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Van de Voorzitter
Alweer een zaalseizoen ten einde. Helaas zonder kampioenschappen, maar er zijn toch
zeker hele mooie wedstrijden gespeeld en gewonnen. Wij bedanken iedereen van de
Muizenberg weer voor de gastvrijheid van het afgelopen zaalseizoen. En dan nu weer op
naar het veld en onze eigen kantine. De kantine die voorafgaand op het seizoen, door de
dames uit het bestuur, wat fleuriger is aangekleed.
In het weekend van 11 en 12 mei zullen al onze teams hun eerste thuiswedstrijd van het
seizoen afwerken, dit is tevens het weekend waarin we ons jaarlijkse Mei’toberfest zullen
vieren. Het zal leuk zijn als je hier bij bent, zodat we er met zijn allen weer een bijzonder
leuk en gezellig feest van kunnen maken. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom!!
Verder staan er dit veldseizoen nog een hoop andere activiteiten op het programma zoals
het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi, Didam op Stelten en natuurlijk als afsluiter het
jeugdkamp.
Binnen het bestuur hebben we daarnaast een uitdaging in het vinden van mijn opvolger
als voorzitter. Per november zal ik mijn functie neerleggen en zodoende wil ik daarom een
beroep op jullie allen doen om uit te kijken naar mijn opvolger. Heb je zelf interesse of ken
je iemand die geschikt zou zijn, laat me dit dan even weten.
Denken jullie er daarnaast nog aan om de enquête in te vullen? Het is maar een paar
minuten werk, maar schept een hoop duidelijkheid voor ons als bestuur.
Wens ik jullie allen verder een bijzonder leuk en sportief veldseizoen toe en ik zie jullie
graag terug op het veld of in ons clubgebouw.
Sportieve groet,
Mark Brandwacht

Interview met de trainer
Vanavond hebben we in de Muizenberg afgesproken met Guido Hermsen, de trainer van
ons eerste team. Guido is sinds het begin van dit seizoen al trainer en om diverse redenen
was het er nog niet van gekomen om Guido voor te stellen in ons clubblad, vandaar dit
interview.
Guido is 48 jaar, getrouwd met Petra, vader van Sanne en Coen en woont in Westervoort.
In het dagelijkse leven is Guido praktijk werkcoach voor mensen met beperkingen en
achterstanden in het arbeidsproces.
Guido was 13 jaar toen hij zelf ging korfballen bij de Arnhemse vereniging ECKA. Eigenlijk
speelde zijn hele familie korfbal en was het een logische stap om ook zelf te gaan
korfballen. Fanatiek en strijdlustig doorliep hij de jeugdteams. Met de A1 heeft hij een paar
jaar hoofdklasse gespeeld.
Na de jeugdteams is Guido gaan spelen in een vriendenteam. Dit was vooral erg gezellig
en in elke wedstrijd ging het er superfanatiek aan toe. De korfbalkwaliteiten van Guido
liggen bij de aanval en het verdelen van het spel. Hij kan/kon slecht tegen verliezen en kon
gerust een hele zondag chagrijnig zijn als er werd verloren.
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Bij ECKA is Guido begonnen als begeleider van een jeugdteam en is later ook trainer
geworden. Om zich verder te ontwikkelen als trainer en coach heeft Guido de nodige
trainingen en cursussen gevolgd. Omdat zijn kinderen inmiddels gingen spelen bij Wesstar
heeft Guido bij die vereniging ook diverse teams getraind en gecoacht.
Guido vindt het plezier in het korfbalspel voorop staan, dan komen de resultaten vanzelf.
Daarnaast blijft korfbal een teamsport en is het belangrijk om iedere speler te blijven
ontwikkelen. Als Guido terugkijkt naar de laatste periode (1ste helft zaal) vindt hij dat er
binnen het eerste grote stappen zijn gezet. Het tactisch spel is veranderd, de techniek is
verbeterd, mede hierdoor zijn meer spelers gaan scoren in het team.
Hij is tevreden met de ingezette koers, zijn uitgedachte plan verloopt goed. Natuurlijk zijn
er ups en downs maar over het algemeen is hij tevreden. Er wordt geleerd van de mindere
wedstrijden. Uiteindelijk wil Guido met DLKV naar de 3e klasse en een stabiele 3e klasser
worden. Guido vindt dat wij als vereniging meer met elkaar mogen samenwerken
bijvoorbeeld tussen de teams. Hij hoopt dat er meer publiek komt kijken naar de
wedstrijden en dat we nog meer een verenigingsgevoel met z’n allen gaan ontwikkelen.

