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Door de redactie 
 
Ten tijde van het schrijven van dit redactioneel nadert een korfbal-
loze zomer. De Special Olympics in Heerenveen voor de G en ten 
slotte het jeugdkamp – daarna rest ons niet dan – naar keuze – de 
tent of de televisie, waarop onveranderlijk de “sportzomer”. 
 
We kunnen terugzien op een goed seizoen. Belangrijker dan de dubbele 
promotie van ons vlaggenschip zelf is de wijze waarop deze tot stand 
kwam. Het is zaak om volgend jaar de werklust en de goede teamspirit in 
ál onze teams vast te houden, ook als de stand in de competitie wat 
minder florissant is.  
 
In de Algemene Leden Vergadering heeft Martijn Mekkink toegelicht dat 
we als vereniging korfbal technisch op de goede weg zitten. We spelen 
met name in de jeugd in hogere klassen dan een jaar of wat geleden. Dat 
is het resultaat van méér dan alleen werklust en een goede sfeer. We 
zien dat het de technische commissie – dankzij de inzet van veel trainers 
en coaches – steeds meer lukt om ideeën over “beleid” om te zetten in 
daden. Nieuwe manieren om de trainingen vorm te geven – in groepen, 
maar ook individuele aandacht voor de jeugd – worden in de praktijk 
gebracht en dáár gaat het om. 
 
En ook worden de jeugdteams zo af en toe nog kampioen. Hoewel ze 
niet allen tijdens de Hennie Ebelerdag compleet zijn aangetreden, kon 
Martijn als scheidend voorzitter van de TC aan 4 jeugdteams medailles 
overhandigen. Top! Op 14 juni hebben we een erg leuke HE-dag beleefd 
trouwens. De opkomst tijdens het spelletjes circuit kon hoger (tijd voor 
een nieuwe aanpak? Of waren we nog wat brak na the night before 
Spanje-Oranje 1-5??), maar de onderdelen werden met het gebruikelijke 
enthousiasme afgewerkt. Tijdens het tienen stond het veld gezellig vol en 
de BBQ was méér dan uitstekend verzorgd. 
 
Dit zomernummer staat weer boordenvol korfbal. Nieuws vanuit alle 
commissies, een mooie foto in de Vouw en zelfs een diepte-interview 
ontbreekt niet. 
 
De redactie wenst iedereen veel leesplezier en vooral een goede 
vakantie. We hopen iedereen in september weer heelhuids & topfit terug 
te zien.  
 
De Redactie 
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Van de voorzitter 
 
De tijd gaat heel snel en al schrijvende merk ik 
dat de afgelopen tijd aardig wat gebeurtenissen 
hebben plaatsgevonden bij Devinco. Afgelopen 
zaterdag hebben we weer een supergezellige 
Hennie Ebelerdag mogen meemaken, met als 
vast onderdeel de huldiging van de kampioenen 
en een geweldige barbecue. Er zijn dit jaar heel 
wat medailles uitgereikt! Ook ben ik natuurlijk 
heel blij met de promotie van ons eerste team 
naar de derde klasse. Klasse!  
 
Zondag mocht ik met de bus mee, samen met de burgemeester en heel 
wat andere mensen van Deventer sportverenigingen, naar Heerenveen 
en Sneek, om aanwezig te zijn bij de Special Olympics. Dat is een grote 
happening voor sporters met een beperking, met deelnemers uit het hele 
land in diverse sporten, met uiteraard korfbal, en daarnaast o.a. voetbal, 
atletiek en zwemmen. Alles was perfect georganiseerd en uitgevoerd in 
hele mooie sportaccommodaties in Sneek 
en in de accommodatie rond het Abe 
Lenstra stadion. Onze sporters deden 
mee onder de vlag van de Deventer 
Sportploeg (dus helaas niet in de 
prachtige Devinco shirts), die met 80 sporters goed was 
vertegenwoordigd, en het enthousiasme waarmee deze groep de sport 
beoefent is heel aanstekelijk. Ik heb er wat foto's van gemaakt die op 
onze website te zien zijn.  
 
Daarnaast hebben we deze keer twee ALV's gehad, waarbij we bij tijdens 
de eerste afscheid hebben genomen van Martijn en Carlijn als 
bestuursleden, en hebben we Vincent mogen verwelkomen als nieuw 
bestuurslid. Nu nog hopen dat er zich een enthousiasteling meldt om 
Carlijn op te volgen als bestuurslid Communicatie! 
 
In het weekend van 19 t/m 21 juni is het jeugdkamp in Nunspeet, en dan 
breekt de zomer alweer aan. Ik wens alle lezers een fijne vakantie toe en 
graag tot in het nieuwe seizoen! 
 
