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Met dank aan de fotografen, met name Wim Dorgelo, Erik van der Burg 
en Stijn Rademaker. 
 

 Kopij clubblad naar redactie@devinco.nl vóór 15 maart 2015 

 Nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrief naar nieuws@devinco.nl 
‘vóór het einde van elke maand 

 Nieuws voor de website bij webredactie@devinco.nl  

www.devinco.nl  @Devinco_korfbal  devinco 
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Door de redactie 
 
De eerste DEvINFO van 2015 ligt voor je. Veel korfbal in deze 
aflevering: van de topsport in de Rotterdamse Challenge tot de 
Kangoeroes bij Devinco, van ons G-team tot aan een bijdrage vanuit 
de meet- en regelkamer van onze corebusiness: de technische 
commissie.  
 
Die laatste beschouwing is opgesteld door niemand minder dan Vincent 
Smit, de even trotse als terechte drager van het Dinie Uit den Bogaard-
insigne, die in de ledenvergadering van november in het zonnetje werd 
gezet. Vanaf deze plek feliciteert de redactie Vincent met zijn onder-
scheiding. 
In die ledenvergadering werd aandacht gegeven aan sportiviteit in en om 
het veld, werd opgeroepen tot een fatsoenlijke bejegening van de 
scheidsrechters en hebben we afgesproken elkaar daaraan te 
herinneren, als dat nodig is. Uw redacteur schrijft dit in de duisternis van 
begin januari, een periode waarin het donkerste nieuws uit de Lichtstad 
kwam, en wenst ons toe dat we bij Devinco verschoond zullen blijven van 
bommen & granaten. 
 
Op naar het goede nieuws! Ons bestuur was zo attent om het énige 
college binnen onze vereniging, nóg wijzer dan zichzelf, te verblijden met 
een cadeautje om hun 40-jarig bestaan te vieren: de trimgroep, die ons 
iedere zaterdag voorleeft dat alles draait om beweging. In deze DEvINFO 
gaan we uiteraard in op dit jubileum. Ook andere feesten & partijen 
komen voorbij, waaronder een verslag van een gezellig druk kerstdiner.  
Het meest van al zien wij vooruit naar de bijdrage 
van de trouwste aller columnisten van dit periodiek: 
Stonebridge. Wie er schuilgaat achter dit 
pseudoniem? – ik kan slechts gissen… Mocht deze 
scribent om inspiratie verlegen zijn – hetgeen we ons 
maar nauwelijks kunnen voorstellen – dan tippen wij 
hem om eens rond te lopen in de Leidse regio, waar 
voorwaar niet slecht gekorfbald wordt, en waar uw 
redacteur krek hetzelfde korfbal-verkeersbord 
aantrof, als Devinco’s eigen Kronkel laatst 
signaleerde in de Diepenveense dreven. Wat is hier aan de hand?? Voor 
de vólgende DEvINFO hopen wij op een staaltje onvervalste onderzoeks-
journalistiek van Stonebridge!  
 
De redactie  
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Van de voorzitter 
 
 

De feestdagen zijn weer achter de rug en iedereen 
is weer druk aan het sporten geslagen. Het leek 
een normale start van het jaar te worden, totdat we 
werden opgeschrikt door het droevige nieuws dat 
Henk Slotboom overleden is.  

 
Henk was een zeer bekend persoon binnen de 
vereniging, een man met een goed humeur, vriendelijk 
en bescheiden, iemand die met zeer veel mensen 
goed overweg kon. Henk was 28 jaar lid, eerst bij Korfoes en later bij 
Devinco, speelde nog in het midweekteam, en heeft in 2011 de Dinie Uit 
den Boogaardprijs gekregen voor zijn grote inzet voor de vereniging. 
Henk was altijd op donderdag aanwezig bij de klusactiviteiten, om de 
vrijdag organiseerde hij de kaartavond in het clubhuis. Kortom, Henk 
stond nog volop in de vereniging en had een actief privé leven. Maar een 
ziekte trof hem, en het was onmogelijk deze te overwinnen. 
We zijn als bestuur geschokt door zijn overlijden, en wensen zijn familie 
en goede vrienden heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.  
 
 
 

Menno den Outer 
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Van de penningmeester: Financiële 
feitjes 
 
 
De winter is de periode dat er veel meer geld uitgaat 
dan er binnenkomt. 
 

 Per week betaalt Devinco ruim 500 euro aan 
zaalhuur (alleen al voor de trainingen). 

 Voor de thuiswedstrijden op een zaterdag moet 
Devinco ook nog bijna 500 euro betalen. 

 De contributie van alle leden gemiddeld bedraagt 
ongeveer 2 euro per week per lid. 

 Op het veld komt daar dan ten minste nog de winst van de kopjes 
koffie en thee bij. 

 
 
Gelukkig komt er toch nog wel wat geld binnen: 
 

 De kledingcontainer levert Devinco gemiddeld dit seizoen 60 euro per 
maand op! 

 Sponsorkliks (online bestellen via onze website) levert ons zo’n 35 
euro per maand op! 

 Salland verzekerden via het collectieve contract van Devinco levert 
ons 800 euro op! 

 Voor behandelingen bij Fysiodé krijgen wij 5 euro per patiënt (zeggen 
dat je van Devinco bent). 

 Voor een bestelling van hapjes of een buffet bij DSR storten zij 10% 
in onze clubkas! 

 Let op de actie Hart van Salland van de Rabobank die binnenkort 
wordt gehouden … 

 
Door al deze dingen samen is Devinco nog steeds een financieel 
gezonde vereniging. 
 
Gertjan den Hertog 
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In memoriam: Henk Slotboom 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat zondagmiddag 18 januari jl. 
ons zeer gewaardeerde lid Henk Slotboom is overleden.  

 
Bescheiden van karakter, vooral geen 
grootspraak. Niet op de voorgrond, maar o 
zo belangrijk. Een trouwere kracht als Henk 
was bijna niet voor te stellen. Henk is 28 
jaar lid geweest van Devinco en heeft voor 
zijn inzet binnen Devinco in 2011 de Dinie 
Uit den Bogaardprijs ontvangen.  
 
Wat heeft Henk niet gedaan binnen de 
vereniging zou je bijna zeggen. Hij heeft een 
grote rol verricht bij het palen project, door 
bij alle paalonthullingen aanwezig te zijn op 
de schoolpleinen. Iedere donderdagochtend 

stak Henk zijn handen uit de mouwen bij schoonmaakwerkzaamheden en 
wekelijkse klusactiviteiten binnen de donderdaggroep en zorgde ervoor 
dat het speelmateriaal van Devinco als palen en ballen van het veld in de 
diverse sporthallen terecht kwamen. 
 