DLKV 1 Zaalseizoen 2018-2019
25 november, onze eerste zaalwedstrijd, uit tegen Rivalen uit Doesburg. We speelde
een spannende wedstrijd. Met een eindstand van 20-22 namen we de 2
overwinningspunten mee terug naar Didam. Of we blij waren? Jazeker! De tranen rolde
over me wangen van blijdschap. Zo zou elke wedstrijd moeten voelen. En wat het
publiek en de spelers van rivalen er van vonden? Geen idee, ik heb ze nog nooit zo
snel zien verdwijnen na een wedstrijd.
Een opvallende wedstrijd was ook de uitwedstrijd tegen Melynas uit Eerbeek. Net na de
rust ging een van de tegenstanders door zijn enkel. In verband met emotionele redenen
werd onze wedstrijd gestaakt. Wij speelde erg goed en stonden op dat moment voor
met 5-8. We begrepen met z’n alle niet goed waarom deze wedstrijd werd gestaakt. De
tegenstanders hadden namelijk meerdere reserves op de bank zitten. En emotioneel? Is
ons denk ik ontgaan. Het kwam hun wel erg goed uit als we deze wedstrijd zouden
verliezen.
Deze tweede helft werd begin dit jaar verder gespeeld. Uiteindelijk hebben we verloren
met 11-10. Melynas had geluk, hun spelletje heeft goed uitgepakt. Helaas voor ons.
Op 10 maart troffen we Melynas bij ons thuis aan. Onze eerste wedstrijd in onze mooie
nieuwe wedstrijdshirts. De kleding heeft er denk ik aan meegeholpen. We wonnen deze
wedstrijd namelijk met 14-12. Het voelde erg goed om te winnen dit keer. Gewoon al om
ze even goed terug te pakken.
De wedstrijden tegen Ons clubje waren ook niet slecht. De uitwedstrijd wonnen we met
16 – 20. We gingen erg relax deze wedstrijd in en dat wierp zijn vruchten af. De een na
de andere bal vloog er met gemak in. Zelfs de scheids stond ervan te kijken toen Bas
en Willem vlak achter elkaar een doelpunt maakte vanaf de middellijn.
De thuiswedstrijd begon wat stroef. We waren erg gehaast en schoten daarom veel mis.
We gingen de rust in met 3-8. In de rust hebben we afspraken gemaakt en deze zijn
zeker nagekomen. In de tweede helft hebben we veel goed gemaakt. In de laatste
minuut zijn nog zeker 4 doelpunten gevallen. Het was wederom erg spannend. Helaas
hebben we deze wedstrijd verloren met 13-14. Dit was een wedstrijd waarbij je
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verliest, maar met een
opgeheven hoofd het veld
verlaat.
Met 31 maart nog één
wedstrijd te gaan tegen Wiko,
sluiten we bijna het
zaalseizoen af.
Op de 1e plek terecht komen
zit er voor ons niet meer in. Ik
vind wel dat we met z’n alle
geknokt hebben dit seizoen en
ik hoop dat we dit kunnen
voortzetten op het veld.
Natuurlijk kan het eerste niet
draaien zonder de reserves die
elke keer weer voor ons
klaar staan. Ze trainen regelmatig mee en staan er elke week weer. Bedank!
Ook de supporters wil ik bedanken, zonder jullie steun is er niks aan! Hopelijk zien we
iedereen weer verschijnen op het veld en maken we er een mooi seizoen van!
Celine Jansen

