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Van de Voorzitter
Beste Leden,
Het eerste deel van het veld seizoen is alweer voorbij gevlogen. En wat waren we deze
goed begonnen. Het eerste wedstrijd weekend stond namelijk ook gelijk het jaarlijkse
Mei’toberfest gepland. Mede dankzij de heren van de organisatie was dit weer een
bijzonder geslaagd feest.
Een klein probleem met de ketel zou bijna nog roet in het eten gooien, maar mede
dankzij de hulp van Mario Dikkers, konden we deze maken en gewoon verder feesten
en ook de volgende dag weer onder de warme douche.
Ook hebben we onlangs een wel zeer geslaagd en goed bezocht schoolkorfbaltoernooi
gehad. Maar liefst 175 basisschool leerlingen hebben we op ons veld mogen ontvangen
en dankzij de goede organisatie, de ondersteunende vrijwilligers en het prachtige weer
kijken we terug op een prachtige dag, waarop velen kennis hebben kunnen maken met
onze sport.
Daarnaast hebben we met de koningsspelen en Didam op Stelten ons gezicht weer
laten zien in het park. Hier hadden we een aantal palen staan, zodat alle kinderen en
ouders van jong tot oud een schotje konden wagen. Dit werd op beide dagen erg
positief ontvangen.
Als afsluiter hebben we voor onze jeugd het jeugdkamp, deze werd dit jaar gehouden
op het terrein van Rheko. Op moment van schrijven is deze nog niet gerealiseerd, maar
dit zal voor een ieder weer een geweldige ervaring worden.
Als start van het seizoen kan ik zeggen dat er 25 augustus een paalschiettoernooi
georganiseerd zal worden door ons midweek team. Dit zal een dag zijn waar de
korfballers tezamen met niet korfballers een leuke dag kunnen beleven bij onze kantine.
Op 15 mei hadden we daarnaast een extra ingelaste vergadering, deze was met name
op gezet om met onze leden te kijken waar we met de vereniging naartoe willen en toch
ook te kijken hoe we bepaalde functies binnen onze vereniging weer ingevuld kunnen
krijgen. Ik ben blij deze avond wat verse gezichten te hebben gezien, maar ik ben wel
van mening dat we hier wat meer draagkracht hadden verwacht.
Bovenstaande zijn namelijk allemaal positieve punten die onze vereniging weer goed op
de kaart kunnen zetten, maar als we niet met zijn allen de neus de juiste kant op krijgen,
kan dit maar zo voor niets zijn geweest.
Alle leden en vrijwilligers ontzettend bedankt voor de afgelopen maanden, het was
allemaal top!
Ik ben een trotse voorzitter over de afgelopen maanden, maar ben toch ook positief
kritisch naar de toekomst. Gelieve met zijn allen te kijken ook naar de notulen over de
extra vergadering van afgelopen 15 mei. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben
hierover of meer informatie willen, schiet me gerust even aan of stuur een mail naar
voorzitter@dlkv.nl.
Als laatste wil ik graag Aart de Groot bedanken voor zijn vele inzet voor DLKV de
afgelopen jaren. Hij heeft zich in korte tijd ontwikkeld als echte clubman, maar zal
helaas per 1 juli zijn functies neerleggen. Aart Bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Mark Brandwacht
Voorzitter DLKV
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Ledenvergadering 16 mei 2019
Namens het bestuur waren we van mening dat een extra ledenvergadering noodzakelijk
was.
Deze hebben we reeds gehad op 16 mei jl. Punten die we op deze avond met name
bespreekbaar wilden maken waren:
1. Er komen op korte termijn een aantal openstaande vacatures voor zowel
bestuursfuncties als ondersteunende functies/commissies. Hierbij gaat het om:
voorzitterschap, twee ondersteunende bestuursleden (taak kantinebeheer en
sponsoring/redactie clubblad), onderhoud clubgebouw, aanvulling in de
jeugdcommissie, contactpersoon Grote Clubactie en bondsscheidsrechters vanuit
DLKV.
2. Het ledenaantal loopt sterk terug en er zijn nauwelijks tot geen nieuwe
aanmeldingen.
Er zijn deze avond diverse ideeën opgeworpen om met name de binding binnen DLKV te
verhogen alsmede ook enkele goede ideeën met betrekking tot ledenwerving. Deze
punten brachten een positieve vibe met zich mee, maar helaas konden we deze avond
geen invulling geven aan de belangrijke openstaande functies die we hebben binnen ons
vereniging. Zodoende hieronder nogmaals de momenteel openstaande functies, waarbij
degene van voorzitter en kantinebeheer per november toch echt ingevuld moeten zijn!!

vacatures en beschrijving
Voorzitter: ledenvergaderingen leiden en voorbereiden, maandelijks vergaderingen
leiden, coördineren, vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, aanspreekpunt van de
vereniging.
- Wekelijks mail checken 10min.
- Maandelijks overleg leiden, +/- 1,5 uur
- Voortkomende kleine taken/contacten oppakken, taakafhankelijk
Kantinebeheer: Inkopen doen, bestellingen doen, inventarisatie assortiment,
financiënbeheer, rooster bardienst maken, wassen, Izettle beheer, betrokkenheid bij
andere activiteiten die in de kantine plaatsvinden.
- Enkel tijdens veldcompetitie en eventuele activiteiten. Gemiddeld 2 uur per week.
Sponsoring: contactpersoon voor de vlaggensponsoren en banners,
clubbladadvertenties, werving van sponsoren, planning facturering in samenwerking met
de penningmeester.
- Geen vast tijdsspan, kansen zien en hier op induiken.
Clubblad: kopij verzamelen, blad samenstellen, contact met de drukker, zorgen voor
verspreiding, contact met adverteerders in samenwerking met sponsoring.
- 3x per jaar uitgave, april/juli/november