Als kloppend hart en coördinator van ons midweekteam zorgde Henk er 
voor dat iedere wedstrijd weer minimaal 4 dames en 4 heren in het veld 
stonden. Ook reserves schudde hij uit zijn mouw, tegen Henk kon je 
gewoon geen Nee zeggen.  
 
Sportief in het veld maar ook aan de kaarttafel. Want ook bij de 
kaartavonden liet hij zijn organisatietalent blijken. Een groot gevoel voor  
gezelligheid kon hem niet ontzegd worden. Kortom, iemand om op te 
bouwen. 
 
Afgelopen najaar bereikte ons het bericht dat Henk ernstig ziek was, 
ondanks zijn positieve instelling heeft hij de oneerlijke strijd toch  
moeten opgeven. Henk laat een groot gat achter binnen Devinco en zal 
verschrikkelijk gemist worden. 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkte de komende 
tijd. 
 
Bestuur KV Devinco  
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Een uitdaging voor onze A1 
 
De A1 van Devinco is een vat vol tegenstellingen. Uitkomend in de 
2

e
 klasse van ons favoriete District, speelt het team constant 

wisselvallig. De uitslagen maken hun trouwe schare fans én hun 
trainers, niemand minder dan Hans Albers en Alex Luinge, 
“himmelhoch jauchzend oder zum Tode betrübt.”  
 
Zo wist de ploeg laatst in de wedstrijd tegen hekkensluiter DUKO pas te 
scoren na 11 minuten in de tweede helft – uit een onterecht toegekende 
strafworp. Krijg het maar eens voor elkaar! 
Zo af en toe spelen ze echter de sterren van de hemel en om de groep 
nog eens extra te inspireren nam Hans hen op 30 december mee naar de 
Challenge, het jaarlijkse eindejaars-toernooi in het Topsportcentrum in 
Rotterdam (vlakbij stadion De Kuip, waar, zo wordt beweerd, eveneens 
topsport bedreven wordt). 
 
Uw redacteur mocht mee – dit echter vooral 
in zijn hoedanigheid als trotse bezitter van 
een voertuig, waarin zo ongeveer één vak 
van onze A1 valt te transporteren. We 
kwamen binnen toen in het kader van de 
internationalisering van onze mooie sport de 
Belgische Diamonds en Chinees Tapei 
(Taiwan) streden om de eer de voorlaatste 
plek te bezetten in de eindrangschikking van 
het toernooi, waaraan 6 teams meedoen. Onze zuiderburen wisten de in 
het geel gehulde Taiwanners (Taiwanezen?) niet van zich af te schudden 
en aan het eind werd het zowaar nog even spannend: de Belgen wonnen 
met één punt verschil. 
Als ik het me goed herinner streden PKC (Papendrecht) en Fortuna 
(Delft) om plek 3 en 4 en werd de grande finale uitgevochten door TOP 
uit Sassenheim en de Tulips, een gelegenheidsteam van Nederland 
minus de spelers die hun opwachting maakten in één van de 
deelnemende clubteams. TOP won, zonder dat het spannend werd, en 
wij keken onze ogen uit aan de fraaie staaltjes korfbal, die werden 
opgedist. 
 
Topsport kijken maakt hongerig en dus werd het uitstapje afgrond met 
een bezoek aan de plaatselijke McDonalds. Alle inspiratie werd daar 
omgezet in goede voornemens voor de tweede helft van de 
zaalcompetitie….  
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Teamuitje C2 
 
Zaterdag 10 januari ging de C2 twee uur bowlen bij de worp. 
 
We kwamen daar aan en iedereen deed zijn of haar schoenen aan, we 
maakten een groepsfoto en we waren klaar om de strijd met elkaar aan te 
gaan.  
 

 
We begonnen met bowlen onder begeleiding van Wim Stinissen, Ingrid 
De Jong en Kayleigh Vossen. Nadat de C2 ongeveer 30 min. had 
gebowld, waren er al onderling wat weddenschappen afgesloten. Als 
iemand bijvoorbeeld een strike gooide, kreeg die een chocoladereep van 
de ander. We hadden het met zijn allen heel gezellig, we kregen wat te 
drinken en iedereen had het naar zijn zin.  
 
Er waren ook drie prijzen, voor de nummer 1,2 
en 3. Maaike Sloot won de eerste prijs, Celine 
de Jong de tweede en Wybren de Jong de 
derde prijs. We hebben elkaar beter leren 
kennen en zijn nu een hechter team. 
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Bedankje van Jos 
 
Beste allemaal, 
 
Wij willen alle leden en betrokkenen bedanken voor alle steun in de vorm 
van kaarten, mailtjes, appjes, bloemen, brieven en bezoekjes die we 
hebben gekregen tijdens de ziekteperiode van Jos. 
 
Hoe betrokken en geweldig 
deze club is, is overduidelijk 
gebleken. Mijn taken van 
wedstrijdsecretariaat en 
ledenadministratie zijn 
geruisloos overgenomen. 
Rijbeurten en zaaldiensten bij 
wedstrijden van onze kinderen 
werden door ouders binnen de 
teams overgenomen en we 
kregen spontaan aanbod van 
hulp van alle kanten. 
 
Jos is er nog niet en heeft nog een flinke weg van revalidatie te gaan. 
Maar we zien de toekomst wel weer met vertrouwen tegemoet. 
 
Jos Israel en Anita Israel – de Vries 
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Naar de webshop via www.devinco.nl 
 

 

 

 
.  
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Technische Commissie: het is weer 
fijn langs de lijn! 
 
Het jaar 2015 is begonnen. Daarom nog aan iedereen de beste 
wensen en een sportief 2015. Na al het gefeest en gehos begint het 
tweede deel van de zaal. Wel heel benieuwd wat het ons gaat 
brengen. Als we terug kijken naar het eerste deel mogen we best 
tevreden zijn.  

 
Ons vlaggenschip staat op een mooie 4

de
 plaats en kan 

lekker ontspannen werken aan een goede vorm voor 
het veld. Het tweede begint beter op elkaar ingespeeld 
te raken en het derde staat maar weer mooi bovenaan. 
Verder springt de A1 eruit doen heel goed mee om de 
eerste plek in de tweede klasse, staat de B1 vier aan 
kop en haalt de E3 de ene grote overwinning naar de 
andere. Ook de G afdeling begint steeds beter te 
spelen en draait tot nu toe een hele goede competitie 
met een tweede plaats. Mariska, Loes en de andere begeleiders/sters 
doen daar erg goed werk. 
 