Van de secretaris
Even voorstellen
Hallo allemaal, ik ben Petra Wiendels, 51 jaar en getrouwd met Peter en moeder van
Maury en korfballer Niels. In het dagelijks leven ben ik woonbegeleider in het verpleeghuis
Liemerije in Zevenaar. Mijn grootste hobby is muziek en speel ik klarinet bij ‘De Club’ in
Didam.
Afgelopen najaar werd het team van Niels kampioen en werd er in de kantine na afloop
een feestje gevierd. Gezellig met iedereen geproost op het kampioenschap. Daar kwam
de vacature voor secretaris ter sprake en of dit wellicht iets voor mij zou zijn. Twee andere
supporters begonnen grappend aan te geven dat ze wel wilden helpen met brieven
rondbrengen en dergelijke. Geintje natuurlijk, maar ik dacht er serieus over na. Tja, zo zie
je maar weer, waar een borrel in de kantine al niet goed voor is!
Niels is al zo’n 12 jaar lid van DLKV en omdat vrijwilligers broodnodig zijn binnen een
vereniging, wil ik graag een steentje bijdragen. Na informatie met Karin uitgewisseld te
hebben en een kennismaking met het bestuur, heb ik vanaf december de taken van Karin
overgenomen.
DLKV is een leuke, gezellige vereniging en ken ik korfbal vooral van supporter zijn langs
de kant van het veld. Ik vind het een uitdaging om er meer van te leren achter de
schermen. Het reilen en zeilen van een korfbalvereniging is helemaal nieuw voor me,
maar er zijn goede leermeesters bij DLKV, dus dat gaat vast goedkomen. Ik kijk uit naar
een leuke tijd bij DLKV!
Petra Wiendels
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Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 22 november j.l. hebben wij afscheid
genomen van Karin Bethraij als secretaris.
Karin heeft 13 jaar deze functie bekleed.
Petra Wiendels heeft haar functie binnen
het bestuur overgenomen.
Als laatste daad in het bestuur mocht Karin de Willy Brandwacht
Bokaal overhandeigen aan Aart de Groot, die dit jaar verkozen is tot
vrijwilliger van het jaar. Karin, nogmaals bedankt voor al je inzet!
Kort verslag AVL
 Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben voldoende leden de presentielijst
getekend.
 Er waren geen ingekomen stukken.
 De pinbetalingen in de kantine verlopen goed. Er staat niets meer op “de lat”, dat
scheelt een hoop werk. De inkomsten van de kantine vallen echter tegen.
 In financieel opzicht is de vereniging gezond. Afgelopen jaar zijn er zonnepanelen
op het dak geplaatst. De begroting voor 2018-2019 is goedgekeurd met een
kleine aanpassing.
 De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en
geen onregelmatigheden gevonden.
 Komend seizoen zijn er 3 jeugdteams.
 De sponsorcommissie is erg actief geweest. Er zijn 9 vlaggensponsoren, 12
adverteerders, 1 shirtsponsor. Daarnaast zijn er 2 Beach vlaggen en twee ballen
gesponsord.
 Aan onderhoud is het straatwerk opnieuw gelegd, de brandgang beschikbaar
gemaakt, de buitenkant van het gebouw geschilderd en het materialenhok
opgeruimd.
Na de vergadering hebben de aanwezigen onder het genot van een drankje nog
gezellig na zitten praten.
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Van de Jeugd Activiteiten Commissie
Hallo allemaal!
Wij kijken weer terug op een aantal geslaagde activiteiten. Op zaterdag 1 december vond
er een heuse 'pietentraining' plaats met onze kangoeroes! We hebben een erg leuke
training gehad en de kangoeroes ontpopte zich tot echte pieten!
De C en de A hebben in december genoten van een avond lekker gourmetten met zijn
allen, waarna er nog cadeautjes gedeeld werden met elkaar. De teams hadden onderling
lootjes getrokken en iedereen ging met een tof cadeautje naar huis! De C kon alleen niet
wachten om het cadeau in te zetten; de dames hebben een kleedkamer op zijn kop gezet
om 'slijm' te maken, terwijl de mannen liever een potje gingen darten of tafelvoetballen.
Een zeer gezellige en geslaagde avond.
Afgelopen 9 maart heeft de A jeugd zich vermaakt tijdens de spooktocht in Beek! Het was
een zeer spannende en geslaagde tocht! Ook de midweek heeft genoten van deze tocht,
leuk dat jullie ook mee wilden!
Op 16 maart hebben we met de C1 nog genoten van het maken en bakken van onze
eigen pizza's, deze waren erg lekker.
Een aantal leuke activiteiten gehad, maar natuurlijk komt dé activiteit van het jaar, waar
alle jeugdleden altijd er naar uit kijken, er nog aan! Op (28) 29 en 30 juni zal het kamp
plaatsvinden. Hoe, wie, wat en waar blijft nog even een verrassing, maar schrijf dit
weekend vast in je agenda!
Als laatste nog een oproep. Werner en Enrico hebben aangegeven dat komend kamp hun
laatste kamp word als lid van de Jeugd activiteiten commissie. Na een aantal jaren is het
mooi geweest en tijd voor nieuwe inbreng! Daar sluit ik, Roos, mij bij aan. Na vele jaren
met plezier deel uit te hebben gemaakt van de jeugd activiteiten commissie is het voor mij
genoeg geweest en maak ook ik plaats voor iemand anders (of iemanden!). Daarmee de
oproep: Ter aanvulling van de huidige commissie, bestaande uit Freek, Femke en Manon,
zijn wij op zoek naar één of meerdere ouders van jeugdleden.
Wil je meer weten over wat jouw rol zal zijn binnen de commissie, of wat het überhaupt
inhoudt? Vraag het dan aan één van de commissieleden!
Groetjes Roos