4

Onderhoud clubgebouw: alle klussen in en rondom het clubgebouw (bestrating buiten,
schoonmaak, klussen algemeen, brandblussers- en CV ketelonderhoud, vloeronderhoud)
- Klussen worden meestal uitgevoerd op donderdagavond 2 uur per week/om de
week.
Jeugdcommissie: organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld kampweekend,
sinterklaas.
- Voorbereiding van de activiteiten, aanwezigheid bij activiteit.
Grote clubactie: coördineren, uitdelen/innemen en verwerken.
- 1x per jaar paar +/- 3 avonden(niet aaneengesloten)
Scheidsrechters: het fluiten van bondswedstrijden.
- Inschrijven via de bond op wedstrijden, om het weekend wedstrijd fluiten.
Mochten jullie meer info willen met betrekking tot bovenstaande functies, dan kunnen jullie
je altijd richten tot voorzitter@dlkv.nl, ook ben ik persoonlijk te benaderen of via 0655821054.
Let op, als je eens mee wilt kijken met een functie dan is dit ook altijd mogelijk.
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Van de Jeugd Activiteiten Commissie
Jeugdkamp 2019
Afgelopen weekend, 29 en 30 juni, vond het jaarlijkse jeugdkamp weer plaats. Na een
aantal bijeenkomsten tijdens de voorbereidingen hadden we al snel besloten dat we dit
jaar eigenlijk weer eens weg zouden moten gaan in plaats van op het eigen terrein te
blijven. Na een zeer korte zoektocht kwamen wij bij onze 'buren' Rheko uit Rheden uit.
We zijn daar zeer welkom ontvangen en hebben veel plezier gehad op deze prachtige
locatie!
Zaterdag 29 juni was het zo ver; de commissie vertrok met een aantal volgeladen auto's
richting Rheko om daar het kamp op te bouwen. Bij aankomst lagen de tenten al klaar,
deze waren in samenwerking met Rheko en Rivalen gehuurd bij de scouting van Duiven.
Nadat alle voorbereidingen gedaan waren en de koffie, thee, ranja en wat lekker klaar
stond, druppelden de jeugdleden samen met hun ouders het terrein op.
We hebben het kamp geopend met ouder- kind wedstrijden, alle jeugdteams hebben
tegen hun ouders een wedstrijdje gespeeld. De kangoeroes en de C wonnen van de
ouders, bij de A waren de ouders fanatieker en gingen zij er dan ook met de winst
vandoor. Nadat de wedstrijden gespeeld waren, werden de ouders van het veld gejaagd
en kon het kamp echt beginnen. Het kamp wordt altijd geopend met een aantal regeltjes,
het thema wordt uitgelegd en de kamp wisselbeker wordt besproken.
Het thema van dit kamp was 'Wie is de mol?' en met alle activiteiten tijdens het kamp kon
geld verdiend worden om hints te verkrijgen over de mol. De eerste activiteit op zaterdag
was het Zweedse loopspel, waarbij er aan de hand van het beantwoorden van vragen geld
verdiend kon worden. De vragen gingen over de deelnemers, DLKV en een aantal
algemene onderwerpen.
Daarna was het al tijd voor de lunch, lekkere broodjes knakworst!
Tijdens de lunch kwam de commissie bij elkaar om te overleggen wat er met het
middagprogramma zou gebeuren... Het was namelijk ontzettend warm, geen zuchtje wind
en amper schaduw te vinden en dat wat er op het programma stond was toch behoorlijk
sportief. Niet verstandig besloten wij al snel, waarna we bij het naastgelegen zwembad zijn
gaan overleggen of daar wat voor ons betekend kon worden. Dat was mogelijk, waardoor
we de middag heerlijk met zijn allen in het buitenzwembad hebben kunnen vertoeven. Dat
was een welkome afkoeling!
Na het zwemmen was het tijd voor een weer wat actiever spel; BINGO! Maar niet zomaar
bingo, aan ieder getal waren voorwerpen gekoppeld; de deelnemers moesten dus flink op
zoek! Na de bingo stonden er heerlijke frietjes met een snack op het menu, afgesloten met
een heerlijk ijsje!
Ook 's avonds was er een wijziging in het programma verstandig; in plaats van de
geplande avondactiviteit werd er heel fanatiek flesvoetbal gespeeld, waarna er een
watergevecht met waterballonnen plaatsvond! Wederom was dat een lekkere verkoeling!
Na het watergevecht was er wat vrije tijd en werd het langzaamaan bedtijd voor de
Kangoeroes. Het traditionele vuurtje werd aangestoken, zodat ook de kangoeroes nog een
marshmallow konden roosteren voor het slapen gaan. Na een verhaaltje van Werner
vielen zij als een blok in slaap!
Voor de groteren stond er nog een activiteit op het programma; een dropping! Eerst werd
de C voorzien van een blinddoek en daarna naar de auto's geleid. Vier kilometer verderop
werden zij 'gedropt' en moesten zij zelf maar zien hoe ze terug kwamen! Nadat de C
'gedropt' was, was het ook de beurt aan de A. Ook zij werden voorzien van een blinddoek
en naar de auto's geleid. 7,5 Kilometer verderop was het ook aan hen de taak om zelf,
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zonder telefoon of navigatie, terug te komen op het kampterrein. De C heeft er ongeveer