 
Menno den Outer 

  

Zondag mocht ik met 
de bus mee, samen 
met de burgemeester 
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Van de penningmeester 
 
Aan het eind van het seizoen is het weer het moment 
om de ledenaantallen in beeld te brengen. Zoals jullie in 
onderstaande grafiek kunnen zien naderen we de 300 
leden grens steeds verder. Evenals vorig jaar wordt de 
groei vooral veroorzaakt door de groei in het aantal 
overige bondsleden. En dan met name Kangoeroes, G-
leden en Niet-Spelende-Leden. Waarbij die laatste 
categorie overigens meestal geen nieuwe leden zijn, 
maar wedstrijdleden die stoppen met wedstrijden spelen. 
Desondanks zien we dat het aantal wedstrijdleden dit 
jaar niet verder is gedaald. Dat is belangrijk.  
 
Op naar groei van het aantal wedstrijdleden komend jaar… 
 
 

 
 
 
Gertjan den Hertog 
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Van de Contact Commissie 
 
Mijn laatste vergadering als bestuurslid en voorzitter van de CC zit 
er op. Acht jaar ben ik actief geweest als CC-lid, waarvan vier jaar in 
het bestuur.  
 
In de eerste jaren als CC-lid was ik betrokken bij het organi-
seren van allerlei activiteiten om de korfbalsport in Deventer 
te promoten. Een voortdurende vraag die terugkwam in onze 
vergaderingen (destijds nog met Marjet, Rosalie en Hanneke) 
was: welke acties zijn effectief als het gaat om ledenwerving 
en promotie van de sport? Eerst stonden we vooral op 
vrijetijdsmarkten, pleinen en evenementen in de binnenstad 
(zoals de HBO-intro). Dat kostte veel energie, met name het 
organiseren van de materialen op de plaats van bestemming en het 
vervoer daarvan (toen hadden we nog geen mooie freeplayers en 
mobiele korven in ons assortiment). Naarmate de tijd verstreek werden 
we steeds minder enthousiast over de promotieacties in de stad. Het 
leverde eigenlijk veel te weinig op. We moeten ons richten op hetgeen 
wel effectief is en dat zijn o.a. het schoolkorfbaltoernooi en de vriendjes-
en-vriendinnetjes trainingen. Dat moeten we blijven organiseren. Ook 
hebben we nu ontdekt hoe belangrijk (en effectief) het contact met de 
basisscholen is (schoolsportdagen, clinics), en hoe we de jongste jeugd 
kunnen bereiken (KangoeroeGames). Ik ben trots op hetgeen de 
afgelopen jaren is neergezet. We hebben, samen met vele vrijwilligers, 
meerdere (structurele) activiteiten neergezet waarmee we leden werven, 
waarmee we bekend zijn in de stad en waardoor de vereniging groeit!  
 
Ik vind het jammer dat ik mijn bestuursverantwoordelijkheden en activitei-
ten voor de vereniging niet in directe zin kan overdragen aan een nieuw 
bestuurslid. Ik hoop uiteraard dat er wel iemand bij komt in het bestuur. 
Het was echt een plezier om elke maand naar de bestuursvergadering te 
gaan (ondanks dat ze soms wat lang duren), er wordt altijd ontzettend 
veel gelachen en dat ga ik wel missen! 
 
De komende tijd zal je me bij Devinco vooral zien op zaterdagochtenden 
bij de trainingen van de KangoeroeKlup. Ik blijf me daarnaast inzetten 
voor het werven van jongste jeugd zoals het organiseren van de Kangoe-
roe Games. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad, 
zowel in de CC als in het bestuur. Ik heb geleerd dat heel veel mogelijk is 
(ook al lijkt dat soms op het eerste oog niet zo) en dat hard werken loont.  
 
Carlijn van Hees  
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Verloren weddenschap 
 
Ik had met Willem een weddenschap 
afgesloten dat ik met de 10 km IJsselloop 
15 minuten eerder binnen zou zijn dan hij. 
Bij winst zou ik een kratje bier krijgen en 
hij 3 flessen wijn bij verlies van mijn zijde. 
Uiteindelijk was ik 2,5 minuut te langzaam.  
 
Dit is te zien is op foto: de inlossing van de 
weddenschap. 
 
Sibo Agema 
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Terugblik AC op het afgelopen seizoen 
 
Op het moment van schrijven klinkt achter mij het Wilhelmus tijdens 
de WK-finale van de hockey heren. Kunnen zijn in navolging van de 
dames ook een titel op hun conto schrijven? Na de eclatante 
overwinning van Oranje op Spanje afgelopen vrijdag de 13

e
 lijkt het 

wel of alles in goud verandert. Geldt dat ook voor Devinco? Daarop 
kunnen we gerust zeggen: JA.  
 