Teamverslagen Kangoeroes
Graag willen wij op het veld na de zomer misschien al wel wedstrijdjes gaan spelen, wij
zijn daar al wel bijna klaar voor! We gaan dan als F team starten. Daar hebben we alleen
wel nog wat meer kinderen voor nodig misschien. Weet jij nog iemand die het leuk lijkt om
eens bij ons mee te doen om kennis te maken met korfbal? Als je tussen de 4 en 7 jaar
oud bent mag je mee komen doen, we trainen (vanaf april) van 10 tot 11 op ons eigen veld
achter het Liemers College. Wij gaan zelf ook proberen eens een vriendje of vriendinnetje
mee te nemen!
Wij zien jullie graag op het veld!
Groetjes van de Kangoeroes van DLKV
P.S.: lijkt het jou leuk om te helpen bij het verzorgen van de kangoeroe trainingen? We
kunnen soms best wel wat extra handen gebruiken. Je mag je daarvoor melden bij Roos.
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Van de Technische Commissie
Verlenging contract
Afgelopen seizoen hebben we Guido Hermsen welkom mogen heten als nieuwe
trainer/coach van DLKV 1. Het doel voor het eerste seizoen was om van DLKV 1 een team
te maken die zowel individueel als collectief zou groeien. Er werd fanatiek getraind, er
stond een enthousiaste groep spelers en al snel ontstond er een goed collectief. Zowel op
het veld als in de zaal worden aantrekkelijke wedstrijden gespeeld en mooie resultaten
behaald.
De laatste weken hebben er goede gesprekken met spelersgroep, het bestuur en de
Technische Commissie plaatsgevonden en werd er gezamenlijk besloten om het contract
van Guido Hermsen met een jaar te verlengen. Guido ziet nog voldoende
groeimogelijkheden bij de spelers en bij de vereniging zelf. Wij als vereniging zijn hier erg
blij mee.
Guido alvast bedankt voor je inzet dit seizoen! We kijken uit naar seizoen 2019/2020.
Heel veel succes voor het komende veldseizoen en wij wensen je natuurlijk ook volgend
seizoen heel veel plezier bij DLKV.
Trainingstijden veld
Met het aanbreken van de lente en hopelijk mooi weer staat ook het veldseizoen staat
weer voor de deur. In het veldseizoen zal er weer op andere tijden getraind worden op
eigen veld. Een belangrijke aanpassing komend seizoen zullen de trainingen van de A1
worden. Dit team zal over een tijdje te oud zijn voor de junioren en op den duur
overstappen naar de senioren. Zo ver is het nu nog niet, maar we willen ze wel vast
klaarstomen voor het spelen met en tegen oudere spelers door ze mee te laten trainen
met de senioren op de donderdag. Daarnaast kunnen de spelers van de huidige A1 zo op
den duur makkelijker invallen bij de seniorenteams, mocht dit ergens nodig zijn, en
uiteindelijk zelfs mee gaan doen aan de spelersselectie van DLKV 1.
Komend veldseizoen zal er op de volgende tijden getraind worden:
Dinsdag:
A1 van 19:00 tot 20:00
Selectie 1e van 20:15 tot 21:45
1e, 2e en A1 van 20:15 tot 21:45

Donderdag:

C1 van 18:30 tot 19:30

Zaterdag:

De Kangoeroetjes van 10:00 tot 11:00

Er zullen op het veld ook weer verschillende oefenwedstrijden plaatsvinden voor het 1 e en
het 2e. De precieze tijden hiervan zijn nog niet bekend en zullen op een later moment
bekend gemaakt worden.
We wensen alle teams en vrijwilligers van DLKV veel succes het aankomend seizoen!
Sportieve groet
Joyce & Annemarie
TC DLKV
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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