een uur over gedaan om terug te komen, de A nog iets langer.
Bij aankomst op het kampterrein was het kampvuurtje klaar voor marshmallows en een
spelletje 'Weerwolven van Wakkerdam' waar de C helemaal voor in was. Toen de A
weer op het terrein aankwam verdwenen ze de kantine in, waar even stil werd gestaan bij
het afscheid van een aantal spelers.
Rond de klok van half 2 ging bij iedereen langzaam het kaarsje uit. Iedereen vertrok naar
zijn of haar bed en Eva en Niels maakten zich klaar om de nacht te waken over ons
allemaal.
De volgende ochtend om 8.00 uur heerste er nog een oorverdovende stilte op het terrein.
De C was langzaam aan het wakker worden, maar de kangoeroes en de A waren nog in
diepe slaap. Zij moesten wakker gemaakt worden door onze wekservice van Freek,
Manon en Femke.
Nadat iedereen was aangekleed begonnen we de ochtend met een korte
ochtendgymnastiek, waar eigenlijk niemand op stond te wachten. Het enthousiasme droop
er dan ook van af.... Ahum....
Tijd voor het ontbijt dan! Met brood gesponsord door Bakkerij Braam en vleeswaar door
Slagerij Pascal Gerritsen.
Na het ontbijt is er tijd gemaakt om te korfballen, we blijven immers een korfbal vereniging.
Er werd een schottoernooitje gespeeld waar veel doelpunten gemaakt werden. Na het
toernooitje moest iedereen zich weer om gaan kleden; zondagmiddag stond namelijk een
bezoek aan het Rhederlaag op het programma. Lopend met de gehele groep richting het
pontje dat ons naar de overkant zou brengen. Aan de overkant aangekomen nog een
kleine wandeling en daar waren we op het strandje aangekomen. De meeste hebben hun
handdoek neergelegd om vervolgens gelijk verkoeling te zoeken in het heerlijke water.
Op het strand en in het water werd er door iedereen fanatiek gespeeld; in het water met de
bal overgooien, op het strand met zand spelen, beachvolleybal, schelpjes zoeken of lekker
zonnen op je handdoek, iedereen deed waar hij of zij op dat moment zin in had. Rond
lunchtijd werden de zelfgemaakte lunchpakketjes tevoorschijn getoverd, om daarna nog
even lekker door te zwemmen, spelen of zonnen. Rond 15.00 uur was het al weer tijd om
terug te gaan naar het kamp, via het pontje. Onderweg terug, bijna aankomen op de
kamplocatie, kwamen we al weer veel ouders tegen. Het was echt bijna tijd om naar huis
toe te gaan!
Op het kamp aangekomen werd het thema nog afgesloten (door de warmte waren er
diverse geplande activiteiten anders verlopen dan verwacht en de mol had niet zo kunnen
'mollen' als gehoopt). Daarna werd de beker voor de meest enthousiaste, leukste,
gezelligste etc. deelnemer uitgereikt. Dit jaar gaat hij met Joep Schuurman uit de A mee
naar huis!
Dan werd het kamp met het volgende bericht afgesloten en ook hier zou ik er nog één
keer aandacht voor willen vragen; dit was het laatste kamp met Werner, Enrico en Roos in
de jeugd activiteiten commissie. Het is tijd voor een frisse wind binnen de commissie, die
nu bestaat uit Femke, Manon en Freek. Graag zouden zij de commissie willen versterken
met één of meerdere ouders van jeugdleden uit de C of van de kangoeroes. Zij komen een
heel eind met zijn drieën, maar hebben echt nog 'ouderlijke' ondersteuning nodig. Dus
nogmaals de oproep; WIE VERSTERKT ONZE JEUGD ACTIVITEITEN COMMISSIE?
Tot na de zomer, dan staan we weer klaar met nieuwe activiteiten voor de jeugd!
De jeugd activiteiten commissie
Enrico, Werner, Roos, Manon, Femke en Freek.
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Van de penningmeester
Net zoals voorgaande jaren DLKV weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne.
Het doel is wederom zoveel mogelijk stemmen te verzamelen zodat de Rabobank ons
een mooi bedrag kan overhandigen. Zodat we bijvoorbeeld het clubhuis kunnen
opknappen of nieuw materiaal kunnen aanschaffen!
Maar wat houdt deze campagne precies in?
In de periode van 2 tot 16 september kunnen leden van de Rabobank hun stem
uitbrengen aan een vereniging naar keuze uit Arnhem en omstreken. Er doen vele
verenigingen mee aan deze actie, maar aan jullie de taak om DLKV er bovenuit te laten
steken!
Je mag niet al je stemmen op een en dezelfde vereniging inzetten, maar je moet ze
verdelen. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het maximale aantal
stemmen aan DLKV schenkt.
Ken je mensen in je omgeving die lid zijn van de Rabobank, vraag hen dan te stemmen
op DLKV!
Dit bericht zal via onze Facebook nog een aantal keer onder jullie aandacht worden
gebracht totdat de sluitingsdatum daar is. Bas van Vegchel coördineert deze campagne.
Mocht je nog vragen, opmerkingen of tips hebben, dan kan je bij hem terecht.
Tom Eggenhuizen

