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Van de Voorzitter
Beste Korfbalvrienden,
Het is zover, buiten wordt het koud en is het alweer vroeg donker, het seizoen zit er op en
zodoende weer de hoogste tijd om de warme zaal weer op te zoeken.
Op het moment van schrijven hebben we een zeer belangrijke vacature binnen ons
bestuur, Karin van Bethray heeft ons mede gedeeld om na 13 jaar zitting in het bestuur
afstand te doen van haar functie van secretaris. Heb jij interesse in deze functie of wil je
hier wellicht wat meer over weten, laat het ons dan weten.
Helaas moeten we constateren dat het steeds moeilijker wordt om alle taken binnen de
club ingevuld te krijgen. We zijn een kleine vereniging en hebben daarom ook echt
iedereen binnen de vereniging nodig om te kunnen blijven bestaan. Uiteindelijk is het
afgelopen seizoen allemaal goed gekomen, maar het geeft meer rust als we de planning
gelijk rond kunnen maken. ‘Samen staan we sterk!!!’
Op donderdag 22 november om 20:00 uur is de jaarlijkse algemene leden vergadering in
ons clubgebouw. Ik wil jullie bij dezen van harte uitnodigen voor deze vergadering om te
zien waar we momenteel staan als club en tevens hoor ik graag van jullie wat jullie
speerpunten zijn voor de toekomst van DLKV. Zet de datum alvast in je agenda!
Daarnaast wil ik nog even kwijt dat wij als bestuur altijd open staan voor (nieuwe) ideeën…
Ik wens iedereen weer veel succes in de zaal en dank een ieder voor zijn/haar inzet in de
afgelopen veld seizoenen.
Sportieve groet,
Mark Brandwacht

Van de Redactie
Voor jullie ligt het eerste clubblad van het seizoen. Deze keer samengesteld door de
“nieuwe” redactie Aart en Jan. Uiteraard willen we de “oude“ redactie bedanken voor hun
inzet en het geproduceerde.
In dit clubblad vinden jullie de gebruikelijke verslagen van de teams en commissies. Het is
ons helaas net gelukt om een interview met de nieuwe trainer af te nemen, houden jullie te
goed voor de volgende keer (spannend!!).
Nieuw is het voorstellen van onze sponsors, belangrijk voor de vereniging. Ook stelt een
commissie lid zich voor om meer inzicht te krijgen in onder andere Wie, Wat doet!
Stel dat je het nu al leuk vindt om ook in de redactie te zitten, meld je aan!
Groet,
Jan de Jongh en Aart de Groot
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Van de secretaris
Na 13 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van DLKV is het voor mij nu tijd om
afscheid te nemen.
We zoeken daarom een nieuwe secretaris die mijn taken wil overnemen.
Mocht je interesse hebben in deze functie, laat het dan weten via een email aan
bestuur@dlkv.nl
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Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Ook korfbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van
persoonsgegevens. Organisaties krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om
te gaan met gegevens van personen.
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een
privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt
de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die
persoonsgegevens verwerken, waaronder dus korfbalclubs, krijgen meer verplichtingen
om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat
verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden,
vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen
aan de AVG.
Privacy: wat is dat?
Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te
worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag
gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van
persoonsgegevens. Als sportvereniging zijn wij wettelijk verplicht tot het beschermen van
de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie wij
persoonsgegevens verwerken. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete
regels. Om te begrijpen hoe je die regels naleeft, is het handig om enkele basisbegrippen
te kennen. De belangrijkste begrippen lichten we hierna toe.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het
gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie
‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is. Een paar
voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en achternaam, woonplaats en
adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, lichaamslengte, dieet, geslacht,
seksuele voorkeur, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of video. Ook
gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarvan kunnen persoonsgegevens
zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemands locatiegegeven of een analyse van iemands fysieke
inspanning via populaire wearables en apps. Zulke gegevens zijn natuurlijk
privacygevoelig.
Wanneer is iemand identificeerbaar?
We spreken van een persoonsgegeven als een gegeven herleidbaar is tot een persoon.
Vaak is informatie eenvoudig gekoppeld aan een naam of aan een uniek nummer, zodat je
een persoon direct kunt identificeren. Stel dat de secretaris van een vereniging Jan de
Vries heet en gebruikmaakt van het emailadres jan.devries@sportvereniging.nl. Dan is dat
e-mailadres een persoonsgegeven. Soms is identificatie weliswaar niet direct, maar wel
indirect mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een teamfoto. Hoewel er misschien geen namen
onder de teamfoto staan, kom je daar met een eenvoudige zoekopdracht via internet soms
toch achter. De foto is in dat geval een persoonsgegeven. Valt er écht niet te achterhalen
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op wie informatie betrekking heeft, dan is sprake van ‘anonimiteit’. In theorie is de
privacywetgeving dan niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een
persoonsgegeven. De ervaring leert echter dat het vaak lastig is om te voorkomen dat
informatie alsnog kan wordt gekoppeld aan een individu. Ga er dus nooit zomaar vanuit
dat je privacywetgeving eenvoudig buitenspel zet.
Ter illustratie: een bekend misverstand is het ‘anonimiseren’ door informatie (zoals een
deelnemerslijst of wedstrijduitslagen) te koppelen aan een lidnummer in plaats van een
naam. Dat nummer leidt immers eenvoudig terug naar een achternaam, zodat ook het
lidnummer en de daaraan gekoppelde informatie kwalificeren als persoonsgegevens. Dat
slechts de vereniging in staat is tot het leggen van die koppeling, maakt daarbij niet uit.
Samenvattend: we raden aan om alle gegevens waarvan je vermoedt dat die
herleidbaar zijn tot een persoon te behandelen alsof het persoonsgegevens zijn.
I: De privacyverklaring
Waarom een privacyverklaring? Als vereniging zijn wij verplicht om betrokkenen te
informeren over de manier waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens. Deze
informatie kan beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring. De
informatieplicht geldt in principe voor alle verwerkingen binnen de vereniging. De
privacyverklaring van DLKV is terug te vinden op www.dlkv.nl
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom
aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.
Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacy rechten zijn, schroom dan
niet ons te informeren.
Met sportieve groet, Karin van Bethraij
Secretaris DLKV
email: bestuur@dlkv.nl