Als TC zijn we verder veel bezig met 
het beleid. Waar willen we naar toe, 
hoe gaan we dat doen en wanneer 
willen we dat bereiken. Dan kijken 
we vooral naar onze korfballers, 
trainers en ook scheidsrechters. We 
willen meer in de toekomst gaan 
kijken hoe we beginnende 
scheidsrechters kunnen begeleiden, 

enthousiast kunnen maken om op den duur te kijken of we iemand naar 
een cursus kunnen sturen om het niveau van fluiten om hoog te krijgen 
binnen de vereniging. Niet alleen het niveau willen we verbeteren (wil niet 
zeggen dat het slecht is maar hoe meer je weet hoe leuker het wordt), 
maar ook het plezier. Men wil nog wel eens vergeten hoe belangrijk een 
scheidsrechter voor een vereniging is!  
 
Daarnaast zijn we ook heel blij dat Merwin Bosman en Vincent Vreeken 
op het ogenblik een trainingscursus doen die ook de TC weer aan het 
denken zet. Vanuit hun komt er allemaal weel frisse input naar de TC en 
dat is alleen maar goed. Binnenkort gaan we met de heren om de tafel 
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zitten om te kijken hoe hun cursus aanslaat bij ons beleid en of het 
“nieuwe” soort trainen past bij Devinco. 
 
Zoals je leest zitten we niet stil en is het voor de TC belangrijk dat in de 
toekomst er meer handvatten voor trainers zijn zodat een training geven 
voor hun makkelijker en leuker wordt. We willen er naar toe dat iedereen 
weet wat voor een soort technisch beleid we verwachten binnen de 
vereniging en dat we met zijn allen ook zo gaan trainen. Een hele 
uitdaging maar wel erg leuk om te doen. Zo ga je automatisch ook weer 
zelf anders en meer over korfbal denken. Mocht je dit nu zelf ook leuk 
vinden, om zo binnen de TC bezig te zijn, kun je altijd aanschuiven 
binnen de TC. We hebben voor volgend jaar twee vacatures. 
 
Groetjes, Vincent Smit, voorzitter TC 
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G-clinic bij Korfbal Challenge 2014 
 
Met z’n achten zijn we op zaterdag 27 december 2014 naar 
Rotterdam getogen om mee te doen aan een clinic voor g-
korfballers, gegeven door 2 internationals, te weten Marjolijn Kroon 
en Rosemarie Roozenbeek (van KZ/Hiltex). We hadden daarna ook 
toegang tot sportsporthal 1 om een aantal topwedstrijden te 
bekijken. 

 
Er werd slecht weer voorspeld, zeker in het zuiden en westen van het 
land, maar dat laat ons vrouwen (lees Mariska en Loes) er niet van 
weerhouden om gewoon met de auto richting Rotjeknor te gaan. 
Voor de clinic hadden zich slechts 24 g-ers aangemeld, maar het was 
zeer inspirerend en de korfballers hebben er van genoten. Er zijn erg veel 
foto’s en filmpjes gemaakt door iedereen en het hoogtepunt was voor 
onze korfballers wel, het feit dat zelfs Barry Schep ze kwam 
aanmoedigen (geregeld door Mariska, het heeft zo zijn voordelen om 
stage gelopen te hebben bij de KNKV). 
 
Na de clinic hadden we even pauze en toen hebben we twee wedstrijden 
gekeken in het kader van het officieuze WK voor landenteams onder de 
23 en wel Chinese Taipei tegen Duitsland en daarna Nederland tegen 
Tsjechië. 
 

 
Jeffrey en Daniel van de Burg, met oud-international Barry Schep 
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Na een welverdiende puntzak patat 
hebben we nog 2 wedstrijden gekeken 
en wel Nederland (een iets aangepast 
team) tegen België (heeft Nederland nipt 
gewonnen) en toen nog Fortuna (uit 
Delft) tegen de Chinese Taipei. Die 
laatste werd overduidelijk door Fortuna 
gewonnen. 
Iedereen heeft zitten genieten en heeft 
heel veel geleerd. Het was zeker de 
moeite waard om daarvoor naar 
Rotterdam te rijden en als de mogelijkheid zich weer voordoet gaan we 
zeker weer met een aantal g-ers meedoen aan een dergelijke clinic. 
 
Toen alles afgelopen was, hebben we de auto’s uitgegraven en van ijs 
ontdaan (dat deden de mannen gelukkig, dan kon ik me met mijn nieuwe 
Tomtom bezighouden, want dat is voor mij als “oude vrouw” moeilijk 
genoeg) en zijn we weer richting Deventer gereden. Het was een lange, 
maar erg leuke en leerzame dag geweest en de volgende keer gaan er 
andere g-ers mee, want dit is voor alle korfballers van ons niveau leuk en 
leerzaam, zeker ook voor de trainers. 
 
Loes Beets 
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KombiFit; hoezo? 
 
Hoe kan je uitleggen wat KombiFit is als je kijkt naar de naam? 
Combi staat staat niet eens in het woordenboek. En als je zoekt op 
combinatie kom je uit bij drie betekenissen: het in verband brengen 
van begrippen, gedachten, zaken etc.; een trekker met oplegger; 
twee bij elkaar passende kledingstukken. Boeiend als je op basis 
van deze betekenissen wilt uitleggen wat KombiFit inhoudt.  

 
 Ik zal me beperken tot de meest voor de hand liggende uitleg; namelijk 
het verband tussen een Kombinatie van sportactiviteiten en fit zijn. Dit 
suggereert in elk geval dat er een 
positief verband te verwachten is 
tussen sporten en je lichamelijke en 
geestelijke conditie. Hoe is dat nu te 
verklaren? Onderzoek heeft 
aangetoond dat bewegen goed is voor 
lichaam en geest, dat is niets nieuws. Terwijl je beweegt verdwijnen 
zorgen en spanningen naar de achtergrond. Je slaapt lekkerder en staat 
’s ochtends fitter op.  
 
Er is zelfs aangetoond dat sporten ervoor zorgt dat er nieuwe 
hersencellen worden aangemaakt. Het aanmaken van nieuwe 
hersencellen heeft vervolgens als resultaat dat je leervermogen en 
langetermijngeheugen verbeteren. Je hebt als je sport 
ook minder kans op het ontwikkelen van een 
psychische stoornis. En bovendien heeft regelmatig 
sporten een positief effect op je humeur, dit wordt 
veroorzaakt door het vrijkomen van endorfine. Ten slotte vergroot fysieke 
activiteit in groepsverband het zelfbeeld en sociale interactie.  
 
Bij KombiFit zijn we middels verschillende sporten fysiek actief bezig en 
profiteren we van alle voordelen van je lichamelijk en geestelijk fit voelen. 
En hoe groter de groep, hoe leuker. Dus iedereen is welkom om op 
woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in sporthal Keizerslanden mee 
te doen.  
 
KombiFit is voor jong en oud; als je van je fit voelen en sporten houdt! 
 