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 en als vrijwilliger
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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Aankondiging
Start van het seizoen

PAALSCHIETTOERNOOI
met de hele familie
Zondag 25 augustus

10.30 uur - 12.30 uur
Ouder/kind toernooi
Gezamenlijke lunch
13.30 uur – 16.00 uur
Senioren/familie-vriend toernooi
Tijden zijn onder voorbehoud, inschrijving via de mail volgt……..houdt
Facebook in de gaten.
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Van de Technische Commissie
Het korfbaljaar 2018/2019 is alweer ten einde.
Tijd om terug te blikken maar ook zeker tijd om vooruit te kijken.
Voor de selectie van DLKV 1 stond vanaf dit seizoen een nieuwe trainer. Natuurlijk is dat
altijd even wennen maar gelukkig was de klik er al snel. Er stond weer een echt team en
er werden goede wedstrijden gespeeld. Tijdens de evaluatie van het eerste gedeelte van
het korfbaljaar werd al snel duidelijk dat zowel Guido als de selectie nog een jaar samen
verder wilden. Ook in het korfbaljaar 2019/2020 zal Guido dan ook weer voor de selectie
staan. Helaas nam Kelvin afscheid, wij danken hem nogmaals voor de mooie jaren.
Het tweede en het derde werden vanaf dit jaar samengevoegd. De beide teams hadden
natuurlijk al vaker bij elkaar ingevallen dus nieuw was het niet. Er werden leuke
wedstrijden gespeeld en over het algemeen werd de sfeer als zeer goed ervaren. Het
kampioenschap aan het einde van de voorjaarscompetitie werd dan ook een feit
Vanaf seizoen 2019/2020 zal er weer een derde team komen. De junioren gaan over naar
de senioren.
De midweek……we namen afscheid van Ennio, Edwin & Karin en bedanken ook hun voor
hun vele jaren bij DLKV. Twan sloot vanuit het tweede team aan, maar helaas was het
elke week toch nog een heel gepuzzel om een team binnen de lijnen te krijgen. Mede
dankzij invallers vanuit de andere teams maar ook vanuit Wesstar en De Zwaluwen
konden we toch bijna elke week spelen. Aan het einde van het seizoen namen we
afscheid van Benjamin. Ook Benjamin bedankt voor je inzet die altijd optimaal was. Dan
heten wij Pascal van harte welkom. In de laatste twee wedstrijden heeft hij al zijn eerste
speelminuten gemaakt.
Zoals gezegd is het seizoen ten einde maar de TC is alweer druk bezig met het nieuwe
seizoen. Annemarie heeft deze maand de nieuwe teamopgave voor zowel het veld als de
zaal opgegeven en Joyce is alweer bezig met de zaaluren en het
voorbereidingsprogramma voor de selectie.
Annemarie, via deze weg wil ik je bedanken voor je inzet voor de Technische Commissie.
Voor mij en dus ook voor de vereniging ben je onmisbaar!! Fijn dat we ook in het nieuwe
seizoen weer samen de Technische Commissie gaan vormen.
Dan wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en tot na de vakantie.
Sportieve groeten,
Annemarie & Joyce
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Schoolkorfbaltoernooi DLKV 2019
is groot succes!

Woensdagmiddag 29 mei stond bij korfbalvereniging DLKV in Didam volledig in het teken van
het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi dat wordt georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. De
weersomstandigheden waren optimaal, er scheen namelijk een heerlijk lentezonnetje.
Om 14:45 uur werd het fluitsignaal gegeven voor de start van het korfbaltoernooi. Dit jaar
deden er 3 scholen mee met in totaal 27 teams, ongeveer 175 kinderen. Het toernooi wordt
ingedeeld in 3 verschillende categorieën: groep 3 / 4, groep 5 / 6 en groep 7 / 8. In elke poule
werden er prijzenbekers verdeeld!
Het was een bijzonder mooi gezicht om te zien hoe enthousiast iedereen met korfbal bezig
was: niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en alle vrijwilligers die op het veld aanwezig
waren.
Na afloop van het Schoolkorfbal toernooi gingen alle kinderen vrolijk huiswaarts met een
versnapering en een vaantje.
Lijkt het je het ook zo leuk om te korfballen? "Schijf je snel in of kom eerst gratis naar de
proeftrainingen." Deze trainingen zijn op 12, 19 en 26 juni van 18.00 tot 19.00 uur op het veld
achter het Liemers College. (leeftijd 4 t/m 12 jaar)
Voor de kinderen van 3 t/m 6 jaar hebben we ook de Kangoeroe Klup, op (bijna) iedere
zaterdag van 10:00 uur tot 11:00 op het veld.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via tc_jeugd@dlkv.nl.
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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

Scheffer Glas
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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Vanwege het lokale belang heeft Vink Kunststoffen heeft een eenmalige bedrag
van € 100,00 gesponsord als bijdrage voor het vervangen
van de houten buitenwanden.
Het bestuur en de leden van DLKV bedankt VINK voor deze eenmalige sponsoring!!

Flessenactie
De flessenactie heeft € 31,00 opgeleverd.
Er zijn 124 lege flessen bij verschillende supermarkten ingeleverd!