Vrijwilligers gezocht!
Het bestuur van de DLKV is op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij de
volgende activiteiten:
 Schoonmaak
 Kantine, o.a. bardienst draaien
 Onderhoud gebouw, diverse klussen
 Redactie clubblad
Vele handen maken licht werk!
scho

Mocht je ons willen ondersteunen bij een van onze activiteiten, neem dan contact op met
één van de bestuursleden!
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Van de Penningmeester
Rabobank Clubkas Campagne
Hallo allemaal!
Mijn naam is Bas van Vegchel en sinds een aantal maanden help ik Tom Eggenhuizen
bij zijn verantwoordelijkheden als Penningmeester van DLKV. Een van de aspecten
binnen het penningmeesterschap dat ik op me heb genomen, is de Rabobank Clubkas
Campagne.
Net als vorig jaar heeft DLKV zich opgegeven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze campagne is een initiatief vanuit de Rabobank om het verenigingsleven te
stimuleren en motiveren. Dit jaar werd er een bedrag beschikbaar gesteld van
€ 150.000,00 om te verdelen onder verschillende verenigingen in de regio Arnhem en
omstreken. Wij konden natuurlijk niet achterblijven en waren gedreven om een mooi
bedrag binnen te slepen.
Om het uiteindelijke bedrag in ontvangst te mogen nemen zijn Tom en ik op 3 oktober jl.
naar de ledenbijeenkomst van de Rabobank in het Gelredome geweest. Na een
enerverende avond met als presentator Jan Versteegh, o.a. bekend als ‘de Mol’ van
‘Wie is de Mol?’ in 2018, mochten we de cheque in ontvangst nemen. Met een mooi
aantal van 52 stemmen heeft DLKV €483,75 in ontvangst mogen nemen!