Zowel sportief als sociaal hebben we een goed seizoen achter de rug. 
Natuurlijk zijn er zaken voor verbetering vatbaar. Maar alles wordt gedaan 
door vrijwilligers die hun ziel en zaligheid leggen in datgene wat zij 
organiseren. Dat daarbij wat foutjes worden gemaakt het zij zo. En als 
men zich er aan stoort, kom ons helpen! Kritisch zijn is prima. Maar wel 
opbouwend! Dan kunnen wij er ook iets mee doen. Per slot van rekening 
kan een vereniging niet zonder al die vrijwilligers die week in week uit hun 
handen uit de mouwen steken om de club te maken tot wat het nu is. Een 
goed draaiend Devinco op alle fronten. Dus ook vanuit de AC bedanken 
wij al die vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om onze 
activiteiten te laten slagen. Onze speciale dank gaat uit naar Marcel en 
Gerrit voor het geluid tijdens onze activiteiten. De kantinecommissie die 
altijd goed voorbereid is. De trainers en leiders die hun spelers 
aanmoedigen om de activiteiten te bezoeken en de mensen die ons 
ondersteunen bij de hulp van deze activiteiten. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij als AC een lekker jaar achter de rug. Goed 
bezochte activiteiten en hele leuke reacties van ouders. In oktober de 
jaarlijkse playbackshow gevolgd door een Sinterklaasfeest voor de 
jongste jeugd en de afsluiting van het jaar in een bomvol Middenvak met 
een geweldig kerstdiner! Ook de trimploeg werd door de AC niet 
vergeten.  
 
Het nieuwe jaar startten we met een Nieuwjaarsfeest voor de senioren. 
Tussendoor nog even een kampioensfeestje regelen, met bus, voor 
Devinco 1. Vervolgens nog even door naar het paasfeest voor alle jeugd 
en gisteren het seizoen afgesloten met de HE-dag. Helaas met een iets 
mindere opkomst in de ochtenduren dan voorgaande jaren. Dit werd 
mede veroorzaakt door de afwezigheid van onze G-korfballers die elders 
hun sportieve plicht hebben vervuld. Namelijk de Special Olympics! 
Foto’s en verslagen van dit evenement volgen via de social media en de 
website.  
 

https://www.facebook.com/pages/Devinco/208474459167793?fref=ts
http://www.devinco.nl/
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De HE-dag was wederom zeer geslaagd en gezellig met dank aan de 
mensen die hebben geholpen bij de spellen, installatie geluid en uiteraard 
de kantinedienst. Jong en oud door elkaar. Al sportend met een 
spelcircuit in de ochtend en een spannend tientoernooi in de middag 
werd de dag afgesloten met een heerlijke BBQ verzorgd door DSR en 
een mooie bijdrage aan spare ribs door Martin ter Hove. Tussendoor 
werden de kampioenen van het afgelopen seizoen (zaal en veld) door de 
TC gehuldigd. Persoonlijke noot van ondergetekende: Pim Ebeler! 
Bedankt voor het beschikbaar stellen van een nieuwe wisselbeker voor 
de A, B, C en je administratieve inzet tijdens deze dag. 
 
De uitslagen van de HE-dag zijn als volgt: 
 
Spellencircuit 
Senioren; Hanneke van der Weg 
Junioren A, B, C; Peta Rademaker 
Junioren D, E, F; Vincent Verhagen 
 
Tientoernooi 
Senioren 
1. Merwin en Stefan 
2. Johan en Martijn 

https://www.facebook.com/DSRfoodDeventer?fref=ts
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Junioren A, B, C 

1. Harriët en Peta 
2. Britt en Suzanne 
Junioren D, E, F 
1. David en Ester 
2. Vera en Shania 
 
Voor de kids die zich hebben opgegeven rest nog de laatste activiteit 
HET KAMP. Maar daarover kunnen jullie lezen in de kampkrant die via de 
website beschikbaar is en in jullie mailbox rolt. 
So far so good. Als AC nemen wij afscheid van Kevin die een nieuwe 
uitdaging aangaat. Zijn plaats wordt ingenomen door Ellen. Wij wensen 
Kevin veel succes en verwelkomen Ellen.  
De eerst volgende activiteit van de AC zal zijn de playbackshow in 
oktober. Tussendoor organiseert de jubileumcommissie nog een feest ter 
ere van het 10-jarig bestaan op 6 september 2014. Wil jij hier bij zijn en 
ook een vorkje mee prikken meld je dan aan via activiteiten@devinco.nl .  
Vermeld even of je vegetarisch eet! 
 
Namens alle AC-leden wensen wij iedereen een fijne zomer en we 
zien jullie graag bij de activiteiten in het nieuwe seizoen. 
 
Wim Dorgelo 
 

 

  

http://www.devinco.nl/
mailto:activiteiten@devinco.nl
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Technische Commissie: tussenevaluatie (en 
terugblik op zes jaar TC-voorzitterschap) 
 
Als laatste actie als voorzitter van de Technische Commissie neem 
ik de gelegenheid om de resultaten van de tussenevaluatie van het 
technisch beleid te presenteren, zoals een aantal van jullie ook al op 
de ALV in mei heeft gehoord. Maar niet voordat ik even terugkijk op 
de afgelopen zes jaar bij de TC. 
 
