KORFBALLEN
BIJ D.K.V.
ZWART-WIT
D.K.V. ZWART-WIT GEEFT KLEUR!

D.K.V.ZWART-WIT
GEEFT KLEUR!
De Deldense Korfbal Vereniging (D.K.V.) Zwart-Wit heeft zo’n tweehonderd
leden, met een groeiende en bloeiende jeugdafdeling.
Zwart-Wit heeft veel te bieden. Vind jij het ook leuk om lekker te sporten?
Vind je prestatie belangrijk of wil je gewoon samen met anderen leuke dingen
doen en actief bezig zijn? Kom dan eens langs bij Zwart-Wit, of bezoek onze site:
www.dkvzwartwit.nl!

Jeugdplan
Binnen Zwart-Wit houdt de Jeugd Technische Commissie zich bezig met de
jeugdopleiding. Samen met de enthousiaste jeugdtrainers en coaches zorgt zij
voor goede en afwisselende trainingen en oefenstof. Daarbij wordt gewerkt met
een jeugdplan, zodat er een logische opbouw zit in de sportprestaties van de
kinderen.

Veel leuke activiteiten
Naast de trainingen en wedstrijden zijn er
regelmatig leuke en spannende activiteiten
voor de kinderen. Per jaar worden zo’n
tien jeugdactiviteiten georganiseerd,
waaronder het spetterende Pinksterkamp,
een stroperstocht, Bonte Avond, het
schoolkorfbal en nog veel meer!

Kom ook eens langs!
Iedereen vanaf vijf jaar kan komen korfballen bij Zwart-Wit. Minimaal
eenmaal in de week train je met je team. Vanaf zes jaar worden er ook
wedstrijden gespeeld. Wil je ook een keer meetrainen? Dat kan. Op onze
website www.dkvzwartwit.nl lees je wanneer welke teams trainen.

Kangoeroe Klup (6 tot 8 keer per jaar)
De Kangoeroe Klup is een soort spelletjescircuit, speciaal ontwikkeld voor 4-7
jarigen. Alle sport- en spelactiviteiten staan in het teken van vier kangoeroes.
Kangoeroe Scoro is erg goed in het gooien en vangen van de bal. Kangoeroe
Jumper leert de kinderen allerlei springspelletjes.
Bij Kangoeroe Spurt draait het vooral
om snelheid en rennen. En Kangoeroe
Funny verzint allemaal grappige en leuke
coördinatiespelletjes. Kortom allerlei aspecten
die bij korfbal erg belangrijk zijn. Op onze site
en in het HofWeekblad kunt u lezen wanneer
er een Kangoeroe Klup gehouden wordt.

Wist je dat
...er in Nederland wel zo’n 85.000 korfballers zijn?
...korfbal samen met hockey, voetbal en volleybal tot de meest beoefende
sporten in Nederland behoort?
...je in de lente en zomer buiten korfbalt en ’s winters in de sporthal?
...het speciale van korfbal is dat jongens en meisjes samen in één team
kunnen spelen?

Colofon
Bestuur
bestuur@dkvzwartwit.nl		

Jeugd Technische Commissie
jtc@dkvzwartwit.nl

Secretariaat
Leeuwerikstraat 15
7491 CR Delden
T: 074-8526906
E: secretaris@dkvzwartwit.nl

Accommodatie
Sportpark de Mors
De Mors 3
7491 DZ Delden
T: 074-3767663

www.dkvzwartwit.nl