Namens heel DLKV wil ik nogmaals iedereen bedanken die heeft gestemd op deze
mooie vereniging. Zonder jullie was dit uiteraard niet gelukt!
Ervan uitgaande dat de Rabobank ook volgend jaar deze campagne houdt, zal DLKV
zich wederom aanmelden. Het streven is om nog meer stemmen binnen te halen zodat
DLKV ook volgend jaar weer een mooi bedrag in ontvangst mag nemen!
Sportieve groet,
Bas van Vegchel
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Van de Jeugd Activiteiten Commissie
Commissielid aan het woord
Even woordstellen, mijn naam is Enrico Pas, 47 jaar, getrouwd en 2 kinderen. Ik ben in
2011 met korfbal in aanraking gekomen toen onze dochter ging korfballen. Zoals de
meeste ouders was ik eerst bij bijna elke thuiswedstrijd aanwezig, tot ik in 2015 een
oproep kwam voor leden in de jeugdactiviteiten commissie.
De jeugdactiviteiten commissie is in mijn ogen wel een van de dankbaarste taken om te
doen in de vereniging. Wij proberen 3 à 4 activiteiten per jaar te organiseren, zoals
Sinterklaas voor de jongste leden, lasergamen voor de oudere en natuurlijk het
jeugdkamp. Voor elke activiteit komen we eenmaal bij elkaar en verdelen de taken
onder de commissieleden. Taken zoals uitnodigingen maken, sponsoren zoeken en de
eventuele bijdrage innen. Zoals te verwachten kost het jeugdkamp wel een extra
overleg en zijn we het betreffende weekend ook aanwezig om alles ingoede banen te
leiden. Al met al een dankbare taak om te vervullen als vrijwilliger bij de vereniging.
Inmiddels ben ik sinds 2018 ook actief bij de sponsorcommissie. Een vereniging kan nu
eenmaal niet bestaan zonder vrijwilligers en sponsoren. Wij hebben inmiddels een 10tal vlaggensponsors, sponsoren voor in het clubblad en momenteel zijn wij bezig om via
reclameborden aan het gebouw ook extra sponsorgeld voor de vereniging binnen te
halen. De inspanning hiervoor zijn niet veel, een à twee uur per maand, maar het levert
voor de vereniging wel erg veel op. Een nuttige taak waar je veel creativiteit in kwijt
kunt.
Enrico Pas
Jeugdkamp
Dit jaar jeugdkamp was weer een groot succes. Zoals iedereen weet, hebben wij dit jaar
heerlijk weer gehad en van het zwembad hebben wij veel gebruik gemaakt!
Als activiteiten hadden wij vrijdag een kinderen en ouder korfbal wedstrijd gespeeld en
zaterdag- op zondagavond een smokkelspel bij de Teletubbie Bult in Didam. De
volgende dag was het eindpunt is alweer inzicht. De brunch met de ouders kwam er
alweer aan dus iedereen werd weer gewekt om te komen eten, daarna hebben ze hun
spullen gepakt en hebben ze de tenten opgeruimd. Toen was dit geweldige jeugdkamp
weer aan zijn einde gekomen met zijn heerlijke weer!
Sponsoring jeugdkamp
Ons jeugdkamp kan niet zonder sponsoring worden georganiseerd. Wij bedanken:
 Slagerij Pascal Gerritsen voor de vleeswaren en BBQ
 Bakkerij Braam voor brood voor het ontbijt en het stokbrood
 IJs & More en Sportwijzer voor hun bijdrage aan de ijskar en het zwembad.
Jeugdcommissie
Aangezien Werner, Enrico en Roos hebben aangegeven dat dit hun laatste seizoen
zal zijn in de jeugdcommissie, zijn wij erg blij met de versterking van Femke en Freek.
Het zou mooi zijn als wij nog 1 of 2 ouders uit de jeugd (kangoeroes of C) mogen
verwelkomen in de jeugdcommissie.
Mocht je interesse hebben kun je het aangeven bij een van de leden van de
jeugdcommissie.
Freek Meurs
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Van de Kantine Commissie
Hallo allemaal,
Dit veldseizoen ging de planning van kantinediensten niet zo eenvoudig. Door
omstandigheden was de pool van kantinemedewerkers wat uitgedund en werd het een
hele uitdaging om voor elke wedstrijd iemand bereid te vinden om kantinedienst te
draaien.
De aanhouder wint, het is toch gelukt om met oproepjes/ appjes/ mailtjes en
berichten op Facebook alle wedstrijden van “personeel’ te voorzien, zodat er
altijd een lekkere bak klaarstond! Veel dank voor degenen die ingevallen zijn!
Voor komend veldseizoen hoop ik dat de planning weer snel rond zal zijn, maar
daarvoor zijn er nieuwe vrijwilligers nodig.
Het zou top zijn om vanuit álle teams mensen (bijv. leden/ ouders van leden/ etc.) te
krijgen die een keer kantinedienst willen draaien. Al kun je maar 1x in het seizoen, dat
zou al heel fijn zijn! Wil je informatie of aanmelden, dan mag je me altijd benaderen!
Ik wens iedereen veel plezier en sportieve
wedstrijden in het komende zaalseizoen en
hoop op veel aanmeldingen voor de
kantinedienst!
Samen is het leuker!
Nicole ter Voert
kantine@dlkv.nl
M: 06-30298009