Zes jaar geleden vroeg Willem mij of ik voorzitter van de TC wilde 
worden. Na een jaar of vijf trainen te hebben gegeven (en daarvoor ook 
ruim tien jaar bij mijn oude vereniging), leek me dat een mooie uitdaging. 
Zeker omdat er een opgave lag om binnen de TC wat te herorganiseren, 
met goede ideeën om dat te gaan doen (dankzij Matthijs). Mijn ambitie 
was - en is tot op de dag van vandaag - om als TC zodanig te 
functioneren, dat we efficiënt in onze 
tijdsbesteding zijn om lopende zaken te 
regelen, en tegelijk alle korfbalkennis en –
ervaring binnen de vereniging zo goed 
mogelijk weten te benutten. Met als 
uiteindelijke doel dat mensen met plezier 
korfballen, trainen, coachen, fluiten en supporteren. En daarmee ook in 
prestaties het maximale eruit weten te halen. 
 
Ik heb gedurende de hele periode daarom enorme waardering gehad 
voor de inzet en deskundigheid van mijn TC-collega’s: Jeroen Abbink, 
Loes, Trienke, Christa, Anne, Henrieke, Harald, Geert, Marjan, Alex, 
Vincent en Roeland. Allemaal, bedankt voor de samenwerking!  
 
Als ik de laatste zes jaar op technisch gebied moet samenvatten, zou ik 
zeggen dat er een stijgende lijn zit in de beleving en prestaties op het 
veld, met af en toe een dipje. Belangrijk vind ik dat onze jeugd de laatste 
jaren naar de senioren is doorgestroomd en nu de basis vormt voor de 
gehele selectie. Mede dankzij de goede opleiding die zij hebben gehad 
tijdens hun jeugdjaren (het bedanken van alle jeugdtrainers is hier op zijn 
plaats, maar het aantal namen is te groot om ze allemaal te noemen). 
Belangrijk vind ik dat er een goede sfeer/energie aanwezig is. Ik denk dat 
we dit jaar ook erg goede trainers op alle ploegen hebben gehad. Ik kan 
niet vaak genoeg zeggen hoe blij ik ben met de keuze voor Rob en 
Willem als trainers voor de selectie, nadat we vorig jaar in de zomer 
geconfronteerd werden met een opstappende trainer en een 
gedemotiveerde selectie. Dit geeft mij nog meer de overtuiging dat we 

Enorme waardering 
voor de inzet en 
deskundigheid van 
mijn TC-collega’s 
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onze eigen trainers moeten opleiden. Het aantrekken van een externe 
trainer blijkt namelijk telkens weer een risico. Dat heb ik – helaas – ook in 
de praktijk moeten ervaren. 
 
Als laatste wil ik de huidige TC heel veel succes wensen, en mijn 
opvolger Vincent heel veel wijsheid wensen, bij de uitdagende 
werkzaamheden in deze bijzondere commissie. Ik hoop dat de vacatures 
die op moment van schrijven nog open staan voor versterking van de TC, 
snel ingevuld worden (DIT IS EEN OPROEP!). Ik hoop het komende jaar 
wat meer tijd over te houden voor andere zaken dan korfbal, en heb daar 
erg veel zin in. 
 
Dan nu over naar de tussenevaluatie. Ik had het gevoel dat we ons op 
technisch gebied nog moeten doorontwikkelen, en heb daarom wat 
‘deskundigen’ uit de vereniging gevraagd om 
mee te denken op korfbaltechnisch en 
arbitragevlak. Dat heeft geleid tot 
interessante ideeën, die deels al direct en 
deels in de jaren uitgevoerd kunnen worden. 
Een samenvatting van de resultaten volgt 
hieronder. 
 
Conclusies technisch beleid 

 Technisch beleid is prima. Aanpassingen niet nodig. 

 Er gaan veel dingen goed: goede trainers op senioren selectie, 
krachttrainingen senioren selectie, stijgend niveau jeugd, 
doorstroming jeugd naar senioren, voldoende trainers, koppels van 
ervaren en minder ervaren trainers, basisopleidingen trainers, G-
korfbalteam in competitie, veel korfbalervaring in TC, prima 
arbitrageplan, Fair Play scheidsrechters, begeleiden jonge 
scheidsrechters, in de breedte zijn er voldoende scheidsrechters, we 
halen het opgelegd aantal wedstrijden fluiten voor de bond, een 
nieuw aanwijssysteem via software Antilopen bespaart veel tijd, 
ontvangst van externe scheidsrechters is goed 