 
Eveline de Beer, lid van KombiFit 
  

Positief effect 
op je humeur
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And the winner is...... 
 

Onder een luid applaus ontving 
Vincent Smit tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 
van 14 november de Dinie Uit 
den Bogaard prijs, de jaarlijkse 
vrijwilligersprijs van Devinco.  
 
Geroemd werd met name zijn 
vermogen het beste naar boven 
te halen in de jeugd die hij traint 
en zijn eigen, bijzondere wijze 
van aanwezig zijn bij activiteiten. 
'Een vrolijke, positieve noot met 
tomeloze inzet maar ook een 
inhoud' aldus de oorkonde. 
 

 
 

Regels van de sporthal 
 
We vragen aandacht voor de regels van de sporthal. Zouden alle 
begeleiders en ouders er op willen toezien dat de kinderen tijdens 
wedstrijden niet langs de velden rennen en/of in de materiaalhokken 
spelen. Dit is niet toegestaan. Ook niet het spelen met korfballen in de 
gangen. 
 
Willen spelers en leiders op het moment dat zijn geen wedstrijd spelen 
niet gaan warmlopen in de zaal. Dit wordt door spelende teams als erg 
storend ervaren. Warmlopen kan in de gang bij de kleedkamers. Een 
balletje schieten in de rust van de wedstrijden is toegestaan. 
 
Daarbij ook het verzoek dat iedereen bij het verlaten van de sportzaal 
zijn/haar afval opruimt of mee neemt. Zowel voor de spelers op de bank, 
als voor het publiek op de tribunes. Samen komen we in een schone hal 
en verlaten we ook met zijn allen een schone sporthal. 
 
Bestuur  

https://www.facebook.com/KVDevinco/photos/a.492809210734315.135654.208474459167793/995748463773718/?type=1&relevant_count=1
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Korfbaluitslagen digitaal 
 
Je kunt in de Play Store de android-App downloaden van het Korfbal 
Competitie Overzicht van korfbalclub Antilopen uit Leusden. Ronald 
Abbring - al jaren het technische brein achter de uitslagendienst- heeft de 
app ontwikkeld. Devinco maakt ook gebruik van het KCO-systeem. 
Bijvoorbeeld de wedstrijdinfo op de website en de automatische mails 
voor vervoer komen hieruit.  
 
Daarnaast heeft korfbalbond KNKV al een tijdje een app. Daarmee kun je 
ook het korfbalnieuws volgen.  
 

 
 

 
 
 

De Vouw 
 
Ook in de zaal heeft onze hoffotograaf Wim Dorgelo heeft weer vele 
fraaie plaatjes geschoten, kijk maar eens via de Devinco-website onder 
media / foto’s korfbal.  
Voor deze vouw konden we niet kiezen tussen twee scoringskansen voor 
Devinco, waarbij iedereen nog in spanning afwacht. Daarom een vouw in 
tweevoud, met beelden uit de wedstrijden Devinco 1 tegen Arena 1 en 
Devinco 2 tegen Arena 2, beide gespeeld op 24 januari 2015.  
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de vouw  
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de vouw 
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De F-jes 
 
Het F team van Devinco is uitgebreid tot wel zestien kinderen! In een 
hele korte periode zijn er veel nieuwe kinderen bij 
gekomen. We begonnen het veldseizoen met vijf 
kinderen. Het is een hele leuke groep met allemaal 
enthousiaste kinderen.  

Bijna iedereen heeft al een wedstrijdje 
meegedaan. Voor de vakantie speelden we een 
wedstrijd met wel tien kinderen, dat is natuurlijk 
wel een beetje veel als je maar vier kinderen in 
het veld mag hebben. Maar gelukkig vermaakte 
iedereen zich prima! Zowel in het veld als op de 
wisselbank, of achter het scorebord. De wedstrijdjes 
gaan erg goed, iedereen doet erg leuk en fanatiek mee. Soms 
winnen we en soms verliezen we, sommige kinderen vinden dit al heel 
belangrijk, andere kinderen nog helemaal niet. Iedere wedstrijd beginnen 
we met de afspraak dat we aan het eind van de wedstrijd allemaal een 
glimlach op ons gezicht hebben omdat we plezier hebben gehad. Super 
leuk om te zien dat ze vaak met een glimlach in het veld staan :) We 
geven veel aanwijzingen zodat ze veel kunnen leren en weten wat ze 
moeten doen. Tijdens de training zijn we veel bezig met schieten en 
gooien, zodat ze dat nog beter kunnen. Ook tijdens de training is er veel 
plezier en gaat iedereen enthousiast met elkaar om. In het voorjaar gaan 
we twee F-teams maken zodat iedereen meer wedstrijden kan spelen. 
We vinden het erg leuk dat er zo veel nieuwe kinderen komen 
korfballen!  
 
Trienke en Saskia 
 
Hieronder zijn vier stukjes te lezen van kinderen uit de F. 
 

Hallo, 
Ik ben Thomas en ik speel in de F1! en ik vint de korvbal leuk voral de 
wetsrteitjes. en ik vint het niet erg als ik verlies, maar ik win liefer 
groetjes thomas! 
 
Trouwens ik weet nog een raadseltje: 
Een cowboy komt op vrijdag aan op zijn paard. En twee dagen later 
vertrekt hij weer op vrijdag.  
raa raa hoe kan dat? 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vpb-emmen.nl/nieuwsbrief/54&ei=EqG-VJC5G4nuPM6igNgJ&psig=AFQjCNHRXaJD8MrpP6vulR-0BjyBnlVRBA&ust=1421865546920157
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Hoi, ik ben Madelief Miedema. Ik zit in de F1 en ik ben 7 jaar. 
Ik vind korfbal erg leuk en met ons team zijn wij erg goed en winnen we 
best vaak! De vorige wedstrijd hadden we met 11-5 gewonnen tegen 
KVZ, er moest de hele tijd een superspeler van de tegenpartij in maar 
toch wonnen we alsnog. Onze coaches zijn Trienke en Saskia. Het 
leukste van korfbal vind ik de wedstrijden en ik ben erg goed in de bal 
onderscheppen. 