Schefferglas
sponsort
twee
Beach vlaggen

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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Sponsor in de Spotlight
Aan de koffietafel in de kantine van “De Zaak vol
Smaak” ben ik in gesprek met de eigenaar Pascal
Gerritsen. Pascal was vanaf zijn 14e jaar al te vinden
in de slagerij van zijn vader en is de 5e generatie in
het slagersvak. Je kunt al het ware zeggen dat het
slagersvak met de paplepel is ingegoten! Sinds 2012
is Pascal de eigenaar van de zaak, voorheen was hij
te vinden in de slagerij bij de ALDI. Pascal is
ondernemer in hart en ziel, hij heeft altijd hard
gewerkt en werkt nu ook nog steeds 60 à 70 uur per
week. Zijn vader is het grote voorbeeld van hard
werken. De vrijheid die hij als ondernemer ervaart is
een groot goed!
Sinds een jaar is Pascal Gerritsen deelnemer van
De Zaak vol Smaak, de ambachtelijke slager die
veel meer in huis heeft dan alleen vlees en
vleeswaren.
De verse worst van slagerij Pascal Gerritsen is in
bijna heel Nederland bekend. Van heinde en ver
komen “oud Didammers” regelmatig naar Didam om
hier de verse worst in te slaan. Niet alleen de verse
worst in een specialiteit, ook zijn zelf gemaakte
vleeswaren zoals: achterham, rookworst, grillworst,
runde rookvlees. Zo ook zijn rundvlees is van
excellente kwaliteit!
“Van zaadje tot karbonaadje”, Pascal weet waar zijn vlees vandaan komt.
Pascal ziet regelmatig klanten die en relatie met DLKV hebben. Hij vindt het belangrijk
dat in een dorp verenigingen worden gesponsord, daar het zonder sponsors moeilijk om
verenigingen in stand te houden. Sinds 2015 is slagerij Pascal Gerritsen
vlaggensponsor van onze vereniging! Wij zijn hem erg dankbaar hiervoor.
Nieuw!!!!!!! Sinds kort staat er in de winkel een nieuwe oven die geschikt is voor
braden, slow cooking, grillen, verwarmen. Hierdoor kan Pascal zich ook toeleggen op
kant-en-klaar producten, zoals spareribs, drumsticks, e.d.
Pascal en zijn team ontvangt u graag in “De Zaak vol Smaak”.
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DLKV in het nieuw gestoken
Middels een actie op Facebook is DLKV in aanmerking gekomen voor sponsoring vanuit
Korfbaltotaal.nl. Dit is een Webshop die zich specifiek richt op allerhande korfbal
van nieuwe shirts en pakken. Naast deze sponsoring, hebben we ook Patrick
Schuurman van Schuurman Schilderwerken zo ver gekregen om met zijn bedrijfsnaam
op de borst van ons shirt te prijken. Schuurman schilderwerken is al bijna 20 jaar een
vertrouwd gezicht in Didam en omstreken. Voor alle schilderwerken ben je bij hen aan
het juiste adres, zowel bedrijf als particulier.
De eerste wedstrijd na de uitreiking heeft DLKV direct in een mooie overwinning
weten om te zetten tegen directe concurrent Melynas uit Eerbeek 14-12.