 Er zijn verklaringen voor de zaken die minder goed gaan (niveau 
senioren selectie – NB we kijken hier jaren terug! - , keuze externe 
hoofdtrainer is aantal keren tegen gevallen, een aantal jaren zonder 
trainer voor S2, begeleiding trainers, werven en opleiden 
scheidsrechters), namelijk vanuit de historie hebben we momenteel 
weinig spelers in de leeftijdscategorie 22-35 jaar. Mensen uit die 
leeftijdsgroep zijn normaal gesproken leiders als speler en ervaren 
als trainer. Zorgen zijn dat de organisatie van arbitrage 
ondercapaciteit heeft, en dat we nieuwe gediplomeerde 

Ik had het gevoel dat 
we ons op technisch 
gebied nog moeten 
doorontwikkelen. 
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scheidsrechters nodig hebben omdat onze gediplomeerde 
scheidsrechters (Rico, Gerrit, Jeroen, Wim) wat ouder worden. 

 
Aanbevelingen korfbaltechnisch 
Sleutel tot het bereiken van alle doelen is: meer daad bij het woord 
voegen. Veel mensen doen hard hun best. De plannen zijn er. Uitvoeren 
maar! De volgende aanbevelingen zijn genoemd: 

 Eenduidige visie / leerdoelen per leeftijdscategorie vaststellen en 
opleggen aan trainers. Simpel houden. Niet alleen op papier maar in 
praktijk laten zien. 

 Spelers en trainers leren omgaan met feedback, zoals op hun eigen 
functioneren als naar anderen. Positief coachen. 

 Beste trainers op jongste jeugd zetten. Bij de pupillen ligt de basis 
voor techniek! 

 Spelers soms/regelmatig laten meetrainen met hoger team. Ook 
motiverend voor afvallers van een selectie  

 Gezamenlijke trainingen per leeftijdscategorie houden. Beter voor 
kinderen en trainers, en minder trainers nodig.  

 Selecteren van jeugd zo veel mogelijk doen, niet per se via 
selectietrainingen 

 Senioren 1 en 2 moeten 1,5 uur trainen in zaal 

 Krachttrainingen selectie voortzetten in een af andere vorm 

 Vooruitkijken bij keuze hoofdtrainer. Wat wil je als club de komende 
jaren? 

 ‘Oudere’ dames kunnen jonge seniorendames tips geven. 
Gezamenlijk trainen/partij helpt hierbij. Werkt overigens ook bij heren 
zo 

 Selectiespelers een leerplan geven en dit evalueren, zowel 
individueel als per team 

 TC heeft veel taken, administratief en korfbal technisch. Hervedeling 
taken en eventueel reorganisatie met wedstrijdsecretariaat kan werk 
beter verdelen en meer tijd en aandacht voor begeleiden 
(jeugd)trainers geven.  

 Trainersbegeleiding beter structureren. Loskoppelen van de TC-
vergaderingen. Planmatig aanpakken. Hulp van leden gebruiken voor 
‘thema-trainingen’. Talenten extra opleiding bieden. Bij zorgelijke 
situaties meer erbovenop zitten.  

 3x per jaar trainersbijeenkomsten houden, voor afstemming, 
begeleiding, bijscholing, werkoverleg 

 Werkgroep arbitrage instellen  

 Evaluatie technisch beleid jaarlijks doen, bijvoorbeeld met 
klankbordgroep van dit jaar 
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Aanbevelingen arbitrage 

 Aanwijzen van arbiters, beter rekening houden met 
wensen/kwaliteiten. Vaste mensen op een team zetten of mensen in 
een klasse indelen (bijvoorbeeld alleen pupillen fluiten) 

 Praktijkopleiding op trainingsavonden bij trainingspartijtje 

 Opfriscursus tijdens trainingsavond 

 Liefhebbers vinden (scouten, actief benaderen) en speciale 
begeleiding en opleiding bieden 

 Het indelen van scheidsrechters organisatorisch met 
wedstrijdsecretariaat samenvoegen, maar met inhoudelijk input van 
scheidsrechters coördinator(groepsindeling niveau) 

 Meer begeleiding organiseren, dit als hoofdtaak voor de 
scheidsrechters coördinator laten zijn 

 
 
Martijn Mekkink (voormalig voorzitter TC) 
 
 
 

Bedankt Christa en Rico 
 
Na vele jaren stoppen deze zomer Christa en Rico met hun activiteiten 
als wedstrijdsecretaresse en scheidsrechters coördinator. Namens de 
Technische Commissie wil ik jullie beiden ontzettend bedanken voor jullie 
inzet en samenwerking. Wij zullen jullie de komende tijd gelukkig weer 
volop zien in andere rollen. 
 