 

 
Ik ben Femke Prinsen en ben 6 jaar oud en ik 
zit in groep 3. Korfbal doe ik al heel lang want 
ik was namelijk 3 jaar oud toen ik bij de 
Kangoeroes begon. Nu zit ik in de F1 en mag 
ik wedstrijden spelen. Dat is het leukste wat 
er is, vooral scoren is erg leuk. En dat lukt 
ook nog tijdens de wedstrijden. Verdedigen is 
nog wel erg lastig, want ik moet steeds 
achter mijn tegenstander aan rennen. En die 
blijft niet staan. We zijn bij de F met steeds 
meer kinderen. Op de laatste training heb ik 
ze geteld: 15 kinderen! Ook een paar 
vriendinnetjes uit mijn klas zijn sinds kort op 
korfbal gegaan. Mijn zussen Marjon (D3) en 

Tessa (kangoeroes) zitten ook op de korfbal. Dus als ik zelf niet hoef te 
korfballen, dan kan ik Marjon aanmoedigen of ik mag meedoen met 
Tessa bij de Kangoeroes. Of gewoon lekker in de sporthal of bij het 
Middenvak spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de F. Als ik niet 
aan korfballen ben, vind ik het leuk om muziek te maken. Op woensdag 
heb ik blokfluitles en laatst heb ik mijn eerste optreden gehad. 
Spannend.  
Samen met papa heb ik dit stukje over mij geschreven. Meer weet ik niet 
te vertellen. Behalve dat ik korfbal een super-sport vind! 
 
Femke Prinsen 

 

Ik vind het heel leuk op korfbal het aller leukste in de wedstrijd vind ik de 
bal er tussen uit springen op de training vind ik partijtje de leukste 
oefening ik zou willen dat we dat altijd zouden doen ik vind de 
strafworpen nog een beetje moeilijk.  
 
Groetjes Fardau 

  



januari/februari 2015 DEvINFO 26 

Trimgroep: 40 jaar in beweging 
 
In 2014 bestond de Trimgroep van Devinco 40 jaar. In 1974 startte de 
trimgroep als onderdeel van voorloper DKC Hellas. Voor de jonge 
lezertjes: toen korfbalde je nog op een veld van echt natuurgras dat je 
kon ruiken, dat moest worden gemaaid en dat in modder veranderde als 
het hard regende. Het was de tijd van de autoloze zondag vanwege de 
Arabische olieboycot, ABBA won het Eurovisiesongfestival, Eddy Merckx 
won voor de vijfde keer de Tour en de Amerikaanse president Nixon trad 
af na het Watergate-schandaal. 
 
We bellen met Truus Steenbruggen, die de laatste jaren het trim-uur leidt.  
 
Hoe is de trimgroep ontstaan?  
Truus: “Ik was er in het begin niet bij, maar weet uit verhalen dat de 
voorzitter van Hellas, Ab de Witte, met dit idee kwam. Hij kende Wil van 
der Plas, en benaderde hem om leider van een trimgroep bij de 
korfbalclub te worden. Bij de eerstelingen zaten vooral niet-korfballers. 
Tilly en Arie Albers, een groep uit de Sinthenstraat. Zelf korfbalde ik toen 
nog. Rie Oltlammers was er als korfballer vanaf het begin bij. Later 
kwamen er meer oud-korfballers bij, zoals Dick en Tea Hendriks en Gerrit 
Oltlammers. Gerrit weet er vast meer van hoe het idee van een trimgroep 
ontstond. “ 
 
Was er verschil tussen korfballers en niet-korfballers? 
“Nee, er is er geen verschil. Wil van der Plas was ook geen korfballer. De 
oefeningen kwamen niet speciaal uit het korfbal. Het ging meer om lopen 
en fit blijven. “ 
 
Wat is het geheim van de groep om zo lang elke zaterdag stipt 8.30 op 
de Rielerenk bij elkaar te komen, weer of geen weer? 
“Ik denk dat het gewoon een groep is waarin het klikt, het is gezellig. De 
een blijft komen voor de ander. Ook de nieuwelingen, die later zijn 
gekomen, zoals Martin Borsje en Marja en Benno Otten, komen trouw.” 
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Jullie blijven gewoon doorgaan? 
“We gaan door zo lang het kan. We zijn niet meer zo jong en hebben al 
een aantal tachtigers in de groep, naast de jonge pupillen zal ik maar 
zeggen. Zolang ik het trimuurtje kan blijven leiden, wil ik doorgaan. Ik ben 
blij met de trouwe opkomst. We doen het ook voor de sociale contacten. 
Als iemand er niet is, dan missen we die meteen en vragen we ons af 
waarom die er niet is. Er is een goede band en daarom blijven we bij 
elkaar komen.” 
 

 
 
Op het juiste moment, zaterdagochtend half tien, bezoeken we ook het 
clubhuis. Dan zit de trimgroep aan de koffie, niet zelden met gebak, na de 
sportieve inspanningen. De hele huidige groep, twaalf man/vrouw sterk, 
is er.  
 
Weten jullie hoe de voorzitter indertijd op het idee van een trimgroep 
kwam?  
Gerrit Oltlammers: “Nee, dat weet ik ook niet precies, ik was er in het 
begin ook niet bij. De trimgroep werd opgericht toen de club verhuisde 
van de Van Calcarstraat naar een nieuw veld en een nieuw clubhuis op 
de Rielerenk.” 
Tilly Albers: “We begonnen met vier of vijf mensen. Later waren er dat 
dertig” De anderen protesteren: “Nee, geen dertig”. Jan Hanekamp zegt 
beslist “Het grootste aantal was 24”.  
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Ze halen herinneringen op aan de tijd dat ze samen ook reisjes maakten. 
“We zijn drie keer naar Londen geweest”, vertelt Arie Albers. Ook waren 
er uitstapjes naar Parijs, Sauerland en Drenthe (met sauna). In de eerste 
19 jaar dat Wil van der Plas de groep leidde, was hij ook de drijfveer 
achter deze trips. “Hij kon dat goedkoop organiseren”. Bij één overtocht 
naar Engeland hing iedereen misselijk over de reling van de veerboot. 
“We snapten eerst niet waarom mensen één voor één naar buiten 
liepen…”. “Ik had net een lekker broodje met garnalen klaargemaakt…”.  
 
De grappen over en weer zijn niet van de lucht. “We katten weleens, 
maar we kunnen het van elkaar hebben”, verklaart Tea. Dat klopt vast, 
want ze organiseren ook extra activiteiten, zoals een fietstocht en 
stamppotbuffet. De meeste mannen van de trimgroep zien elkaar ook 
elke donderdagochtend in de klussengroep van Devinco. Enkele 
trimmers zijn trouwe bezoekers van de kaartclub, om de twee weken op 
de vrijdagavond. “Dat wordt wel minder”, stellen ze spijtig vast.  

 

Binnenkort is er de high tea die het bestuur van Devinco heeft 
aangeboden voor het 40-jarig bestaan. Daar verheugen de trimmers zich 
nu al op. Maar eerst staan ze komende zaterdag om half negen weer 
paraat op het veld. 
 