Patrick Schuurman overhandigt het nieuwe shirt uit aan aanvoerder Willem van Zomeren.
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Spooktocht
9 maart hebben een aantal leden van de midweek en de A meegedaan aan de
spooktocht in Beek. De tocht werd ingeleid met een verhaal. Groepje voor groepje
werden we daarna door een taxi bij het bos afgezet en op weg gestuurd. In het bos
wachten een aantal grote (onaangename) verassingen op ons. Van skeletten tot
clowns, van soep tot ochtendurine en van kettingzagen tot gasbranders. We moesten
een ring vinden die ons zou beschermen tegen al het kwaad. Dat valt nog niet mee in
het donkere bos. Maar het is ons gelukt en we zijn allemaal in goede toestand het
bos weer uitgekomen. Het was een griezelige maar gezellige tocht!
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Vanuit de JTC
Alweer een jaar geleden schreef ik voor het laatst in het clubblad over de stand van
zaken bij onze jeugdteams. Nog steeds hebben we drie jeugdteams, waarvan er twee in
de competitie spelen.
We beginnen bij de jongste jeugd, onze Kangoeroetjes. Zijn trainen elke
zaterdagochtend en de laatste jaren is deze groep steeds iets gegroeid. Ze hebben een
paar oefenwedstrijdjes gespeeld en de wens was er om op korte termijn ook competitie
te gaan spelen. Helaas zijn er de afgelopen weken vier Kangoeroetjes gestopt,
waardoor we weer een uitdaging hebben om binnenkort (na de zomer?) competitie te
kunnen gaan spelen. Mogelijk kennen we nog iemand die het leuk vindt om bij de
Kangoeroes mee te komen trainen? De leeftijd is 6 t/m 9 jaar.
Een aantal jaar ouder is onze C1. Zij spelen sinds de zomer voor het eerst als C en
doen dit vrij aardig. Zowel op het veld als in de zaal staan ze netjes in de middenmoot in
hun competitie en over het algemeen worden er leuke uitslagen neergezet in
wedstrijden die redelijk gelijk op lopen. Op het veld mag dit team gaan proberen meer
punten te halen in hun wedstrijden, vooral door meer te gaan scoren. Nu scoren ze
tussen de 2 en 7 keer in de zaal, en die ondergrens zou wat hoger moeten komen te
liggen. Een mooie uitdaging!
Tot slot de A1, waar ik als trainer ook al een stukje in het clubblad heb geschreven. Ook
dit team staat in de middenmoot in hun competitie en speelt veel leuke wedstrijden. De
uitslagen zijn niet altijd gunstig, maar hier is (helaas) vaak wel een verklaring voor door
blessures en andere afmeldingen. Soms heb ik het gevoel dat de spelers en speelsters
in dit team niet half weten hoe goed ze eigenlijk kunnen korfballen. De meesten zijn erg
terughoudend om mee te doen in trainingen en wedstrijden met de seniorenteams,
maar dit zou niet nodig hoeven zijn. Hier hebben we dus ook een uitdaging om deze
groep meer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen.
Zo heeft elke groep voor de komende periode zijn eigen uitdaging. Of het nu ledengroei,
meer doelpunten of het meespelen met hogere teams is, het zijn allemaal mooie doelen
die onze vereniging sterker kunnen maken.
Erg mooi om te zien dus ook dat er alweer nieuwe Kangoeroetjes mee komen trainen
sinds er een aantal gestopt zijn. Deze groep wil zelf ook graag wedstrijdjes gaan spelen
en dus proberen zij ook zelf hun team weer compleet te krijgen! Ook mooi om te zien
dat drie dames uit de C1 dit zaalseizoen hebben meegespeeld bij de A1. Zij durfden dit
ondanks het leeftijdsverschil wel aan en hebben zich goed staande weten te houden.
Klaar staan voor je eigen team en ook voor andere teams, een echt voorbeeld! En ook
bij de A1 iets moois om te zien, want gelukkig zijn er ook bij die wel graag met de
seniorenteams mee gaan. Het begin is er, ik hoop dat er de komende periode nog veel
zullen volgen!
Laten we er als gehele vereniging voor zorgen dat we onze jeugd helpen bij deze
uitdagingen. Onze jeugd is de toekomst van de vereniging, dus laten we helpen te
groeien in aantal, in het scoren van doelpunten en in het meespelen bij hogere / andere
teams. Door de jeugd te leren kennen, ze nog meer te benaderen bij de club, door op
een positieve manier naar ze te kijken en door mee te helpen met het werven van
nieuwe jeugdleden!
Een mooie uitdaging voor ons allemaal!
Veel succes op het veld!
Groeten, Willem
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI
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Wie komt ons helpen? Op woensdagmiddag 29 mei organiseert DLKV weer het jaarlijks
schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen uit Didam.
Het begint rond 14:45 uur en zal rond 17.30 uur afgelopen zijn. Om deze dag tot een succes
te maken hebben wij uiteraard vrijwilligers nodig. Onder andere zoeken we nog mensen
voor:
de wedstrijdtafel
scheidsrechters
kantinehulp
helpende handjes
Lijkt het je leuk om te helpen?
Geef je dan op bij Roos, Twan, Sanne K, Sanne B of Suzan.

DLKV 2
Tjaaa, wat zal ik zeggen als aanvoerder van DLKV 2….. Vorig seizoen ging het in ieder
geval een stuk beter… We staan nu 2e van onderen bekeken. Deze competitie is ons
team soms net ff te moeilijk. Dat betekent echter niet dat we er niet voor strijden. Iedere
zondag gaat ons team er met de volle 200% tegenaan. De wedstrijden die we verliezen
zijn wel leuke en leerzame wedstrijden. Sinds een aantal wedstrijden hebben we ook
een eigen mascotte, een roze eenhoorn op stok, genaamd “Horny”. Vraag mij niet
hoe we zo diep hebben kunnen zinken, maar het zorgt in ieder geval voor erg veel
plezier. Helaas zitten wij momenteel zonder mascotte, want Siebe heeft onze eenhoorn
weggegeven als kadootje. We hopen dat Siebe snel zorgt voor een nieuwe, want wat
moet DLKV 2 zonder “Horny”?... Aan het plezier ontbreekt het dus gelukkig niet binnen
ons team en daar ben ik erg blij mee. Ik ben ook trots op de inzet van ons team, want
ondanks onze drukke levens, de kleine vereniging en de teamleden die wij soms aan
DLKV 1 moeten lenen, slagen we er (bijna) altijd in om een goede bezetting te hebben.
Wij spelen dit seizoen nog lekker uit en hopelijk doen we het aankomende seizoen weer
ietsjes beter.
Niels, DLKV 2
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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!