13

Sponsor in de Spotlight

Wij zijn Colors@Home Wolf in Didam, wat veel mensen niet van ons weten is dat we
twee winkels hebben. Onze andere vestiging is in Varsseveld en daar werken wij onder de
naam Qidi Design. Bij ons ben je voor alles op het gebied van woninginrichting aan het
juiste adres. In onze inspirerende winkels, waar de woning-decoratiewensen van de
klanten centraal staan, presenteren wij op overzichtelijke wijze onze uitgekiende collectie
raamdecoratie, gordijnstoffen, verf, behang, meubels, buitenzonwering, tapijt, karpetten,
laminaat, houten vloeren, vinyl, PVC-vloeren, parketvloeren en marmoleum. In onze
winkel in Didam verkopen wij bovendien ook nog bedden en bed textiel.
Geschiedenis van ons bedrijf
In 2000 startte wij moet ons bedrijf in Dinxperlo, daar werd het op een gegeven moment te
klein, we konden niet al onze producten goed presenteren. Tevens was de locatie niet
optimaal te bereiken voor klanten en leveranciers. We zijn om die reden eind 2007
verhuisd naar Varsseveld. We hebben ons toen aangesloten bij de formule van
Colors@Home. Wij hebben hiervoor gekozen omdat, we samen sterker staan.
In 2011 hebben wij Wolf Wonen overgenomen. Omdat het een bekend familiebedrijf is in
Didam, hebben wij de naam ook overgenomen. Vanaf 2003 werkte we samen met de
vorige eigenaren, vandaar dat de overname ook gemakkelijk verliep. Inmiddels hebben we
onze eigen draai gegeven aan de winkel.
Onze passie
Wij hebben liefde voor ons vak en willen deze
ook overdragen naar onze klanten. Service en
het leveren van kwaliteit staan bij ons dan ook
hoog in het vaandel. Net als een persoonlijke
benadering van al onze klanten. Regelmatig
contact en bij de klant langs gaan, zijn hier
enkele voorbeelden van. Elke klant is er immers
een en elke klant verdient het om op dezelfde
wijze behandeld te worden, of er nu slechts een
enkel item wordt aangeschaft of wij diens
gehele interieur mogen verzorgen. Want ook
dat doen wij met passie. Wij kunnen onze
klanten alles op het gebied van woninginrichting
uit handen nemen: van het geven van
kleuradvies, tot het verzorgen van het
schilderwerk en van het inrichten van een
woning tot zelfs het verhuizen. Wij doen er alles
aan om onze klanten compleet te ontzorgen.
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onze eigen draai gegeven aan de winkel.
Onze passie
Wij hebben liefde voor ons vak en willen deze ook overdragen naar onze klanten. Service
en het leveren van kwaliteit staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Net als een
persoonlijke benadering van al onze klanten. Regelmatig contact en bij de klant langs
gaan, zijn hier enkele voorbeelden van. Elke klant is er immers een en elke klant verdient
het om op dezelfde wijze behandeld te worden, of er nu slechts een enkel item wordt
aangeschaft of wij diens gehele interieur mogen verzorgen. Want ook dat doen wij met
passie. Wij kunnen onze klanten alles op het gebied van woninginrichting uit handen
nemen: van het geven van kleuradvies, tot het verzorgen van het schilderwerk en van het
inrichten van een woning tot zelfs het verhuizen. Wij doen er alles aan om onze klanten
compleet te ontzorgen.
Onze klanten
Onze regio varieert heel sterk, elke klant is welkom. Af en toe een speciale klus zoals in
Monaco zijn ontzettende leuke uitdagingen. Het assortiment is erg breed, voor ieder wat
wils. Dit geldt tevens voor de verschillende prijzen die daarbij komen kijken.
Zelf ondernemen
Oprichtster Bianca is 30 jaar geleden begonnen in het interieur vak, van jongs af aan was ze al
geïnspireerd door kleuren en interieur. Van haar passie heeft ze haar werk kunnen maken. Het
bijkomende ondernemerschap sluit daar volledig bij aan.
Sponsoring
Teamsport is voor ons erg belangrijk, elke dag ervaren wij dit. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij de
Didams Loilse Korfbalvereniging zijn gaan sponsoren. Samen sta je namelijk sterker.