Schoolkorfbaltoernooi DLKV 2019
Het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi 2019 staat weer vast:

Woensdagmiddag 29 mei 2019
We hebben uiteraard weer veel vrijwilligers nodig om van deze sportieve dag wederom
een succes te maken.
Zet jij de datum ook alvast in je agenda?

Verdere informatie over het toernooi volgt nog!
Wil je je alvast aanmelden? Heb je vragen, tips etc? Neem dan contact met ons op of
stuur een mailtje naar schoolkorfbal@dlkv.nl
Schoolkorfbalcommissie DLKV
Twan, Suzan, Roos, Sanne B en Sanne K
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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 Ajeugd 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

DLKV 2
KAMPIOENEN!!!!!
Na een geweldig veldseizoen heeft DLKV 2 op donderdag 25oktober, onder toezicht
van vele supporters, het kampioenschap binnengesleept!
Er werd met 15-6 gewonnen van Ekc Nääs uit Enschede. Manon was meegereden op
De heenweg en had de tegenstanders al flink bang gemaakt. Ze vroegen aan Manon of
iedereen in het team zo jong was. En dat klopt ook wel! Sinds afgelopen seizoen zijn
DLKV 2 en DLKV 3 samengevoegd tot één team, wat heeft geleid tot een flinke daling in
de gemiddelde leeftijd. Je zou dan denken dat we even aan elkaar moesten wennen, de
ene is immers jong van leeftijd en de ander is weer jong van geest, maar het viel reuze
mee! We hadden eigenlijk allemaal al wel vaker samengespeeld in een team, door het
vele invallen bij elkaar. Nu hebben we gelukkig wat meer ruimte en hebben we af en toe
zelfs de luxe dat we kunnen door wisselen. Dat was erg fijn en daar werd soms
dankbaar gebruik van gemaakt! Ook de gezelligheid binnen het team heeft zeker niet
geleden onder het samenvoegen van de teams, we kunnen het allemaal goed vinden
met elkaar, soms zelfs iets te goed! Zo hebben we de wedstrijd tegen de onderste in het
klassement maar nét gewonnen met 12-13. De andere wedstrijden werden vaak met
een ruime overwinning binnengesleept. Dit betekent echter niet dat we makkelijk
konden winnen, we hebben er vaak hard voor gevochten en daarom ben ik ook erg trots
op ons team! Het zaalseizoen zal waarschijnlijk wat moeilijkere tegenstanders bevatten,
maar dat gaat ook helemaal goedkomen. Als wij lekker kunnen ballen en met een goed
gevoel naar huis gaan, dan was het weer een geslaagde zondag! Maar natuurlijk hoop
ik dat we weer kans maken om kampioen te worden. Bij deze zijn jullie alvast
uitgenodigd voor onze volgende kampioenswedstrijd!! Tot snel !!
Namens DLKV 2, Niels De (niet vrijwillig gekozen) aanvoerder
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Van de Technische Commissie
Voor de zomer hebben we, na een prettige tijd samen, afscheid genomen van Gerrit de
Weert als trainer. Daarvoor in de plaats hebben we Guido Hermsen mogen
verwelkomen als nieuwe trainer van DLKV 1.
Onder zijn leiding heeft DLKV 1 afgelopen seizoen prima resultaten behaald en gaat het
team vol goede moed het zaalseizoen in.
Het samenvoegen van DLKV2 en 3 heeft ook prima resultaten opgeleverd; DLKV 2
heeft afgelopen veldseizoen als kampioen af kunnen ronden!
Nu het weer verslechtert, kijken bijna alle spelers er naar uit om weer de zaal in te gaan.
We kunnen dit zaalseizoen met de selectie gelukkig weer terecht in de Muizenberg voor
de trainingen. De selectie is hier erg blij mee; er kan na de training op woensdag weer
gezellig aan de bar van de Muizenberg nagepraat worden.
Op de volgende trainingstijden zal er in de zaal getraind worden dit veldseizoen:
Dinsdag
 A1 van 19:00 tot 20:00, in de sporthal van het Liemers College
Woensdag
 DLKV 1 en 2 van 20:30 tot 22:00, in sporthal de Muizenberg. (m.u.v. de
thuiswedstrijden van het midweek, er zal dan na de wedstrijd getraind worden)
Donderdag
 C1 van 18:30 tot 19:30, in de sporthal van het Liemers College
Vrijdag
 DLKV 1 en reserves van 19:30 tot 21:00, in sporthal ’t Raland
Zaterdag
 De Kangoeroetjes van 11:30 tot 12:30, in sporthal de Muizenberg
DLKV 1 zal het zaalseizoen aftrappen met een oefenwedstrijd tegen SEV 1 in Zelhem
op 13 november om 20:30 uur
en tegen Noviomagum 4 in Didam (sporthal de Muizenberg) op 21 november om 20:30
uur.
DLKV 2 zal ook een oefenwedstrijd spelen, de tijd locatie en tegenstander hiervan zal
op een later tijdstip bekend gemaakt worden.
We wensen alle teams en vrijwilligers van DLKV veel succes het aankomend seizoen!
Sportieve groet,
Joyce & Annemarie
TC
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Teamverslagen Kangoeroes
Hallo allemaal,
In het vorige clubblad hadden we net een oefenwedstrijdje gespeeld in de zaal tegen de
Zwaluwen. Dit was voor ons allemaal de eerste keer en erg spannend! Inmiddels zijn we
weer een aantal maanden verder en zijn we al flink aan het trainen in de zaal. We hebben
een leuk groepje bij elkaar, we zijn al met 8 jongens en meisjes.
Aan het begin van het veldseizoen hebben we een oefenwedstrijdje gespeeld tegen de
kang0eroegroep van DUKO. Zij zouden gaan starten met het spelen van wedstrijdjes en
wilden nog even oefenen. Het ging dit wedstrijdje bij ons al erg goed; de kinderen bleven
het erg spannend vinden en het scoren lukte nog niet, maar het ging al een heel stuk beter
dan het vorige wedstrijdje.
Binnenkort gaan we al weer de zaal in. In de zaal gaan we elke zaterdag in de Muizenberg
trainen, van 11.30 uur tot 12.30 uur. We gaan met zijn allen erg hard oefenen en proberen
om wat meer wedstrijdjes te spelen om te oefenen, na de zomervakantie denken wij
namelijk F1 te gaan worden en misschien wel wedstrijdjes in competitieverband te gaan
spelen.
Wij gaan erg hard ons best doen en goed oefenen samen met trainers Milja, Celine,
Melissa, Suzan, Melissa en Roos. Komen jullie eens bij ons kijken?
Groetjes van de Kangoeroes van DLKV!