TC, Martijn 
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Devinco D2 KAMPIOEN 
 
De D2 begon lekker met een mooie dag, bij Devinco zelf. Daar hadden 
we de wedstrijd gewonnen met 12-9. De D2 heeft daar een goede plaats 
mee gewonnen want ze stonden eerste in het klassement. De D2 heeft 
alles gewonnen op een na. De wedstrijd tegen Atalante (thuis) hebben ze 
helaas verloren met 3-2. Maar ondanks dat zijn ze nog ruim kampioen 
geworden.  
Ook heeft de D2 precies 100 doelpunten gemaakt. Bij de een na laatste 
wedstrijd waren Remco, Martijn (trainers van de D2), Frouke en Bram er 
helaas niet bij. Daarom willen we de spelers en de trainer die ons daarbij 
hebben geholpen erg bedanken. De D2 zijn dank zij de trainers, de 
spelers en de trainers of spelers die ons hielpen als we niet genoeg 
mensen hadden kampioen geworden. 
 

 
 
De kampioentjes zijn: ..... 
Remco Voordendag, Martijn vd Meulen, Kayleigh Vossen, (trainers) 
Wybren de Jong, Sven Nijenhuis, Thomas Puister, Bram van Rossen,  
Malin Rademaker, Celine de Jong, Kenia Malestein, Maaike Sloot,  
Frouke Voordendag. 
Ook willen wij de ouders bedanken voor het rijden en wassen. 
 
Geschreven door Celine de Jong en Sven Nijenhuis uit de D2 
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Jubileumdag 6 september 2014 
 

 
Geef je op via activiteiten@devinco.nl! Met vragen kun je terecht bij de 
jubileumcommissie: Hans Albers, Wim Dorgelo, Ellis Bobeldijk en Anita 
Israel 
 
 
 

Schoolkorfbaltoernooi 2014 
 
Woensdagmiddag 17 september 2014 is 
er weer het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi! 
 
Wil je helpen met het toernooi? 
 
Meld je aan bij Marjet Verstrijden via 
schoolkorfbal@devinco.nl . 
  

mailto:activiteiten@devinco.nl
mailto:schoolkorfbal@devinco.nl
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Trimmers fietsen een mooie tocht 
 
Zaterdag de 17 de mei begon al goed, we konden uitslapen. Niet om half 
negen het eerste o zo moeilijke rondje van het verder zo heilzame trim 
uur, maar je opmaken voor een fietstocht, waar je tot 13.00 uur de tijd 
voor had. Op dat tijdstip was het verzamelen bij de initiatiefneemster, 
organisator van de tocht en verzorgster van het eerste kopje koffie Marja 
Otten, bij haar thuis Sleutelbloem 19. De sleutel tot deze bloem was niet 
voor iedereen direct te vinden, maar de, door 15 fietsen bijna versperde 
straat gaf aan dat het gelukt was. 

Gelaafd door de koffie 
vertrokken we tegen half twee 
en voerde de route ons al direct 
over smalle fietspaden 
waardoor het lange lint fietsers 
van onze groep tegenliggers tot 
stilstand dwongen en de 
gesprekken van bij de koffie 
verstomden, omdat het fietsen 
alle aandacht opeiste. Die 

aandacht richtte zich tijdens de tocht dan eens op je buurman of 
buurvrouw al naar gelang de weg het toeliet dan weer op de fietspaadjes 
maar bovenal op de mooie omgeving, met gelukkig weinig auto's, wat in 
een route rond de omgeving van Deventer over Bathmen en de 
Gorsselse dreven nog steeds mogelijk is. Zo'n route moet je wel zoeken 
en dat gebeurde dan ook zo nu en dan tijdens de tocht. Er moest wel 
vaker gestopt worden, als iemand niet tegen een heuveltje op kon of in 
het mulle zand niet verder kwam (ik), maar dat gaf geen paniek en voor 
ons als trimmers was het op- en afstappen een goede oefening en het 
deed je goed om de benen even te strekken. Echte rustpauzes waren bij 
3 banken waar de "jeugd” moest blijven staan en later bij de Zessprong 
waar iedereen zittend van hun eigen consumptie kon genieten.  
 
Ondertussen hadden we driekwart van de tocht achter de rug. Om half 
zes waren we bij de kantine, maar het was nog niet voorbij, nee we 
moesten lekker in de zon zittend een pan vol gebraden gehakt balletjes 
kort Jan maken en ook daar deed iedereen heel bereidwillig aan mee. 
Zelfs de maaltijd van soep, slaatje, brood en kippenpoten en puddingen 
na, door verschillende koks bereid, die in de kantine klaar stond, 
verdween als sneeuw voor de zon. En dat allemaal voor f 5, -. Een prima 
dag die net zo goed eindigde als dat die begon.  
 
Gerrit Oltlammers 



juni 2014 DEvINFO 19 

KangoeroeGames bij Devinco 
 
Op donderdag 15 mei hebben alle kleuters van de Montessorischolen in 
Deventer meegedaan aan de KangoeroeGames bij Devinco. In drie keer 
1,5u werden de kids door een spellencircuit geleid. We hebben wederom 
weer een super mooie dag beleefd. Eerst was het even spannend of we 
genoeg vrijwilligers hadden om alle spellen te begeleiden. Dat is 
uiteindelijk gelukt en daar zijn we de vrijwilligers ook heel dankbaar voor.  
 