Balsponsor Hendriks Hoveniers
Zondag 3 februari heeft het eerste de wedstrijd tegen Rivalen uit Doesburg aan kunnen
vangen met een nieuwe bal. Deze bal werd hen aangeboden door Hendriks Hoveniers in
Didam.
Hendriks Hoveniers uit Didam is een
hoveniersbedrijf waar het hoveniers vak op
hoog niveau wordt uitgeoefend. Zij zijn met
namen gespecialiseerd in exclusieve tuinen.
Zij adviseren, ontwerpen, creëren en
onderhouden bijzondere tuinen van
landgoederen, woonboerderijen, luxe stadsen nieuwbouwwoningen.
Mede dankzij deze nieuwe bal is de wedstrijd in een glansrijke overwinning geëindigd voor
DLKV en zijn de Rivalen met een 16-10 nederlaag weer naar huis gestuurd.
Wij danken namens DLKV, Hendriks Hoveniers voor hun bijdrage.
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DLKV C1
Zaalseizoen 2018/2019 DLKV C1
Op 24 november begon het zaalseizoen voor de C.
We begonnen gelijk met een moeilijke uitwedstrijd tegen Rivalen uit Doesburg. Dat het
moeilijk werd was van af het begin gelijk duidelijk, we verloren dan ook met 11-4.
Op 1 december ons eerste thuis wedstrijd van het zaalseizoen tegen onze buren uit
Zevenaar. Na een spannende wedstrijd hadden wij ook de eerste punten van het seizoen
binnen uitslag 7-5.
Zaterdag 8 december kwam Devinco bij ons op bezoek. Dit werd onze 3e zaalwedstrijd en
het werd duidelijk dat de alle ploegen aan elkaar gewaagd waren. Ook deze wisten wij te
winnen met 6-5.
Dit was 2018 voor ons!
De volgende uitwedstrijd voor ons was op 12 januari naar Regio’72, dus wij op naar
Vaassen. Na een spannende wedstrijd toch weer de punten mee naar Didam 6-7.
Zaterdag 26 januari stond de uitwedstrijd tegen Duko op het programma. Door veel zieken
bij ons team hadden wij een probleem, niet genoeg spelers. We hebben toen Alexandra
bereid gevonden om een keer weer met ons mee te doen.
We verloren de wedstrijd met 5-2.
Op 2 februari stond de eerste thuiswedstrijd van 2019 op het programma, Rivalen kwam
op bezoek. Na een niet al te beste wedstrijd van ons ging Rivalen met de punten
ervandoor. We verloren met 2-8.
Zaterdag 23 februari stond de wedstrijd met onze buren uit Zevenaar weer op het
programma. De C vindt het fijn om spannende wedstrijden te spelen, deze was er ook zo
één, we verloren net met 7-6.
Op 2 maart moesten we naar Devinco in Deventer. Mede door de carnaval en zieken en
familieverplichtingen kwamen we wederom mensen te kort en ik dacht: “Wat me één keer
is gelukt, lukt mij ook wel een tweede keer!” We hadden Alexandra en haar zus Louise
bereid gevonden met ons mee te doen. De invallers deden goed mee. We wonnen de
wedstrijd met 4-5.
OP 9 maart speelden we thuis tegen Regio ’72. Ik denk dat ze bij ons allemaal nog in de
vakantiemodus stonden, Regio won met 5-9.
Zaterdag 30 maart spelen we onze laatste zaalwedstrijd van dit zaalseizoen, we moeten
dan nog tegen Duko.
Alexandra en Louise bedankt voor het meedoen.
Rivalen was dit seizoen de betere ploeg in onze poule, ze zijn ondertussen kampioen. De
andere ploegen zaten dicht bij elkaar: Regio, DLKV en Zwaluwen staan resp.2, 3 en 4,
allen met 8 punten. DUKO 5 met 6 en Devinco 6 met 4 punten. Dus het was een
spannende competitie voor ons. Ik hoop iedereen op het veld weer te zien bij de altijd
spannende wedstrijden van DLKV C1.
Marco Stavast
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DLKV A1
Na een spannende veldcompetitie, waarin we zes gelijk opgaande wedstrijden hebben
gespeeld, leek het in de zaal opnieuw een spannende competitie te worden. Bij het
schrijven van dit stukje zijn er pas 10 van de 14 wedstrijden gespeeld, maar de
verschillen blijken groter dan gedacht.
Voor onszelf kent de competitie verschillende gezichten. Onze eerste doelstelling vanaf
het veld was om meer te gaan scoren. Op het veld kwamen we niet boven de 10
doelpunten uit, dus dat moest beter om punten te gaan pakken. Na 10 gespeelde