DLKV C1
Ook voor de C zit het buitenseizoen er weer op. We kijken even terug. De eerste wedstrijd
was even wennen en verloren we met een tegenvallende 3-6 van Rivalen, jammer. De
tweede wedstrijd was spannend met weinig doelpunten en uiteindelijk wonnen we met 1-3
van Regio. Ook een week later wonnen we met een nipte zege bij KVZ met 3-4. Maar
toen we uit moesten naar KVZ zaten we niet echt in de wedstrijd en gingen we met 4-0 ten
onder. Tegen Rivalen speelden we in Doesburg met 1-1 gelijk, erg weinig doelpunten
dus. Tenslotte verloren we de laatste wedstrijd thuis met 1-3. Uiteindelijk zijn we derde
geworden. Voor de zaalcompetitie een uitdaging om meer doelpunten te gaan maken en
een plaatsje hoger te komen!
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DLKV A1
In het vorige clubblad schreef ik dat er voor onze A1 kansen waren op een
kampioenschap in de voorjaarscompetitie. Ondertussen zijn we al twee veldcompetities
verder. En zijn we inderdaad kampioen geworden.
Eventjes terug dus eerst naar maart 2018. We hadden destijds een goed zaalseizoen
achter de rug en we waren op het veld ingedeeld in een poule met kampioenskansen.
Die wens hebben we ook gelijk als team uitgesproken en dan wordt het natuurlijk
spannend: hoe gaan we daarmee om?
Al snel bleek dat DVO onze enige concurrent was en zou alles dus aankomen op de
één na laatste wedstrijd van de competitie, als zij bij ons op bezoek zouden komen. Uit
hadden we gelijkgespeeld, dus wie die dag zou winnen kon het kampioenschap gaan
vieren. Deze wedstrijd viel samen met het jeugdkamp, dus opnieuw de vraag: hoe gaan
we daarmee om?
Het antwoord weten we ondertussen. Ik denk dat het team op die dag misschien wel
zijn beste wedstrijd ooit gespeeld heeft. DVO weet het ons heel moeilijk te maken, maar
steeds op tijd blijven wij onze doelpunten maken. Uiteindelijk eindigt een prachtige
wedstrijd in een 17-15 overwinning. Waarschijnlijk een herinnering waar de spelers (en
ik) het over 10 jaar nog over hebben 😊
In dezelfde competitie wordt ook nog twee keer het teamrecord ‘meeste doelpunten in
één wedstrijd’ verbeterd. In de tweede wedstrijd scoren we er 22, en in de laatste
wedstrijd liefst 24. In totaal scoren we in 6 wedstrijden liefst 97 keer. Deze ploeg kan
wel wat!
Na de zomer kunnen we het dus een niveautje hoger proberen. In een leuke poule in de
regio spelen we 6 erg gelijk opgaande wedstrijden. Door de betere tegenstand hebben
we weer iets meer moeite met het scoren van doelpunten, maar door de goede
verdediging weten we er steeds leuke wedstrijden van te maken. Helaas verliezen we
drie wedstrijden met één doelpunt verschil en dat is gelijk het verschil tussen de 1 e en 5e
plaats in de competitie.
In de zaal hebben we op het oog opnieuw een leuke competitie met gelijkwaardige
tegenstanders. Ons doel is dan ook om het scorend vermogen tegen deze ploegen te
verbeteren, zodat we hopelijk meer punten gaan halen. En dan gaan we vanzelf zien
welke plek ons dat oplevert in de competitie!
Groeten,
Willem
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DLKV 1
e

