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Voorwoord 
Een nieuw seizoen waarbij we starten met een iets 
andere aanpak. 
Er is gebleken uit onze enquête van het afgelopen 
seizoen dat niet altijd alles even duidelijk is 
voor iedereen en dat we op het gebied van 
communicatie her en der nog veel kunnen winnen. 
Met dit informatieboekje hopen we als bestuur en 
commissies een mooie stap te zetten naar een 
duidelijk en overzichtelijk geheel. 
Het is ons eerste boekje welke we met veel zorg 
hebben samengesteld. Het kan zijn dat je wat mist 
of nog  aanvullingen hebt. Geef deze dan vooral 
door zodat we dit online op onze vernieuwde 
website kunnen aanpassen. Volgend jaar worden de 
punten uiteraard ook op papier meegenomen indien 
dit nog nodig blijkt te zijn. 
 
Wat kunnen je bijvoorbeeld terug vinden in dit 
boekje: 
 
In dit boekje willen we in het kort de 
belangrijkste punten vermelden. Per team wordt 
informatie verstrekt over de samenstelling, 
trainingstijden, trainer(s) en begeleiding voor 
seizoen 2022 – 2023. Verder zal er wat meer 
uitleg gegeven worden over de verschillende 
activiteiten welke gaandeweg het seizoen gaan 
plaatsvinden. En er is meer informatie te vinden 
over onze commissies. Spreekt een commissie je 
aan en denk je…. Hier kan ik wel wat in in 
betekenen!!, laat het ons dan even weten. 
 
Wat je ook terug zal zien zijn onze sponsoren. 
Deze zijn voor onze vereniging van groot belang 
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en mogen uiteraard niet ontbreken. Kijk eens naar 
onze sponsoren en breng ze een bezoek als ze net 
hetgeen bieden wat je wellicht zoekt of nodig 
hebt! 
Mocht je eventuele mogelijke nieuwe sponsoren 
kennen, laat het dan vooral weten aan onze 
sponsorcommissie. 
 
Ik hoop dat we er gezamenlijk een mooi, gezellig 
en sportief seizoen van gaan maken. Een seizoen 
waarbij we:  
- Hopelijk net als afgelopen jaar, weer vele 
kampioenen mogen huldigen. 
- Gezellige en leuke activiteiten met elkaar 
kunnen beleven. 
- Vele nieuwe leden hopen te mogen verwelkomen.  
- Elkaar binnen de vereniging helpen met de 
nodige zaken om de vereniging groeiend  
  en bloeiend te houden.  
- Hopelijk nog meer vrijwilligers mogen 
begroeten.  
- Kunnen genieten van het mooie korfbal wat we 
te bieden hebben. 
 
We wensen iedereen een mooi en sportief 
seizoen toe!! 
 
Groetend het bestuur bestaande uit: 
 
Fenna, Jasper, Maurice en Adriaan 
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Het seizoen 
 
Start competitie 

• Het eerste veldseizoen start  in week 36, 
op 10 september.  

• Het zaalseizoen start in week 47, op 26 
november. 

• Het tweede veldseizoen in week 16, op 
start 23 april. 

 
Einde competitie 

• Het tweede veldseizoen eindigt in week 
24, op 17 juni 2023.  

 
Start trainingen 

• De trainingen op het veld starten dit 
jaar vanaf vrijdag 19 augustus voor de 
selectie. 

• De trainingen in de zaal starten dit jaar 
vanaf 22 november voor alle teams.  

• De trainingen op het veld starten dit 
jaar vanaf dinsdag 23 augustus voor alle 
andere teams. 

 
Trainingstijden veld 
Team  Dinsdag vrijdag 
1 21:00u-22:30u 21:00u-22:30u 
2 21:00u-22:30u 21:00u-22:30u 
3  20:00u-21:00u 
4 20:00u-21:00u  
Midweek  20:00u-21:00u  
A1 20:00u-21:00u 20:00u-21:00u 
B1 19:00u-20:00u 19:00u-20:00u 
C1 19:00u-20:00u 19:00u-20:00u 
D1 18:00u-19:00u 18:00u-19:00u 
E1 18:00u-19:00u 18:00u-19:00u 
G  19:00–20:00u  
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De trainingstijden in de zaal zijn terug te 
vinden op de www.kvdkb.nl.  
 