Thijs Nijland 
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Kerstbrunch trimgroep 
 
Evenals voorgaande jaren werd ons (de trimmers) na het wekelijkse 
trimuurtje een brunch aangeboden. Het zag er erg goed en lekker uit. We 
hebben er erg van genoten zo ook als voorgaande jaren. 
 
Nadat al het lekkers op was nam Gerrit het woord en bedankte Truus 
voor haar wekelijkse leiding, en benadrukte ook dat sporten heel 
belangrijk is De activiteitencommissie werd ook bedankt dat ze dit weer 
voor ons georganiseerd hebben. We gaan dan met een vol gevoel 
huiswaarts en sportief het nieuwe jaar in. 
  
Marja Otten 
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Brechtje de Kangoeroe! 
 
“Brechtje heeft het helemaal naar haar zin bij de korfbal!” Aan het 
woord is Barbara Harterink, moeder van één van de Kangoeroes – 
voorheen de welpjes – van Devinco. De verslaggever van jouw 
favoriete tijdschrift krijgt Barbara aan de lijn, op het moment dat ze 
net thuiskomt van het joggen, als voorbereiding op de IJsselloop. 
Een sportief gezin kortom! 

 
“Brechtje heeft na het behalen van haar zwemdiploma’s eerst gedanst bij 
Eppink. Dat was leuk, maar ze raakte er na een tijdje toch een beetje op 
uitgekeken. Toen zochten we naar een sport voor haar. Zelf heb ik 
fanatiek gehockeyd, maar Brechtje vindt die zwaaiende sticks een beetje 
heftig. Een collega van me houdt de hele dag enthousiaste verhalen over 
korfbal & Devinco en hoe leuk dat allemaal is – eerlijk gezegd word ik 
daar een beetje gaar van, maar goed – ik dacht: “laten we er eens gaan 
kijken.” 
 

“Dat was in augustus. We liepen 
het veld op en na ongeveer 1 
seconde was Brechtje verkocht. 
Carlijn kwam direct naar haar toe 
en ... “klik!” Brechtje voelt zich 
helemaal veilig en vertrouwd bij 
Carlijn. Voor ons voelde het ook 
goed; het gaat er gemoedelijk aan 
toe, het is niet te groot en je hebt 
snel contact met andere ouders. 
De spelletjes die ze doen zijn leuk 
en Brechtje heeft aansluiting bij 
de andere kinderen; het is voor 
Brechtje leuk dat er ook jongetjes 
meedoen.” 
“Nu gaan we iedere zaterdag 

naar Keizerslanden. Naast Carlijn, staan er altijd Mathilde, Leanne en 
Harriët klaar. Brechtje vindt dat helemaal geweldig, die meiden, dat is net 
K3 voor haar.” 
In de kerstvakantie heeft Brechtje twee vriendinnetjes meegenomen naar 
de vriendjes & vriendinnetjes training. “Ze hadden plezier, Carlijn heeft 
nog even contact gelegd, maar die meisjes hadden net voor een andere 
sport gekozen.” 
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Brechtje zit op de Deventer Leerschool aan de Brinkpoortstraat en is 
daar, voor zover Barbara weet, de enige leerling die bij Devinco zit. 
“Laatst heeft Brechtje tijdens de gymles gekorfbald. Dat was leuk voor 
haar, dat háár sport aan bod kwam. Op schoolplein staat een korfbalpaal 
en als ik Brechtje ophaal, zie ik de kinderen er vaak mee bezig.” 
Aan de nevenactiviteiten heeft Brechtje nog niet meegedaan. “Ik heb 
leuke verhalen gehoord over het bezoek van Sinterklaas aan Devinco”, 
vertelt Barbara, “maar ook voor onze jongste was het lastig uitleggen dat 
Sinterklaas op meerdere plekken langs kan komen, dus dat hebben we 
nog even overgeslagen.” 
 
Brechtje is in de kerstvakantie 
7 jaar geworden. “Wanneer ze 
naar de F-jes gaat, wordt het 
allemaal wat serieuzer 
natuurlijk, met echt trainen en 
wedstrijden spelen. We zien 
dat ze daar langzaamaan aan 
toe raakt, maar dat zal nog wel 
even spannend zijn voor haar 
– en voor ons!” 
Zoon Luuk is 4 jaar en zit net 
op zwemles. Gaat hij ook op 
korfballen? “Mijn man Frank 
heeft altijd gevoetbald en ik 
denk dat hij diep in zijn hart 
hoopt dat-ie Luuk ooit kan 
verkopen aan Real Madrid – 
het zijn zware tijden… Nee, 
hoor, we zien het gewoon aan, 
het gaat erom wat de kinderen 
het leukste vinden en wat bij 
hen past. Voorlopig is het 
korfballen voor Brechtje - we 
zien uit naar het veldseizoen!” 
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Black & blue-party 
 
Op 31 januari is er voor de senioren, A en B junioren, combifit, trimploeg 
en leden ouder dan 18 jaar een Black en Blue party in het Middenvak. Wij 
hebben ons best gedaan om er een gezellige avond van te maken en 
hopen dus op een grote opkomst. De kaartjes kosten slechts EUR 2,50 
(inclusief consumptie) en zijn verkrijgbaar op trainingsavonden en 
wedstrijddagen bij Lisette, Ellen en Michelle. Stel ons dus niet teleur en 
kom op 31 januari naar het Middenvak! 
 

 
 
 
 

Activiteitenagenda 
 

 28 maart 2015 Paasfeest voor E, F en Kangoeroes  

 28 maart 2015 Avondactiviteit voor A, B, C, D.  

 13 juni 2015 Hennie Ebelerdag (seizoensafsluiting) 

 26/27/28 juni 2015 Devinco Jeugdkamp 
 
  

https://www.facebook.com/KVDevinco/photos/a.492809210734315.135654.208474459167793/1031055863576311/?type=1&relevant_count=1
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Activiteitencommissie 
 
 

Op 28 november jl. bracht 
Sinterklaas een bezoek aan 
het Middenvak. Met de 
sportpiet en meisjespiet 
bezorgde hij de E, F en de 
welpen een leuke avond.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Het Middenvak was op vakkundige wijze omgetoverd in een Kerstvak, 
zodat op 20 december jl. zowel de trimploeg (zie stukje elders in het 
clubblad) als de jeugd van A tot en met D en G konden genieten van een 
heerlijk kerstdiner. Het jaarlijkse kerstdiner is en blijft een succes. En dat 
was het afgelopen jaar niet anders. Een grote opkomst van kinds in gala 
kleding genietend van hetgeen de AC weer vakkundig had voorbereid. 
Aansluitend konden de kids samen met hun team het spel uitvoeren voor 
het verkrijgen van de cadeautjes. De foto’s van deze avond zijn natuurlijk 
te bekijken via de bekende weg.    
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januari/februari 2015 DEvINFO 35 

 

 
 
Ondertussen is de AC natuurlijk al weer in voorbereiding op de komende 
activiteiten. Op 31 januari a.s. de Black en Blue party in het Middenvak. 
Een feestje zo kort na het overlijden van ons zeer gewaardeerde Devinco 
lid Henk Slotboom. Ja. Een man met zo’n positieve instelling als Henk 
zou zeker willen dat het feest doorgaat. Zijn zoon Maarten wist het op 
een treffende manier te verwoorden tijdens de uitvaartplechtigheid. Een 
toespraak met een traan, humor en treffende one-liners. Hetgeen door 
Vincent Smit namens Devinco werd bevestigd. Velen zullen nog vaak 
over hem spreken en zijn gemis binnen de vereniging zal zeker gevoeld 
worden. But life goes on. 
 