Voor het 1 van DLKV begon het seizoen in augustus met een nieuw gezicht voor de
groep. Guido Hermsen is vanaf dit seizoen onze trainer en is daarmee de opvolger van
Gerrit de Weert. Een deel van de groep kent Guido al, maar voor een groter deel is hij
nog een onbekende. Dan is het even afwachten hoe dat gaat klikken op de training.
Vanaf de eerste weken waren we met een aantal spelers bijna elke training aanwezig.
De trainingen beginnen weer en iedereen is weer fris na de vakantie. De trainingen
bevallen goed: er worden veel handigheidjes uitgelegd, er wordt gelachen en er is
ruimte voor allerlei verschillende oefeningen. Voor de training heeft niemand een idee
wat we gaan doen en dat zorgt ervoor dat iedereen scherp is.
Onze eerste wedstrijden spelen we op het toernooi in Etten Leur. Vorig jaar hebben we
dit toernooi gewonnen en dus moeten we dit jaar onze eerste plaats verdedigen.
Aangezien Etten Leur niet echt in de buurt is, willen we eigenlijk proberen de
wisselbeker niet weer mee naar Didam te nemen. Maar zodra de eerste wedstrijd
gespeeld is, begint het toch weer te kriebelen. Het enthousiasme neemt met de
wedstrijd toe en uiteindelijk staan we opnieuw in de finale. Het wordt een spannende
wedstrijd met ons als winnaar. Dus is de wisselbeker toch weer een jaar te zien in
Didam!
Na nog twee oefenwedstrijden begint dan de competitie. Door de verzwaarde
degradatieregeling afgelopen seizoen is er een sterke 4e klasse ontstaan en dat is voor
ons een leuke competitie. Op papier hebben we 5 ploegen die kampioen kunnen
worden, dus dat beloven veel interessante wedstrijden te worden.
Door blessures, werkdagen en schorsingen is het elke week nog even zoeken naar de
opstelling. Er is gekozen om met 5 heren en dames te spelen, waarbij Siebe en Eva de
nieuwe vaste waardes zijn in het team. Dit betekent sowieso dat er geen vaste
opstelling meer is. Door de genoemde oorzaken moeten we ook nog een beroep
doen op spelers uit andere teams. In totaal hebben we in onze eerste 6 wedstrijden al
met 16 verschillende spelers gespeeld (en dan tel ik twee reserves Inge en Milja die niet
hebben gespeeld nog niet eens mee).
De wedstrijden verlopen wisselvallig. Zo wordt er ruim verloren van Olympia, maar er
worden ook ruime overwinningen behaald op Wiko en Diderna. Onze beste wedstrijden
speelden we denk ik thuis tegen Ons Clubje en Olympia. In beide wedstrijden stonden
we in de eerste helft achter, maar hebben we ons terug weten te knokken naar een
overwinning. Mooi om mee te maken, want de laatste jaren hebben we vergelijkbare
wedstrijden juist vaak verloren.
In de zaal komen we bijna dezelfde tegenstanders tegen als op het veld. Alleen Rivalen
komt er bij. Dus dat zullen opnieuw veel leuke wedstrijden worden. Daarbij hopen we
dat we weer op ieders steun mogen rekenen, door reserve te zitten of gewoon te komen
kijken bij de thuiswedstrijden. Laten we er met zijn allen een gezellig en sportief seizoen
van maken!
Groeten,
Willem
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Sponsors in de Spotlight
Aan de keukentafel met Jan van de Knijff, samen met
echtgenote Hetty eigenaar van de winkel “van de
Kaasboer”. Al weer 37 jaar de kaaswinkel van Didam.
Daarnaast zij ook noten en wijn verkrijgbaar in hun
winkel want “Noten en wijn maken het leven fijn”.
Het ondernemer zijn geeft een stuk vrijheid die zij als
zeer prettig ervaren, zelf beslissingen nemen, keuzes maken, lijnen uitzetten! Uiteraard
brengt een winkel ook verantwoordelijkheden zoals als de vaste openingstijden en altijd
klaar staan voor de klant. Een van de leukste dingen in het werk is het daadwerkelijk in
de winkel staan. Omgaan met mensen is enorm boeiend, klanten dus ook! Ook is Jan
al jaren een drijvende kracht in de lokale winkeliersvereniging.
Op dit moment speelt duurzaamheid ook een rol in de producten die Jan en Hetty
aanbieden. Naast het onderscheidende tegen over andere aanbieders en de
zogenaamde hype, vindt Jan het erg belangrijk om bewust te zijn over wat we
achterlaten aan onze kinderen en verder…….
DLKV is in beeld gekomen toen de kinderen (Sanne, Kim en Jorn) gingen korfballen.
Sinds die tijd, circa 25 jaar geleden toen Sanne begon, al clubbladsponsor. Naast het
clubblad ook veel andere initiatieven financieel ondersteund waarvan het clubhuis een
van de belangrijkste was. “Een kleine vereniging heeft dezelfde startkosten bij zo’n
bouw als een grote vereniging”. Volgens Jan is het belangrijk voor een club een mooi
clubhuis te hebben als thuisbasis. Bijna wekelijks verzorgt Jan, als lid van het
onderhoudsteam, de noodzakelijke klussen om het clubhuis in topvorm te houden.
Sponsoring is bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Jan en Hetty ondersteunen
graag het “familie” verenigingsleven waar er ook naar elkaar wordt omgekeken. Als
lokale winkelier zijn Hetty en Jan graag betrokken bij het lokale verenigingsleven en
helpen ze daar waar mogelijk.