 
 
Het was dankzij de bereidwilligheid van vele mensen weer een groot 
succes! De groepsfoto’s en foto’s van de dag zelf zijn te vinden op de 
website: www.devinco.nl.  
 
We hopen dat iedereen weer genoten heeft. En voor wie interesse heeft, 
we willen op woensdagochtend 17 september, voorafgaand aan het 
schoolkorfbaltoernooi, dit nog een keer organiseren in het klein.  
 
 
Yvonne, Christa en Carlijn 
  

http://www.devinco.nl/
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De vrijwilligers coördinator van Devinco 
 
Afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur van Devinco het 
vrijwilligersbeleid gepresenteerd. In dit document staat globaal 
omschreven welk beleid Devinco voert ten aanzien van de vele 
vrijwilligers. Daaruit vloeit voort dat dit beleid gecoördineerd moet 
worden omdat er vele zaken om de hoek komen kijken om 
vrijwilligers te zoeken, vinden en behouden. En nou kom ik in 
beeld… 
 
In overleg met Menno, de voorzitter van Devinco, heb ik besloten mij 
beschikbaar te stellen als vrijwilliger coördinator van Devinco, kortweg 
VC. Maar ondanks dat ik al even meeloop bij de vereniging zijn er velen 
die mij nog niet kennen, dus zal ik mij eerst even voorstellen. 
 

Mijn naam is Hans Albers, ben 46 
jaartjes jong, en van die 46 jaar 
ben ik al 39 jaar lid van Devinco. 
Ik ben gelukkig getrouwd met 
Ingrid en heb 2 zoons Jorrik en 
Menno waarbij Jorrik momenteel 
in de A1 speelt. Menno is fanatiek 
aan de badminton. 
Als 7 jarig pupilletje ben ik 
begonnen bij Hellas, alle 
korfbalteams doorlopen tot het 
eerste team, het middenvak nog 

meegemaakt en met het ontstaan van Devinco, nu 10 jaar geleden, 
teruggezakt naar het huidige Devinco 5, het gezelligste team van de club 
. In die 39 jaar heb ik in zo’n beetje de meeste commissies gezeten.  
 
De afgelopen jaren heb ik gezien dat Devinco steeds groter wordt. En 
met een groter wordende vereniging is er ook meer behoefte aan een 
grote groep vrijwilligers die de club doen voortbestaan. Denk aan alle 
trainers, begeleiders, mensen achter de bar, commissieleden, 
scheidsrechters, organisatoren en helpers van zomaar een activiteit, de 
donderdagmorgen-klusgroep, noem maar op. Een grote groep leden die 
de club lief is en daar graag een handje wil helpen. Hoe groot of hoe klein 
die hulp ook, het is altijd welkom. 
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Veel vrijwilligers hebben een dubbelrol bij de club. Ze zitten bijvoorbeeld 
in de TC maar coachen ook een team, ze staan iedere week achter de 
bar maar organiseren ook het schoolkorfbal, ze fluiten wekelijks een 
wedstrijd maar trainen ook een ploegje. En hier wringt de schoen een 
beetje. Veel vrijwilligers nemen (te) veel hooi op de vork. Devinco wil 
graag dat vrijwilligers lang iets voor de club betekenen en dat kan alleen 
als het werk niet teveel wordt. Dus zijn we zoekende naar nieuwe 
vrijwilligers. Vers bloed die de huidige club vrijwilligers helpen en vele 
handen maken het werk een stuk lichter. 
 

 
 
Wat ik als VC ga doen zijn de volgende taken: 

- Mijn hoofdtaak is onderzoeken of er leden zijn binnen de club die nog 
geen vrijwilliger zijn maar eigenlijk wel wat willen doen voor de club. 
En dat kan van alles zijn. Ik ken veel mensen binnen de vereniging 
maar ken er nog veel meer niet! Denk aan alle nieuwe leden en hun 
ouders. Misschien zijn er ouders die bij andere clubs ook vrijwilliger 
zijn geweest, die ervaringen hebben die zeer welkom is bij onze 
vereniging. Graag kom ik in contact met mensen die ideeën hebben 
of graag iets meer willen doen dan alleen aanmoedigen van zijn of 
haar kind. 

- Daarnaast maak ik een inventarisatie welke behoeften aan 
vrijwilligers er zijn binnen de club. Dat kan zijn in verschillende 
commissies, maar kan ook zijn dat ik helpers zoek voor een 
éénmalige activiteit. Leden hoeven dus niet bang te zijn dat ze direct 
in een commissie moeten, ze mogen ook helpen bij één of meerdere 
activiteiten zonder verdere verplichtingen. 
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- Uiteindelijk zal ik vraag en aanbod naast elkaar leggen en proberen 
de gaten te vullen. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk per 
vrijwilliger en zo blijft het voor iedereen leuk om te doen. 