Colors@Home Wolf in Didam is sinds 2014 vlaggensponsor van DLKV
en sinds dit jaar ook bordsponsor!
Jaarlijks levert Colors@Home de materialen voor het vloeronderhoud!
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Vanuit de JTC
Al jaren hebben we dezelfde jeugdteams. Deze teams zijn zoals bekend al jaren samen,
en schuiven door alle leeftijdsgroepen omhoog naar de seniorenleeftijd.
Komend jaar schuift er weer een team door. Onze A1 gaat na de zomer verder als
DLKV 3 in de seniorencompetitie op zaterdag. De reden voor deze stap is dat een
aantal spelers stoppen met korfbal en dat we in de seniorencompetitie het team
makkelijker kunnen aanvullen met spelers uit andere teams.
De C1 heeft een prima eerste jaar achter de rug. In hun eerste jaar in de aspiranten
(dus voor het eerst op de hoogste korf) eindigen zij op het veld en in de zaal keurig in
het midden van hun competitie. Op het afgelopen veldseizoen konden zij zelfs
kampioen worden, maar helaas werd de kampioenswedstrijd verloren. Erg leuk
overigens dat dit team zelf heeft aangegeven liever twee keer per week te trainen. Dus
vanaf dit veldseizoen waren zij vaker op het korfbalveld te vinden. Na de zomer blijven
zij als C1 spelen, en met de extra trainingsuren zal het spel en hopelijk ook de
resultaten verder vooruit gaan!
En tot slot de kangoeroes. In het vorige clubblad moest ik nog schrijven dat er een
aantal gestopt zijn, maar na het schoolkorfbaltoernooi ziet het er al een stuk positiever
uit. Tijdens de trainingen na het toernooi was de opkomst misschien niet groot, maar
was er wel erg veel enthousiasme. Hopelijk zorgt dit enthousiasme er voor dat deze
groep weer gaat groeien, zodat we vanaf de zaalcompetitie (november) dan eindelijk
echt de competitie in kunnen. De spelers zijn er aan toe!
Ondanks deze goede ontwikkelingen, hebben we ook nog genoeg uitdagingen. Twee á
drie jeugdteams is voor een vereniging te weinig en we zullen er dus hard aan moeten
werken om dit aantal te verdubbelen. Heel simpel gezegd moeten we er dan dus elk
jaar voor zorgen dat we een nieuw team kunnen samenstellen. En dit betekent dus dat
we nog meer zichtbaar worden door het schoolkorfbaltoernooi, door goede trainingen
na dit toernooi, bij Koningsdag en Didam op Stelten en wellicht ook door trainingen te
geven op de basisscholen.
Dit kost ons veel tijd, maar vele handen maken licht werk. We kunnen er dus met zijn
allen voor zorgen dat we weer een groeiende korfbaljeugd krijgen in Didam!
Een steun in de rug hierbij is dat er vanuit Welcom een kadercoach beschikbaar wordt
gesteld. Hij heeft zijn eerste kennismaking bij DLKV al gehad en zal na de zomer nog
meer zichtbaar worden. Samen met hem kunnen we er mogelijk voor zorgen dat we de
goede ontwikkelingen van de laatste weken de komende maanden/jaren vast kunnen
houden!
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we de Didamse jeugd weer aan het
korfballen krijgen!
Tot na de zomer!
Groeten, Willem
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DLKV 2
Het veldseizoen voor de zomervakantie zit er alweer op. Na 6 wedstrijden te hebben
gespeeld, zijn wij als 3e geëindigd (van de 4). We kunnen terugkijken op een leuk
seizoen! Onze eerste wedstrijd was tegen de Rivalen, waar wij altijd moeite mee
hebben. Ondanks dat wij gelijkwaardige teams zijn, blijven wij het lastig vinden om
hiertegen ons ‘eigen spel’ te spelen. We laten ons vaak te veel meeslepen in hun spel.
Eindresultaat: 14-5. De tweede wedstrijd was een bijzondere wedstrijd… Het was de
dag na het Meitoberfeest, en ons team was op z’n zachts gezegd niet echt in topvorm…
Gelukkig troffen we een sportieve tegenstander, namelijk Olympus uit Doetinchem. Er
werd “maar” met 7-8 verloren en we waren toch best wel trots op het resultaat. De
volgende wedstrijd werd gespeeld in Brummen tegen Mélynas. Ook weer een
gelijkwaardige tegenstander, maar helaas was het geluk aan hun zijde en werd er
verloren met 16-9. Een week later vond de revanche plaats en was het geluk (of
thuisvoordeel) aan onze zijde. Mélynas ging zonder punten naar huis en wij wonnen
met 15-13. Een overwinning waarvoor we hebben gestreden tot de laatste minuut. En
daar ontbreekt het gelukkig in ons team niet aan. Want inzet is er zeker! We korfballen
natuurlijk voor het plezier, maar zodra we (nuchter) in het veld staan, wordt er gestreden
tot het einde van de wedstrijd. Toch heb je soms van die wedstrijd waar het gewoon niet
wilt lukken. Dit gebeurde in de tweede wedstrijd tegen de Rivalen, waar met een
treurige uitslag van 1-7 werd verloren. Maar we slaagden erin om ons te herpakken en
sloten het seizoen af met een 14-7 overwinning op Olympus, waar eerder nog met 7-8
van werd verloren. Al met al was het weer een leuk, gezellig en sportief seizoen voor
DLKV 2. Dit konden en kunnen wij niet zonder de spelers uit andere teams, die
(regelmatig) bij ons willen meespelen. Hartstikke bedankt hiervoor! Nu lekker genieten
van de zomervakantie en dan gaan we er weer met frisse moed tegenaan in het nieuwe
seizoen.
Namens DLKV 2,
Niels
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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!

