Jaaragenda Dalto seizoen 2022/2023
Breedteteams

Alle F- en E-jeugd, D2, D3, C2, C3, B3, A4 en S8

Wedstrijdteams

D1, C1, B1, B2, A1, A2, A3, S1 tot en met S7
AUGUSTUS

Zondag 21 augustus

NK Beachkorfbal Scheveningen

Alle D- tot en met A-teams doen hieraan mee.

Maandag 22 augustus

Start veldtrainingen

Mogelijk starten sommige wedstrijdteams eerder, dit wordt dan door de trainer-coaches gecommuniceerd.
De B1, B2, A1, A2, 3 en 4 starten in ieder geval al eerder met hun voorbereiding (exacte tijden volgen via trainer-coaches).

Zaterdag 27 augustus

Oefenwedstrijden

Zie website voor het oefenprogramma (Competitie - Veldcompetitie - Oefenwedstrijden veld).
SEPTEMBER

Zaterdag 3 september

Oefenwedstrijden

Zie website voor het oefenprogramma (Competitie - Veldcompetitie - Oefenwedstrijden veld).

Zaterdag 10 september

Start veldcompetitie

Programma volgt ongeveer twee weken voor de start van de competitie. Het rijrooster volgt in de week voor de start.

Clinic Speciaal Korfbal

De selectie verzorgt een clinic voor het Speciaal Korfbal (onder voorbehoud dat wedstrijdprogramma het toelaat).
OKTOBER

Herfstvakantie (zaterdag 22 tot en met zondag 30 oktober)
Zaterdag 22 oktober: Alle teams spelen nog een wedstrijd (mogelijk zijn sommige breedteteams en de D1 en B2 wel vrij, afhankelijk van de poule-indeling)
Zaterdag 29 oktober: Alle wedstrijdteams (m.u.v. de D1 en B2) spelen nog een wedstrijd, de breedteteams zijn vrij.
Trainingen voor de wedstrijdteams (m.u.v. de D1 en B2) gaan in principe door en die van de breedteteams niet, tenzij de trainer-coaches anders communiceren. In de week na de herfstvakantie
zijn er voor alle teams geen (veld)trainingen, wederom tenzij de trainer-coaches anders communiceren.
NOVEMBER
Zaterdag 5 november

Dalto Fandag

Geen (oefen)wedstrijden dit weekend, maar wel een clinic van de selectie voor de jeugd! Meer informatie volgt nog.

Maandag 7 november

Start zaaltrainingen

Zowel breedte- als wedstrijdteams starten in deze week met de zaaltrainingen.

Zaterdag 12 november

Oefenwedstrijden

Zie website voor het oefenprogramma (Competitie - Zaalcompetitie - Oefenwedstrijden zaal).

Start Korfbal League 2 (KL2)

Programma volgt nog.

Oefenwedstrijden

Zie website voor het oefenprogramma (Competitie - Zaalcompetitie - Oefenwedstrijden zaal).

Start zaalcompetitie I

Voor sommige breedteteams start de competitie vandaag al. Programma volgt ongeveer twee weken voor de start van de
competitie. Het rijrooster volgt in de week voor de start.

Start zaalcompetitie II

Voor de overige teams start de competitie vandaag. Programma volgt ongeveer twee weken voor de start van de competitie.
Het rijrooster volgt in de week voor de start.

Zaterdag 19 november

Zaterdag 26 november

DECEMBER
Vrijdag 2 december

Sinterklaas

Geen normale trainingen voor de F-, E- en D-teams.
Kerstvakantie (zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari)
Zaterdag 24 december: Alleen de B1, A1, 2 en 1 spelen een wedstrijd
Zaterdag 31 december: Alle teams vrij
Zaterdag 7 januari: De breedteteams moeten rekening houden met een wedstrijd op deze dag

Vanaf maandag 26 december zijn er geen trainingen. Vanaf maandag 2 januari zijn er alleen trainingen voor de teams die zaterdag 7 januari een wedstrijd spelen. In de week van maandag 9
januari zijn er voor alle teams weer trainingen.
FEBRUARI
Voorjaarsvakantie (zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart)
Alle teams zijn in principe vrij (wellicht met uitzondering van een enkel breedteteam). Er zijn geen trainingen deze week.
MAART
Zaterdag 25 maart

Mogelijke play-offs Dalto 1
APRIL

Zaterdag 1 april

Mogelijke play-offs Dalto 1
Eind zaalcompetitie

Voor de B1/A1 geldt: mogelijke play-offs op 1 en 8 april, finale op 15 april. D1 speelt 15 april mogelijk het NK.

Maandag 3 april

Start veldtrainingen

Zowel breedte- als wedstrijdteams starten in deze week met de veldtrainingen.

Zaterdag 8 april

Mogelijke finale KL2

Als deze wedstrijd verloren wordt, wordt daarna nog een wedstrijd gespeeld tegen de nr. 9 van de Korfbal League.

Vrij weekend

Alle teams zijn dit weekend in principe vrij.

Zaterdag 15 april

Oefenwedstrijden

Zie website voor het oefenprogramma (Competitie - Veldcompetitie - Oefenwedstrijden veld).

Zaterdag 22 april

Start veldcompetitie

Programma volgt ongeveer twee weken voor de start van de competitie. Het rijrooster volgt in de week voor de start.
MEI

Meivakantie (zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei)
Zaterdag 22 april: Start competitie, wedstrijden voor alle teams.
Zaterdag 29 april: In principe geen wedstrijden.
Zaterdag 6 mei: De A1 speelt een wedstrijd, mogelijk spelen dan ook de D1 en B2 en een enkel breedteteam (afhankelijk van de poule-indeling).
Er zijn geen trainingen in de meivakantie (mogelijk worden er wel inlooptrainingen georganiseerd), tenzij de trainer-coaches anders communiceren.
Donderdag 18 mei

Hemelvaarttoernooi

Meer informatie volgt via de website.

Zaterdag 20 mei

Competitiedag

Ondanks het Hemelvaartweekend spelen alle breedte- en wedstrijdteams.

Woensdag 24 mei

Schoolkorfbaltoernooi

Trainingen van de F-, E- en D-jeugd gaan mogelijk niet door (meer informatie volgt nog).

Zaterdag 27 mei

Pinksterweekend

In beginsel alle teams vrij (m.u.v. een inhaalwedstrijd).
JUNI

Zaterdag 4 juni

Pinksteren

In beginsel alle teams vrij (m.u.v. een inhaalwedstrijd).

Zaterdag 17 juni

Eind veldcompetitie

Op zaterdag 24 juni zijn mogelijk wel nog finales en/of inhaalwedstrijden. A1/B1 is week eerder klaar als er geen play-offs zijn.

Dalto Einddag

In de ochtend en begin middag worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld, 's middags is aansluitend de Einddag.
(Er bestaat een kans dat de B1/A1 een play-off moet spelen, in dat geval zal bekeken worden wat met de Einddag gebeurt.)

Kampioenschap van Nederland

Dit wordt weer georganiseerd bij Dalto.

Zaterdag 24 juni

JULI
Vrijdag 30 juni

Daltokamp

Voor alle jeugdleden tot en met de B-jeugd (tot en met zondag 2 juli) (wellicht ook voor de A-jeugd, meer informatie volgt).
Zomervakantie (zaterdag 8 juli tot en met 23 augustus)
Voor volgend seizoen volgt een nieuwe jaaragenda.

