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DIO-korfballers actief bij de Dutch TT

Welkom:
De meeste mensen genieten op dit
moment nog van een heerlijke
vakantie in Nederland of het
buitenland. Zodra de vakantie er
weer op zit kun je (eindelijk) weer
korfballen. In deze nieuwsbrief
lees je wat er de afgelopen periode
is gebeurd en wat er nog op de
planning staat, zoals de eerste
trainingen en het OKC-toernooi.

De laatste zaterdag van juni was het
traditiegetrouw weer tijd voor de Dutch
TT die dit jaar al voor de 84e maal werd
gehouden op het TT-circuit in Assen.
Voor de eerste keer was er dit jaar een
grote groep korfballers van DIO bij
aanwezig om te helpen bij... Lees verder

OKC-toernooi 2014
Op zaterdag 23 augustus staat de derde
editie van het OKC-toernooi op de
planning. Het toernooi is de afgelopen
twee jaar als zeer geslaagd ervaren,
waardoor het toernooi ook dit jaar weer
een stukje wordt uitgebreid. Er worden
in totaal 34 wedstrijden... Lees verder

Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Agenda augustus:
Start voorbereiding selectie 8
Bestuursvergadering

13

Start jeugdtrainingen

21

OKC-toernooi 2014

23

Afschrijving contributie

25

Start competitie

30/31

4Korfball in de praktijk
Straks wanneer de competitie weer
begint, start de F-en E-jeugd met de
4Korfball-competitie. 4Korfball is
jeugdkorfbal in de tegenwoordige tijd.
Speciaal ontwikkeld om onze sport
laagdrempeliger en aantrekkelijker te
maken voor de jeugd. Lees verder

Veldafmetingen
Het KNKV heeft besloten dat
achttalen met ingang van 1 juli
2014 op een veld van 40 x 20
meter gaan spelen en 4Korfballteams (E + F) op een veld van 24 x
12 meter. Dit betekent dat de
senioren, junioren en aspiranten op
een kleiner veld gaan spelen. Voor
de D's verandert er niets. Clubs
met alleen maar gras...Lees verder

Tassen en trainingspakken

Website: www.kvdio.nl Email: dio.ooster wolde@knkv.nl
Twitter: @kvdio
Facebook: Kor fbalver eniging DIO Ooster wolde

Wedstrijden spelen we als regel in het
tenue met een blauw shirt en een witte
rok of broek. Daaraan zijn we
herkenbaar. Verdere verplichtingen
kennen we niet. Toch zou het mooi als
de herkenbaarheid ook verder zou
kunnen verbeteren. Lees verder
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