
gaat brengen.
En op het veld moeten we nog wel even aan de bak, we staan 4 punten achter de
koploper Phenix, die zijn net kampioen geworden in de zaal en promoveren voor eerst
sinds een aantal jaren weer naar de 3e klasse. Voordeel voor ons, althans dat hoop ik, dat
we ze nog thuis krijgen. Onze 1e competitie wedstrijd is op 1 april ( geen grap ) ook thuis
tegen Wiko. En de laatste is thuis op 3 juni tegen Phenix. We hebben maar 1 uitwedstrijd
tegen Melynas, de overige 5 zijn thuis. Doel is om zelf alles te winnen en dan moeten we
hopen dat Phenix nog wat laat liggen.
Ik hoop op lekker veel publiek en mooi weer tijdens de wedstrijden.

Gerrit
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Kangoeroetjes voorstellen
Graag zouden wij de volgende clubbladen de kangoeroetjes aan jullie voor willen stellen.
Dit omdat zij nieuw zijn, maar ook omdat zij de toekomst van DLKV zijn! 
We beginnen met Jop Stavast en Anne Kuipers.

Wie ben je? Jop Stavast
Hoe oud ben je? 6, bijna 7
Met wie woon je samen? Papa, Mama, Bart en Anne
Wat is je lievelingseten? Lasagne en pizza
Wat zijn je hobby’s? Korfbal natuurlijk, op de ipad, zwemmen, spelen
Wat wil je later worden? Baas van de stad
Hoe lang korfbal je al? 1 jaar
Wat vind je het leukste aan korfballen? Rennen en doelpunten maken samen met de
andere kinderen
Hoe ben je bij korfbal terecht gekomen? Door mijn broer en zus
Als ik één wens mocht doen dan is dat: heel veel doelpunten maken en kampioen
worden!
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Wie ben je? Anne Kuipers
Hoe oud ben je? 7 jaar
Met wie woon je samen? Broer Coen, papa Fons en mama Ans
Wat is je lievelingseten? Friet
Wat zijn je hobby’s? Sporten en samen spelen
Wat wil je later worden? Rockster
Hoe lang korfbal je al? Nog niet zo lang, ik denk vier maanden
Wat vind je het leukste aan korfballen? Dat je samen moet spelen om te kunnen scoren
Hoe ben je bij korfbal terecht gekomen? Mijn nicht Rianne zit op korfbal, en het leek mij
ook wel een keertje leuk om het te proberen
Als ik één wens mocht doen dan is dat: Dat ik kan vliegen
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Trainer gezocht!
Korfbalvereniging DLKV is met ingang van seizoen 2018 – 2019 op zoek naar een
trainer/coach voor de selectie.
DLKV is een jonge en actieve vereniging met ± 100 leden en speelt met 4 senioren- en 2
jeugdteams in de competitie. De vereniging kenmerkt zich door sportiviteit en gezelligheid
maar beschikt daarnaast ook zeker over de gedrevenheid om goede prestaties neer te
zetten.
Wij zoeken een enthousiast persoon die motiveert en inspireert om het korfbalspel tot een
hoger niveau te brengen. De nieuwe trainer verzorgt tweemaal in de week de trainingen
van de selectie en éénmaal de coaching van het eerste team op zondag. Het eerste team
speelt zowel in de zaal als op het veld 3e/4e klasse.
Ook een beginnend trainer/coach nodigen wij zeker uit om kennis te maken.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, graag een bericht naar;
Joyce Kolder
Technische Commissie DLKV
tc@dlkv.nl
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Van de vlaggensponsor
Onze vlagsponsoren
zijn:









Wolf, Colors@Home
Gunes
Van de kaasboer
Prima voor elkaar
Slagerij Pascal Gerritsen
Steak'm
't Brillehuus Didam
Patrick Schuurman,
schilderwerken

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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Kleurplaat
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