Naast de droevig noot is er natuurlijk ook 
heuglijk nieuws te melden. Naast een leuke 
activiteit voor de gehele vereniging (jong en oud) 
in maart!! Is ook de voorbereiding op kamp 2015 
is in volle gang. T.z.t. zullen jullie hierover 
geïnformeerd worden. 
 
Wij zien jullie graag bij de komende activiteiten! 
 
 

 
Namens de voltallige AC 
Wim  
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Veluwe Cup G1 
 
Wij het G1 team van Devinco doen dit jaar weer mee aan de Veluwe 
cup in Wageningen. We verzamelen ons om 08.45 uur bij sporthal 
Keizerslanden. We hebben nu twee keer de wisselbeker van de 
estafette gewonnen en die gaan we proberen te verdedigen. Om 
09.45 komen we aan bij de sporthal van Wageningen om 10.00 uur is 
de opening. 

 
We mogen om half 11 onze eerste wedstrijd spelen tegen KVZ uit 
Zutphen ons niet onbekend. Het was een spannende wedstrijd  en het 
ging gelijk op maar Devinco G1 trok aan het langste eind en hadden dan 
ook met 2-1 gewonnen. Rond 11.45 uur mochten we aantreden voor ons 
2

e
 wedstrijd in de poule tegen ons niet onbekende vrienden uit Apeldoorn: 

Atalante. Ook deze was heel spannend en gelijk opgaande partij die ook 
door ons in winst werd omgezet. Met 2-0 werden ze verslagen. 
 
Rond 12.15 uur gingen we knutselen voor de estafette met als thema de 
boerderij. Was het zover tijd voor de estafette en die ging heel snel. 
 
Toen moesten we wachten tot 14.15 uur om ons laatste poulewedstrijd te 
spelen. Dat was tegen DVO uit Bennekom ons ook niet onbekend.  
Die wedstrijd was echt een partij voor ons die we hebben gewonnen met 
3-1. Dus waren als 1

e
 geëindigd in de poulefase met als gevolg dat we in 

de finale stonden. 
 
Om 15.45 uur was het dan zover de zenuwen begon nu toch echt te 
komen bij de spelers en leiders Hans en Eric. 
Na voorgesteld te zijn aan de kijkers konden de 
spelers aantreden voor de finalewedstrijd tegen 
KCC). Wederom een spannende finale die 
helaas werd verloren met 4-1. 
 
Toen was het tijd voor de prijsuitreiking en de 
wisselbeker voor de estafette ging voor de 3

e
 

keer met ons mee terug naar Deventer. 
 
Het was een topprestatie van ons team waar 
we allemaal trots op zijn. 
 
Volgend jaar gaan we er weer voor. 
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Column NOTA BENE:  
 
Hopelijk de volgende keer weer …. 
 
De pen geven we alvast aan Harrie en Ge Luinge. 
Dan hebben ze ruim de tijd om hun bijdrage voor het 
clubblad op papier te zetten  
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Column: Het vooroordeel 
 
Het vorig jaar werd in stijl afgesloten. Youp van ’t 
Hek gaf tijdens zijn oudejaarsconference nog eens 
blijk van alle oubollige vooroordelen die er jegens 
korfbal bestaan. Het duurde maar een paar tellen 
maar de boodschap loog er niet om: je kunt toch 
niet schaamteloos vertellen dat je korfbalt.  

 
Jammer dat zo’n prima conference in slechts een paar 
seconden veel aan waarde in kan leveren doordat de 
maestro zich van zo’n ongemakkelijke gemakkelijkheid bedient. Om in de 
woorden van een andere cabaretier te spreken: dat heeft zo’n jongen 
toch niet nodig. 
 
Maar er is hoop. Zoals ik al eens eerder berichtte zit het geluk vaak in de 
kleine berichtjes in de krant. Zo konden wij eind 2014 lezen dat horseball 
officieel is geworden. Horseball? Ja, horseball! Het blijkt een combinatie 
van korfbal, handbal en rodeo. Hulde, korfbal als lichtend voorbeeld. 
Deze nieuwe hippe hippische sport tart de fantasie zolang we in het 
duister tasten wat het is. Zo lijkt het mij heel lastig hoe paarden aan het 
verstand te brengen dat hengsten alleen hengsten, en merries alleen 
merries mogen verdedigen. Tenzij er bij hengstengebrek een merrie een 
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afwijkend hesje aantrekt en zo ineens wel door een hengst gedekt mag 
worden. Een soort hengstenbal zeg maar. Tevens lijkt me voor een paard 
een wijkbal ook geen sinecure. De gemiddelde korfballer heeft hierbij al 
twee benen in de knoop liggen, wat zou er gebeuren als je er vier hebt? 
Maar wel stoer, korfbal in één adem genoemd met krabbende en 
knijpende handbalsters, en wilde niets ontziende rodeo-cowboys. Een 
warme toekomst gloort om in één keer alle vooroordelen van ons af te 
werpen. Misschien maar eens een demowedstrijd organiseren in de 
Devinco Arena. Hoewel ik me afvraag of paarden wel kunstgras lusten. 
 
Wat echter echt stoer is, is als je bij je aangekondigd afscheid van 
topkorfbal in een krantenkop aangekondigd wordt als Playboy-korfbalster. 
Alleen al de combinatie tussen deze twee woorden, slechts verbonden 
door een enkel streepje, doen alle vooroordelen als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Mady Tims (om haar gaat het) poseerde namelijk reeds in 
2004 op 27-jarige leeftijd voor de Playboy. Met deze naaktreportage wilde 
ze laten zien dat korfbal een sexy sport is. “Het tuttige imago is 
achterhaald” zei ze toen. Puur vanuit oogpunt van technische marketing 
(u gelooft me direct) heb ik de foto’s even in de krochten van internet 
opgezocht. Gelukkig geen oubollige plaatjes met een paaldansende 
Mady vlak onder de mand hangend. Maar echt stylish en klasse. Daar 
kan Youp Horseball van ’t Hek nog een puntje aan zuigen. 
 