Startschoonmaak Clubgebouw (OPROEP)
Op zaterdag 17 augustus 2019 gaan we het clubgebouw weer in orde maken voor het
nieuwe seizoen, daarbij hebben we jouw hulp nodig!
We starten om 10.00 uur en willen uiterlijk om 13.00 uur klaar zijn.
Je kunt je aanmelden via kantine@dlkv.nl of via het evenement op Facebook (ook als je
maar 1 uurtje kunt komen is dat fijn!)
Ik hoop op veel reacties, want dit klusje is een stuk gezelliger als je het samen doet!!
Nicole ter Voert, kantine DLKV.
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DLKV 1
Het eerste jaar onder leiding van Guido Hermsen zit er op. We kunnen terugkijken op
een leuk seizoen, waarin we zowel op het veld als in de zaal in de vierde klasse hebben
gespeeld.
Zoals onze trouwe volgers wel weten, zijn wij het enige team van DLKV met een
doorlopende veldcompetitie. Dit betekent dat wij in september/oktober (2018) de eerste
helft spelen, en deze competitie tussen april en juni dit jaar hebben afgerond.
Tussendoor spelen wij (net als alle andere teams) een gehele zaalcompetitie. En
aangezien wij beide keren in de vierde klasse spelen, horen we in beide competities bij
de kanshebbers voor het kampioenschap.
Om te beginnen het einde van de zaalcompetitie. Deze ontknoping heeft de deadline
van het vorige clubblad net niet gehaald. Uiteindelijk zijn we als 3e geëindigd, op 4
punten van de koploper. Gek genoeg zijn wij promotie naar de derde klasse misgelopen
door oorzaken buiten het korfbalveld. Kampioen Ons Clubje heeft besloten geen
gebruik te willen maken van het recht op promotie, waardoor de nummer 2 promoveert.
Dit was Mélynas. Hun voorsprong van twee punten op ons kwam dan weer door de
beslissing van de bond om de gestaakte wedstrijd gewoon uit te laten spelen. Wij
stonden voor, zij maakten dit goed toen we het duel drie weken later moesten inhalen.
Achteraf twee beslissende verliespunten.
Dan maar proberen te promoveren op het veld. Hier zijn nog goede kansen voor,
ondanks dat we maar vier wedstrijden hebben om onze achterstand van twee punten
(van voor de zaalcompetitie) goed te maken. Helaas beginnen we met twee keer een
gelijkspel, maar nog steeds is een kampioenschap mogelijk. En nadat wij onze derde
wedstrijd hebben gewonnen, hebben we het kampioenschap mede door andere
uitslagen in de competitie weer in eigen hand. Hiervoor moeten wij de laatste wedstrijd
winnen bij Ons Clubje (ook al kampioen in de zaal). Dan komen we met drie ploegen
aan kop, waarna het onderling resultaat tussen die drie teams beslissend is. En juist dat
is dan ineens in ons voordeel!
In deze slotwedstrijd is Ons Clubje echter duidelijk beter en zij weten de wedstrijd
zonder veel problemen te winnen. Opnieuw geen kampioenschap en opnieuw geen
promotie naar de derde klasse. Volgend jaar proberen we het opnieuw!
Tot slot willen we hierbij graag Kelvin bedanken voor zijn inzet de laatste jaren. Hij heeft
besloten om te stoppen met het spelen in het 1e omdat dit steeds lastiger te combineren
was met zijn werk. Daarnaast gaat hij ongetwijfeld ook meer genieten van zijn gezin!
Kelvin, succes, geniet ervan en we zien je graag terug langs de lijn (of in het veld..?)
Ook willen we alle invallers bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat wij zo
konden presteren in de competitie. Vaak of minder vaak, zonder jullie hadden we geen
competitie kunnen spelen. Bedankt Bart, Eva, Femke, Fleur, Frederique, Inge, Joris,
Kim, Manon, Mark, Milja, Rick, Sanne, Siebe en Tom!
Groeten,
DLKV 1: Guido, Annemarie, Celine, Demi, Roos, Bas, Kelvin, Luc en Willem
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DLKV C1
Na een zwaar maar spannend zaalseizoen gingen we weer eindelijk het veld weer op.
20 april hadden we onze eerste wedstrijd weer op het veld. Vanaf beginnen april moesten
we eerst weer een beetje wennen aan het veld maar dat ging goed.
Eerste wedstrijd uit naar Deventer tegen Devinco. Door een aantal afzeggingen de eerste
wedstrijd hadden we er nog 7 over. Justine kwam op de training met een vriendin
Shannon. Zij wilde op zaterdag ook wel spelen waardoor we er weer 8 hadden. Jammerlijk
genoeg verloren we met 2-1.
Shannon nog bedankt voor het meedoen.
Wesstar had dat weekend verloren van KVZ.
Onze tweede wedstrijd was tegen KVZ. Na een leuke wedstrijd (dat is het meestal als je
gewonnen heb) wonnen wij met 4-0. Wesstar won dat weekend van Devinco. Dan krijg je
na 2 wedstrijden een leuke stand iedereen 2 gespeeld en 2 punten.
Wedstrijd 3 uit na Wesstar wat ik dacht onze concurrent voor het kampioensschap. Het
ging gelijk op 0-1 toen werd het 1-1. Zij kwamen toen voor te staan 2-1 en zelfs 3-1. Door
een schot van Victor 3-2.
Zij weer 4-2. Schot van Daan 4-3 en een strafworp van Eline 4-4. Het was een spannende
wedstrijd.
Zij weer 5-4, wij kregen nog een paar goede kansen maar zij scoorde 6-4 dit was tevens
de eindstand.
Op naar wedstrijd 4 thuis tegen Wesstar konden we gelijk weer terug slaan. Door een
doelpunt van Eline en Daan kwamen we voor te staan met 2-0. Wesstar kon ook een
scoren 2-1. Maar door een schot van Yara hielden we de punten in Didam.
Wedstrijd 5 Devinco kwam naar Didam. Na een zeer moeilijke wedstrijd hielden we de