Het kan zijn dat trainers afwijken van de boven 
genoemde data. De trainer zal dit dan met het 
team communiceren.  
 
Afmelden 
Liever niet natuurlijk. Hieronder zijn de 
vakanties van dit jaar opgegeven. Kun je 
toch echt niet, dan dien je je af te melden 
bij de trainer.  
 
 
Vakanties 
In de jaarplanning van het KNKV zijn de 
volgende weken als vakanties aangemerkt. In 
deze weken wordt er niet getraind, tenzij 
anders besproken door de trainers: 
 

• Week 45: 7 t/m 13 november.  
• Week 52: 26 t/m 31 december 

(kerstvakantie).  
• Week 7: 13 t/m 19 februari (carnaval). 
 

Op www.knkv.nl staat de meest actuele 
informatie met betrekking tot uitslagen, 
standen en het programma.  

 
 
 
 

http://www.kvdkb.nl/
http://www.knkv.nl/
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Teams 
De teamindeling wordt bekend gemaakt door de TC 
bij de senioren en door de TCj bij de jeugd. Op 
de site www.kvdkb.nl kan je de teamindeling en 
trainers van ieder team vinden. De trainer is 
voor spelers en ouders het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast is er vanuit de TCj 
voor iedere leeftijdscategorie een 
aanspreekpunt voor vragen.  

 

 Trainers Contactpersoon 
TC(j) 

DKB 1  Arthur Jan-Willem 
DKB 2 Annemiek en 

Willemijn 
Jan-Willem 

DKB 3  Jan-Willem 
DKB 4/MW  Jan-Willem 
A1 Nick en Tim Johan 
B1 Anouk, Niels 

en Koen 
Nick 

C1 Tom, Björn en 
Raoul  

Annemiek 

D1 Lara en Xim Tim 
E1 Renkse en 

Jelle 
Annemiek 

F1 Bente, Wouter 
en Nonah 

René  

Kangoeroes Bente, Wouter 
en Nonah 

René 

G-team Denise, Robin 
en Fenna 

Fenna 

Walking 
Korfbal 

Jan en 
Marlies 

Adriaan en 
Wilma 

http://www.kvdkb.nl/
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Onze accommodatie 

Buitencompetitie 
DKB heeft een eigen accommodatie met kantine: 
‘De Uitwijk’. Hier wordt gedurende het 
veldseizoen getraind en de thuiswedstrijden 
gespeeld.  

Jacob van Wassenaerstraat 65,  
5684CR in Best 

Binnencompetitie 
Tijdens de zaalcompetitie wordt er in de zaal 
getraind en gespeeld. Trainen gebeurd op 
verschillende plekken. Dit kan zijn in sporthal 
Naestenbest, in de gymzalen van het Heerbeeck 
College of een van de andere gymzalen in Best. 
Waar wanneer getraind wordt, wordt bekend 
gemaakt zodra de trainingstijden bekend zijn. 

Wedstrijden worden gespeeld in sporthal 
Naestenbest.  

 

Uitwedstrijden 

Bij uitwedstrijden spelen we op het veld of in 
de zaal van onze tegenstanders.  
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Wedstrijdkleding 

Bij DKB spelen we in zwart met gele 
wedstrijdkleding. Spelers dragen een zwart/geel 
gestreept shirt met een zwart broekje/rokje. 
Daarbij schoenen aangepast aan veld- of 
zaalseizoen. Op het veld wordt gespeeld met 
korfbalschoenen noppen voor grip (let op: géén 
voetbalschoenen). In de zaal spelen we op 
schoenen zonder noppen, geschikt voor de zaal.  