We zijn in gesprek met Patrick Schuurman. Patrick is eigenaar
van een schildersbedrijf en sinds het begin van dit seizoen sponsor van ons eerste team
voor de komende vijf seizoenen. Al weer 18 jaar geleden is Patrick begonnen met zijn
bedrijf. Samen met zijn medewerkers verzorgt hij onderhoud aan schilderwerk van
huizen. Zijn werkgebied ligt hoofdzakelijk in de Liemers en bestaat veelal uit particuliere
huisbezitters. Inmiddels een redelijke vaste klantenkring waar hij via zijn
onderhoudsprogramma regelmatig terugkomt om te zorgen dat alles netjes blijft. Ook
heeft Patrick enige bedrijven waarvoor hij werkt, maar dus hoofdzakelijk de particulier.
Het leuke aan zijn werk is het contact met de mensen. Patrick is graag “onder de
mensen” en geeft graag adviezen over het schilderwerk. Daarnaast vindt Patrick het
mooi aan zijn werk dat je altijd het resultaat daadwerkelijk kunt zien. Je ziet wat je hebt
gemaakt en altijd weer trots op het resultaat. De meeste klanten zijn trots op hun huis
en mooi dat hij een steentje bij mag dragen om het er weer piekfijn er uit te laten zien.
“Klanten zijn blij als je komt en tevreden als je gaat!”.
Patrick is vroeger actief spelend lid geweest van DLKV. Naast zijn wedstrijden spelen
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ook betrokken als jeugdleider, scheids en allerlei hand- en spandiensten. Nu is hij
medeorganisator van de Mei-tober feesten. De stap om sponsor te worden was klein.
Hij steunt graag de kleinere verenigingen die het doorgaans financieel lastiger hebben
dan de grotere verenigingen. Hij kent veel betrokkenen van DLKV uit het verleden en
natuurlijk ook langs de lijn bij het team waar zijn zoon Joep in speelt.
Hoofddoel van zijn sponsoring is het financieel ondersteunen van de vereniging.
Daarnaast is het vergroten van de naamsbekendheid mooi meegenomen. Misschien
een keer een foto in de krant waar zijn bedrijfsnaam zichtbaar is en ja, extra klanten zijn
altijd welkom☺☺☺