wedstrijden, hebben we in de helft van die wedstrijden 10 of meer keer gescoord. We
zijn hier dus in ieder geval vooruit gegaan.
Daarnaast hoopten we dat we net als op het veld niet te veel doelpunten zouden tegen
krijgen. Op het veld hadden we geen enkele wedstrijd 10 doelpunten tegen gekregen. In
de zaal lukt de tegenstanders dat beduidend vaker. In 7 van de 10 gespeelde
wedstrijden krijgen we 10 of meer doelpunten tegen. Hierbij moet echter ook gezegd
worden dat dit vooral komt doordat de tegenstanders doorgaans beduidend sterker zijn
dan op het veld.
Ons publiek krijgt in de zaal dus meer doelpunten te zien dan op het veld. Vooral in de
thuiswedstrijden lijken we een beetje extra kracht te hebben en worden tegenstanders
bij vlagen flink onder druk gezet. Ook het scorend vermogen blijkt in de Muizenberg een
stuk hoger te liggen. De afspraak dat ik bij een thuisoverwinning met minimaal 10
gescoorde doelpunten een rondje in doe, heeft zo al de nodige euro’s gekost 😊.
Zoals de laatste jaren al vaak is gebleken, is onze A1 een hechte groep. Met in totaal 12
spelers hebben we eigenlijk elke week genoeg spelers om de wedstrijd te kunnen
spelen. Vaak worden de spelers dan teleurgesteld omdat ze reserve moeten zijn. Ze
komen nu echter op een leeftijd dat er ook gekozen moet worden voor een bijbaantje.
Helaas komt korfbal dan wel eens op de tweede plaats. Halverwege de competitie
kwamen daar nog een aantal blessures bij en werd het ineens wel heel krap met het
aantal spelers.
Gelukkig konden we in deze wedstrijden rekenen op Eva en Femke uit het 2e. Zij mogen
door hun jonge leeftijd nog met de A1 meespelen. Ook hebben hierdoor Julia, Eline en
Yara uit de C1 hun eerste minuten in de A1 gemaakt. Speciale vermelding hierbij voor
Yara, die twee hele wedstrijden heeft meegedaan: 1x nadat ze pas ’s ochtends was
gevraagd om naar de sporthal te komen, 1x waarbij het nodig was om haar eigen
wedstrijd te missen. Dat is de juiste instelling (Marco bedankt!)
Alles bij elkaar kunnen we dus redelijk tevreden zijn met het verloop van de
zaalcompetitie. We spelen tegen sterkere ploegen, maar weten desondanks vaker te
scoren. Helaas levert dit nog niet het gewenste aantal punten op. Een beetje pech is
daar ook wel deels de oorzaak van. Ten eerste een aantal blessures, en daarnaast ook
het aantal invallers uit hogere teams dat soms bij de tegenstander mee doet.
Daarom moet je soms ook niet alleen naar het aantal punten of de plek op de ranglijst
kijken, maar juist ook naar de mooie momenten in de wedstrijden. Die zijn er zeker dit
seizoen ook weer geweest en hopelijk komen die ook in de laatste 4 wedstrijden nog!
Groeten, Willem
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Colofon
DLKV clubgebouw

06 18106699

info@dlkv.nl

Bestuur
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Lid

Mark Brandwacht
Petra Wiendels
Tom Eggenhuizen
Nicole ter Voert

06-55821054

Lid

Aart de Groot

06-51988827

Kim van der Knijff

06-12798237

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Rosemarijn de Kroon

06-21487777

wedstrijdsecretariaat@dlkv.nl

Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Wedstrijdsecretariaat
Jeugd
LEDEN ADMINISTRATIE
Leden administratie

06-39760613
06-30298009

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

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

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

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

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

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

g.hermsen1970@gmail.com
kolderjoyce@gmail.com
wvanzomeren@hotmail.com
m.stavast@chello.nl
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Sponsor denkt aan ons,
denk ook aan de sponsor!!
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