 

Het wedstrijdshirt waar onze spelers in spelen 
krijgen de spelers in bruikleen van de club. 
Wanneer een speler zal starten met wedstrijden 
kan er via de trainer een shirt geregeld 
worden.  

Het rokje/broekje en schoenen met sokken moeten 
zelf aangeschaft worden.  

 

Via onze website is het mogelijk om accessoires 
als een trainingspak of tas in de kleuren van 
DKB te bestellen. Dit hoort niet tot het 
wedstrijdtenue dus is niet ‘verplicht’ om te 
kopen. Het is natuurlijk wel leuk om een 
bijpassend trainingspak of tas te hebben  met 
daarop het DKB logo of jouw eigen naam.  
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Meehelpen 

Onder het motto “meespelen is meehelpen” wordt 
er van alle teams gevraagd om te helpen bij de 
bardienst, het poetsen van de kantine en het 
houden van zaalwacht tijdens de 
zaalwedstrijden. Hieronder staat aangegeven wat 
dit inhoudt. Dit vergt een kleine moeite en 
zorgt ervoor dat niet alles op een handje vol 
vrijwilligers aankomt.  
 
Bardienst 
Ieder team wordt elk veldseizoen een aantal 
keer gevraagd om mee te helpen bij de 
bardienst. De planning hiervoor ontvang je via 
de teamouder en is terug te vinden op 
www.kvdkb.nl. Met alle ouders samen verdeel je 
de wedstrijddag zodat er altijd iemand aanwezig 
is om de barvrijwilliger te ondersteunen.  De 
barvrijwilliger kan je op weg helpen, mocht het 
meehelpen achter de bar nieuw voor je zijn.  
 
Poetsen kantine 
Het poetsen van de kantine wordt iedere maand 
gedaan door een team. De planning hiervoor 
ontvang je via de teamouder en is terug te 
vinden op www.kvdkb.nl. Elk team komt ieder 
jaar één keer aan de beurt. Er zal altijd 
iemand van het bestuur aanwezig zijn. Hij of 
zij zal aangeven welke onderdelen van de 
kantine gepoetst moeten worden.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvdkb.nl/
http://www.kvdkb.nl/
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Zaalwacht 
Tijdens zaalwedstrijden wordt er bij de jeugd 
een ouder als zaalwacht aangesteld. Van de 
zaalwacht wordt verwacht dat deze een kwartier 
voor de wedstrijd aanwezig is. Er is een 
tafel en bediening van het scorebord 
aanwezig. Mocht je hier niet uitkomen, dan kan 
de trainer je hiermee verder helpen. Doordat we 
in de zaal met tijdvakken zitten is het de 
opdracht van de zaalwacht om ervoor te zorgen 
dat wedstrijden zoveel mogelijk volgens 
planning verlopen. In het bijzondere geval dat 
er niet genoeg tijd is om een wedstrijd uit te 
spelen, dient de zaalwacht met de 
scheidsrechter te overleggen betreft het 
inkorten van de wedstrijd.    
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Onze vereniging  

DAKje 
Het DAKje is een commissie die zorgt voor 
activiteiten bij DKB. Soms korfbalgerelateerde 
avtiviteiten zoals koppelschieten en het 
8tallentoernooi. Maar ook worden er feestjes of 
bingo's georganiseerd. Voor alle leeftijden 
wordt er iets leuks bedacht! 

Kampcommissie 
Elk jaar aan het einde van het Korfbalseizoen 
gaan we op kamp. Vanaf het najaar zijn wij als 
kampcommissie bezig om alles te regelen, voor 
een kei leuk weekend voor jong en oud. Wij 
vergaderen, gaan op locatie bezoek en we hebben 
een knutselavond. 

Wij regelen de locatie, het weekend vullende 
programma met de daarbij behorende spelletjes 
en nog veel meer. 
 

Technische Commissie (TC) 
Verantwoordelijk voor alle administratieve 
handelingen betreffende seniorenteams van en 
naar het KNKV. 