16

Sponsors

Onze vlagsponsoren zijn:






Wolf, Colors@Home
Gunes
Van de kaasboer
Prima voor elkaar
Slagerij Pascal Gerritsen

 't Brillehuus Didam
 Patrick Schuurman,
schilderwerken
 Alexander Tweewielers
 Steak’M

Schuurman Schilderwerken is de shirtsponsor van DLKV 1
Hovenier Hendriks heeft een eenmalige sponsoring van € 75,00 gedaan!!
t
Schefferglas heeft twee beachvlaggen en een reclamebord gesponsord!!

Ook sponsoren?
Wilt U DLKV ook sponsoren of een advertentie plaatsen in het clubblad, neem dan
contact op met onze sponsorcommissie voor meer informatie en het maken van een
afspraak.
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Colofon
DLKV clubgebouw
BESTUUR
Dagelijks
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Overige bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Wedstrijdsecretariaat
Jeugd
LEDEN ADMINISTRATIE
Leden administratie

06 18106699

info@dlkv.nl

Mark Brandwacht
Karin van Bethraij
Tom Eggenhuizen

06-55821054
06-30683049
06-39760613

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

Nicole ter Voert

06-30298009

kantine@dlkv.nl

Aart de Groot

06-51988827

Kim van der Knijff

06-12798237

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Rosemarijn de Kroon

06-21487777

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Demi Eggenhuizen

TECHNISCHE COMMISSIE
Technische Commissie
Annemarie de Kroon
Jeugd Technische
Commissie
Willem van Zomeren
NEVENACTIVITEITEN COMMISSIE
Jeugd activiteiten
commissie
Werner van Vuuren
Schoolkorfbal commissie
Sanne van der Knijff

ledenadministratie@dlkv.nl

06-27879453

tc@dlkv.nl

06-15332776

tc_jeugd@dlkv.nl

06-34833638
06-20631375

ac_jeugd@dlkv.nl
schoolkorfbal@dlkv.nl

sponsor@dlkv.nl
media@dlkv.nl
webmaster@dlkv.nl
clubblad@dlkv.nl

RECLAME COMMISSIE
Sponsor commissie
Media commissie
Website DLKV
Redactie commissie

Aart de Groot
Rosemarijn de Kroon
Rick te Dorsthorst
Jan de Jongh

06-51988827
06-21487777

TRAINERS/COACHES
Senioren 1/2
Midweek
Junioren A1
Aspiranten C1

Guido Hermsen
Joyce Kolder
Willem van Zomeren
Marco Stavast

06-12956937
06-50262336
06-15332776
06-50949342
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kolderjoyce@gmail.com
wvanzomeren@hotmail.com
m.stavast@chello.nl
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a

Sponsor denkt aan ons,
denk ook aan de sponsor!!
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