punten toch in Didam 5-4 winst.
Met nog 1 wedstrijd te gaan hadden we de stand van 1Wesstar met 6 punten, 2 DLKV met
6 punten, 3 Devinco met 5 punten en 4 KVZ met 3 punten.
Wedstrijd 6 wij moesten om 12.30 uur in Zutphen tegen KVZ Wesstar moest om 15.00 uur
in Deventer. Na de wedstrijd tegen ons gaf ik Devinco kansen om te winnen van Wesstar.
Na veel kansen van ons kwam KVZ toch voor te staan met 1-0. Door een mooie
doorloopbal van Eline werd het 1-1. Nog in de eerste helft scoorde KVZ er nog 2 waardoor
de rust stand 3-1 werd. In de tweede helft kregen we veel kansen maar de bal wou maar
niet door het mandje. Eline scoorde nog wel 3-2 maar dat werd dan ook de eindstand. Wij
werden dus geen kampioen. Devinco won van Wesstar zodat Devinco kampioen werd.
Zoals hier boven te lezen is zaten wij dus in een spannende competitie waarin elke ploeg
kampioen kon worden, wij hadden de ene keer pech en de andere keer geluk zoals dat in
elke competitie gaat. Na dit seizoen stopt Daan ermee. Daan bedankt voor de jaren dat jij
bij ons team hoorde en veel plezier met wat je hierna gaat doen( het kan nooit zo leuk zijn
als bij DLKV).
Nu rest mij iedereen een hele fijne vakantie te wensen en tot volgend seizoen
Marco
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DLKV A1
Het seizoen van onze A1 zit er op. Na een zware zaalcompetitie volgde vanaf april een
veldcompetitie met op het oog wat kansen. Van Olympus en Wesstar hadden we het
gevoel dat er punten te halen waren, en van KVZ wisten we niet goed welk team we
konden verwachten.
Al vlot in de competitie bleek dat KVZ niet echt in onze competitie thuis hoorde. Zij
werden ruim kampioen zonder puntverlies. Uiteindelijk spelen we twee goede
wedstrijden tegen hen. Thuis vergeten we echter de kansen af te maken en verliezen
we met 11-1. Dat lijkt kansloos, maar met wat meer geluk in de afronding had de score
er een stuk schappelijker uit kunnen zien. Uit komen we lang mee, maar loopt KVZ in
een eindsprint uit van 13-9 naar 20-9.
Tegen Olympus spelen we doorgaans leuke en gelijk opgaande wedstrijden. Helaas
was hier uit even geen sprake van en verliezen we met 11-4. Ook hier ontstaat het grote
verschil in de score vooral door onze slordige afronding. Thuis gaat het beter en hebben
we lange tijd zicht op een overwinning, maar valt het op het einde in ons nadeel: helaas
een 8-9 nederlaag.
Dan blijft Wesstar over en met hen hebben we gestreden om vooral niet laatste te
worden. Gelukkig ging het scoren in deze wedstrijden beduidend makkelijker. Uit
winnen we een spannende wedstrijd met 10-12, thuis is het eigenlijk nooit echt
spannend en winnen we met 12-2.
Het afgelopen seizoen is duidelijk geworden dat dit een spannende periode is voor een
vereniging. De spelers moeten op deze leeftijd gaan kiezen tussen school
(examenjaren, vervolgstudie), bijbaantjes, stage en korfbal. Vooral vanaf de kerst zijn er
mede hierdoor veel afmeldingen geweest voor trainingen en wedstrijden. Gelukkig
hebben we dit met hulp van de C1 en het 2e steeds weten op te lossen!
Richting het einde van het seizoen hebben een aantal van de spelers aangegeven te
stoppen met korfbal. Hierdoor hebben we met het team besloten om na de zomer
verder te gaan als DLKV 3. In de seniorencompetitie dus, op de zaterdag. Dit ondanks
de jonge leeftijd (we mochten nog een jaar in de junioren), maar met als voordeel dat
we ons spelerstekort makkelijker kunnen aanvullen.
En dat wordt spannend. Helaas is er vanuit de A1 afgelopen jaar maar weinig
aanspraak gemaakt op speeltijd in de seniorenteams. Ook hier spelen de drukte met
school, werk en stage een rol, maar hierin moet de groep nog een stap maken. We
gaan komend jaar meer vragen om bij ons in te vallen, dus hopelijk zullen wij op onze
beurt ook aan de vragen uit andere teams voldoen. Een vereniging is hierin toch geven
en nemen!
Maar nu eerst allemaal een lekkere vakantie gewenst, en tot in augustus bij de start van
de trainingen!
Groeten,
Willem
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Colofon
DLKV clubgebouw

06 18106699

Bestuur
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Lid

Mark Brandwacht
Petra Wiendels
Tom Eggenhuizen
Nicole ter Voert

Lid

vacature

Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Wedstrijdsecretariaat
Jeugd
LEDEN ADMINISTRATIE
Leden administratie

06-39760613
06-30298009

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

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
RECLAME COMMISSIE
Sponsor commissie
Media commissie
Website DLKV
Redactie commissie

vacature
Rosemarijn de Kroon
Rick te Dorsthorst
Jan de Jongh

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

Guido Hermsen
Joyce Kolder
Willem van Zomeren
Marco Stavast
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06-55821054

info@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

06-21487777

06-12956937
06-50262336
06-15332776
06-50949342

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

g.hermsen1970@gmail.com
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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