Binnen DKB verantwoordelijk voor een zo 
optimaal mogelijk presteren van de 
seniorenteams. 
Aanspreekpunt voor technische staf en spelers. 
Voor, tijdens en na het seizoen. 
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Technische Commissie Jeugd (TCJ) 
De Technische Commissie Jeugd is voor de jeugd 
o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de 
trainingen, de trainers en de wedstrijden. 
 

Arbitragecommissie 
De arbitragecommissie houdt zich bezig met het 
inplannen, opleiden en begeleiden van onze 
scheidsrechters. Elke wedstrijd wordt onder 
leiding van een scheidsrechter gespeeld. De 
arbitragecommissie zorgt ervoor dat dit in 
goede banen wordt geleid.  

Barcommissie 
De barcommissie regelt de inkoop en zorgt voor 
de barbezetting in ons clubhuis. Tijdens 
wedstrijddagen en tijdens diverse activiteiten 
zorgen zij voor een warm welkom en dat spelers, 
ouders of andere bezoekers een drankje en een 
hapje kunnen nuttigen. 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie zorgt voor het werven van 
nieuwe sponsoren en het onderhouden van huidige 
contracten. Voldoende sponsoren zorgen voor een 
belangrijke inkomstenbron. Het werk van de 
sponsorcommissie wordt daarom steeds 
belangrijker! 
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Werkgroep G-korfbal 
Bij DKB zijn we trots op ons G-team. Dit is een 
team geschikt voor leden met een beperking of 
ondersteuningsbehoefte. Het is een groep van 
fanatieke spelers die wekelijks trainen op 
dinsdagavond. Ongeveer ééns per maand spelen we 
een toernooi tegen verschillende andere 
verenigingen.  

 

Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is het eerste contact 
naar het KNKV en naar andere verenigingen als 
het over competitiezaken gaat. Samen met TC en 
TCj zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat 
alle zaken rond de competitie geregeld zijn: 
plannen van wedstrijden begin van seizoenen, 
verplaatsen van wedstrijden, teams- en spelers 
opgeven bij de KNKV.  
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Agenda  

In de agenda hieronder vind je informatie over 
de competitie- en vrije weekenden, start van de 
trainingen en activiteiten voor zover al bekend 
zijn. 

Datum Activiteit 
Augustus 
19 augustus Start trainingen Senioren 1 + 

2 
23 augustus Start trainingen Senioren 3, 

midweek/4 en jeugdteams 
September 
5-27 
september 

Stemmen Rabo Clubsupport 

10 september Start 1e veldcompetitie 
24 september Start Grote Clubactie 
Oktober 
22-30 oktober Herfstvakantie  
30 oktober Einde 1e veldcompetitie 
November 
19 november Einde Grote Clubactie 
22 november Start trainingen in zaal voor 

alle teams 
26 november Start zaalcompetitie 
December 
24 december-8 
januari 

Kerstvakantie 

Januari 
Februari 
18-26 
februari 

Carnavalsvakantie 

Maart 
5 maart Einde zaalcompetitie 
7 maart Jantje Beton collecte 
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April 
15 april G-Toernooi bij DKB en tevens 

20 jarig jubileum van het G-
korfbal bij DKB 

22 april Start 2e veldcompetitie 
29 april-7 
mei 

Meivakantie 

Mei 
29 mei Achttallentoernooi 
Juni 
17 juni Einde 2e veldcompetitie 
Volgt Seizoensafsluiting 
Juli 
Volgt  Jeugdkamp  
15 juli-27 
augustus 

Zomervakantie 
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Heb je een idee of verbetering voor onze vereniging 
en of clubhuis? Vul onderstaand formulier in en 
lever dit in bij een van de bestuursleden. Wellicht 
zal jouw idee worden uitgevoerd!! Bij uitvoering zal 
je zelf de leiding nemen en je idee tot een mooi 
resultaat gaan brengen! 

 

 

 

  

  
Naam:  
Telefoonnummer:  
Email:  
Wat is je idee?  

Wat is hiervoor 
nodig? 

 

Wat gaat je idee 
voor de club 
betekenen? 

 

Eventuele 
opmerkingen: 
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