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De JAC weer op volle sterkte

Welkom:

De afgelopen periode deed de JAC een
dringende oproep om de commissie te
komen versterken. Als niemand de
commissie kwam versterken dan moest
er besloten worden om de commissie op
te heffen. Gelukkig hoefde het zover
niet te komen! Lees verder

In deze nieuwsbrief lees je meer
over de Jeugd Activiteiten
Commissie, de mogelijkheden
voor het volgen van een opleiding,
de herfstkampioenen en tot slot
lees je meer over de trainingstijden
en de oefenwedstrijden in de zaal.
Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Trainers of scheidsrechtersopleiding
Voor verenigingen is het mogelijk om
via de KNKV opleidingen aan te bieden
aan (toekomstige) trainers en scheidsrechters. De OKC (Ooststellingwerfse
Korfbal Commissie) wil jullie graag de
mogelijkheid bieden om hier gebruik
van te maken. Lees verder

Agenda november:
Vergadering HB-DIO

7

Start zaalcompetitie jeugd

10

Start zaalcompetitie senioren

11

Bestuursvergadering

14

Afschrijving contributie

25

Herfstkampioenen
De herfstcompetitie is voor een aantal
teams van DIO uiterst succesvol
verlopen. DIO 3, DIO A1, DIO C1 en
DIO F1 eindigden allemaal op de eerste
plaats in de poule. Het meest opvallend
presterende team was toch wel DIO F1.
Die vier spelers wisten in… Lees verder

Mis je ook iets?:
- Wit met blauwe veldschoenen
- Regenboog kniekousen
- Veldschoenen wit met blauw
- VDW/OLS shirt Dutchy maat S
- Zwart jack Reset maat S
- Broodtrommel
- Paars sweatshirt met capuchon
Crashone maat 152
- Zwart H&M trainingsbroek maat
140
- Donkerblauw trainingsjack witte
biezen Quercis maat M
En nog veel meer… Lees verder
Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Zaalseizoen 2012/2013

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

De laatste wedstrijden op het veld zijn
inmiddels gespeeld en dit betekent dat
we weer de zaal ingaan. Deze week
starten de eerste trainingen in sporthal
de Boekhorst en ook worden er door
DIO 1, 2, en 3 ter voorbereiding op de
competitie oefenwedstrijden gespeeld.