 
Stonebridge 
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Den Papieren Poll (XVI) 
 
Een poll is bij uitstek geschikt voor de digitale media. Toch hebben 
wij van Devinco gewoon een papieren poll. Heeft u een prangende 
vraag, of wilt u weten wat “de meerderheid” ervan denkt; stuur dan 
uw poll in de vorm van een stelling naar: redactie@devinco.nl.  

 
De stelling in de vorige Poll was: “De naam van het clubhuis “Het 
Middenvak” is achterhaald en oubollig. Bij onze moderne vereniging 
hoort een naam die beter bij deze snelle, digitale tijd past.” Uit uw 

reacties begrijpen wij dat u de benaming van ons clubhuis niet van 
belang acht. Als het er maar warm is, en als de koffie en andere 
consumpties maar snel en tegen redelijke prijzen worden verstrekt.  
 
Waar de digitalisering om ons heen oprukt, onze kinderen en klein-
kinderen pennen en potloden alleen nog kennen van Parijs 2015, daar 
houdt den Papieren Poll stevig stand. Met satire en een gezonde dosis 
zelfspot is het de laatste pagina van ons Clubblad die men leest voor het 
slapen gaan, en de eerste pagina die ziet als u dit boekje van achter naar 
voren leest. Kortom, al menig editie lang is dit hèt episch centrum van 
DEvINFO. Zeg maar gerust het achtuurjournaal onder de nieuwsbulletins.  
 
"Bevalt ons dat?", zult u zich afvragen. Het antwoord is zoals alles in het 
leven een verhaal van twee kanten. Ja, wij zijn trots op onze positie 
binnen de bedrukte pers van korfballend Deventer. Mwah, neigend naar 
neen daar de druk z'n tol eist in tijden dat het vrije woord gebukt gaat 
onder hen-die-dit-niet-kunnen-verdragen. Dat dit stuk het daglicht / TL-
licht ziet in een andere plaats in een andere gemeente in een andere 
provincie en in een ander waterschap is echter louter aan het toeval toe 
te dichten. Het is de druk van het presteren en moeten blijven presteren.  
 
Een mooie parallel met onze edel gedeelde tijdverdrijf; sport en wel 
korfbal. Hoe hoog is de druk als promotie (of degradatie) in het verschiet 
liggen. Menig niet-sporter zou het bijltje er bij neer hebben gelegd en zijn 
portie aan fikkie hebben gegeven. Maar niet wij, maar niet u. Wij van de 
redactie leggen u, gewaardeerde lezer, weer een boude stelling voor, 
zoals onze teams blijven spelen voor eer en meerdere glorie en vooral 
voor de lol. 
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STELLING:  
 
“De Technische commissie (TC) trekt de teugels aan en neemt het 
heft in eigen hand. Vrijheid en blijheid zijn zo 2014. Devinco heeft 
een stip op de horizon nog en de weg daarheen is recht. Trainers, 
coaches en het selectiebeleid moeten allen naar de stip leiden. Een 
uniform beleid is nodig om ons verder te laten groeien.” 
 
 
 JA – Eens; ik wil weten waar ik aan toe ben, duidelijk doelen 

waar we vanaf de jeugd tot het eerste aan werken. Dat werkt, dat 
maakt ons sterk! 

 
 NEEN - Devinco moet het hebben van zijn vrijwilligers. Om heb 

te behouden moet er ook de vrijheid zijn om je eigen spel en je 
eigen doelen te zetten. Eenheid maakt worst en dat haal ik wel bij 
de Jumbo! 

 
 
 
Stuur uw antwoord geheel anoniem en met politiebescherming voor 
15 maart-2015 naar redactie@devinco.nl. 
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Contactpersonen Devinco 
 

Voorzitter 
Menno den Outer 
voorzitter@devinco.nl / 0570 865514 

 
Secretariaat 
Ellis Bobeldijk 
secretariaat@devinco.nl / 0570  608616  

Penningmeester 
Gertjan den Hertog  
penningmeester @devinco.nl 
0570 656003 

 

Beheer onderhoud accommodatie 
Marcel Top  
beo@devinco.nl  
0570 616781 

Communicatie & PR 

 
contact@devinco.nl / 

 
Activiteiten commissie 
Wim Dorgelo / Jorien Pol 
activiteiten@devinco.nl / 06 41429280 

Technische zaken 
Vincent Smit 
tc@devinco.nl  

 

Scheidsrechterszaken 

 
 

Webredactie 
Thijs Nijland 
webredactie @devinco.nl / 06 44546730 

 
Webmaster 
Christiaan Udo 
webmaster@devinco.nl / 06 14449568 

Nieuwsbrief 
Ellis Bobeldijk 
nieuws@devinco.nl 

 
Redactie clubblad 
Thijs Nijland 
redactie@devinco.nl / 06 44546730 

G-korfbal 
Lia Draaijer / Mariska Janssen  
gkorfbal@devinco.nl  

 
Schoolkorfbal 
Marjet Verstrijden 
schoolkorfbal @devinco.nl 

Kangoeroe Klup  
Carlijn van Hees 
kangoeroeklup@devinco.nl  

 
KombiFit 
Menno den Outer 
kombifit@devinco.nl 

Ledenadministratie 
Christa Top a.i.  
ledenadministratie@devinco.nl 

 
Lief en leed 
Joke Wagenvoort 
liefenleed@devinco.nl / 0570 593833 

Nieuwe leden-coördinator 
Anne van de Spek 
info@devinco.nl / 06 3747 3119 

 
Sponsoring 
Christa Top 
sponsoring@devinco.nl / 0570 616781 

Kantinecommissie  
Anne van de Spek 
kantine@devinco.nl 

 
Vrijwilligerscoördinator 
Hans Albers 
vrijwilliger@devinco.nl / 0570-628681 

Wedstrijdsecretariaat   

Wedstrijdkorfbal (1,2,3,A1)/KNKV-zaken 
Marrit Jongbloed / Christa Top a.i. 
wswk@devinco.nl / 
devinco.deventer@knkv.nl  

 

Senioren breedtekorfbal 4,5,6 en 
Midweek 
Jolanda Wilkens 
wsbk@devinco.nl / 

Jeugd breedtekorfbal G, A2 t/ F  
Christa Top / Caroline van de Plas / 
Jolanda Wilkens /Jorien Pol /  Saskia Bos 
wsab@devinco.nl / wsc@devinco.nl / 
wsd@devinco.nl / wsef@devinco.nl  

 

Betalingen:  
Rabobank t.n.v. Devinco Deventer 
 rek.nr. NL42RABO 0118 2749 88 
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