- Tot slot zal ik ook actief de vrijwilligers begeleiden, vragen naar hun 
ervaringen, helpen met vraagstukken, overleggen wat beter of anders 
kan. 

 
Kortom, ik zal veel op het veld te vinden zijn en mensen aanspreken en 
vragen of zij iets kunnen betekenen voor de club. Voel je niet bezwaard 
als je geen interesse hebt en zeg dan gewoon NEE. Ik heb liever mensen 
die graag willen helpen dan mensen die liever niet willen maar geen “nee” 
durven zeggen. Zeg alleen geen “nee” om er maar vanaf te zijn, ik vraag 
jullie alleen dat als het een “nee” wordt, dat die 
dan weloverwogen is.  
 
Ik kan iedereen wel aanraden om hier over na 
te denken en mij te benaderen voor vragen of 
opmerkingen. Of dat je enthousiast mij mailt of belt of aanspreekt en zegt 
dat je graag iets wil doen voor de club. Samen zoeken we dan uit wat je 
leuk lijkt en waar behoefte aan is en breng je in contact met de juiste 
leden. Het is een fantastische 
ervaring als je ziet dat jouw werk 
resulteert in kinderen die hierdoor met 
plezier hun sport kunnen uitoefenen 
en met hun vriendjes en 
vriendinnetjes kunnen spelen en 
chillen.  
 
Iedereen mag mij mailen 
(vrijwilliger@devinco.nl) of bellen 
(628681 – na 19 uur) en ik neem 
iedere vraag of opmerking serieus. 
Samen helpen we de club naar een 
nog grotere en gezelligere vereniging 
waar iedereen zijn of haar plezier 
beleeft met de korfbal en de 
activiteiten eromheen. 
 
Hans Albers 
Vrijwilligers Coördinator Devinco 
 
  

Kortom, ik zal veel op 
het veld te vinden zijn 
en mensen aanspreken. 

mailto:vrijwilliger@devinco.nl
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Beatus, qui prodest, quibus potest 
 
Afgelopen seizoen mocht ik deel uitmaken van het Keurkorps van 
Keizerslanden, de Bikkels van de Bolkesteinlaan oftewel; de 
Algemeen Reserves. 
 
Wat, zult u vragen, is een Algemeen Reserve en waarom schrijf je het 
met hoofdletters? 
Dat laatste weet ik ook niet, maar op de eerste vraag zal ik even kort 
ingaan. Een Algemeen Reserve is een speler of speelster die in alle 
teams (Algemeen) inzetbaar is. Ook dit seizoen waren er weer een aantal 
vedettes beschikbaar om blessures, schorsingen, ziektes, coachen-op-
een-andere-plek-op-dezelfde-tijd of vakanties op te vangen. Deze 
Algemeen Reserves worden vaak ruim op tijd, soms een dag van tevoren 
ingeschakeld om in te vallen ter meerdere eer en glorie van Devinco. 
Zij nemen zonder aanzien des persoons plaats in een vak of op een bank 
en zetten hun beste armpje en beentje voor (bij voorkeur dezelfde, 
anders is het zo lastig verdedigen). 
 
Schrijver dezes mocht op die manier dit seizoen in Devinco 6 tot en met 3 
meerdere keren zijn opwachting maken en heeft dat met veel plezier 
gedaan. Begonnen in de Olympiahal naast Henk, Rianne en Loes en 
geëindigd in Westbroek naast Hanneke, Marjan en Michiel heb ik al deze 
teams weer opnieuw leren kennen. Ik heb genoten van dames die hun 
veel jongere tegenstander de wedstrijd uit verdedigden, van spelers die 
ongeacht de wedstrijd toch wel mot krijgen met hun tegenstander (you 
know who you are!) en van verkeerd gebruikte TomToms. Ik heb de 
Veluwehal eens van de andere kant bekeken, echt gras (en regen! en 
wind!) geknuffeld in Kootwijkerbroek en in de laatste minuten gewonnen 
in Vaassen. Ik ben weer een nieuwe winning streak begonnen in Sibculo, 
heb de scorebordbediener in Didam een prettige wedstrijd gewenst en 
een puntje gepakt in Wierden. Maar vooral heb ik veel gelachen dit 
seizoen en daar wil ik alle teamgenoten voor bedanken. Dus misschien 
coach ik af en toe te hard of deel ik een blokje teveel uit (ik dacht echt dat 
het een heer was), ik hoop dat ik vaker mee mag!  
 
Dames en heren van Devinco zes, vijf, vier en drie, bedankt, ik heb me 
prima vermaakt! 
 
Een Algemeen Reserve 
 
  ("Hij die iedereen helpt die hij kan helpen, is een gelukkig man" -  redactie) 
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Aanpassing formaat veld senioren en A-jeugd 
 
De KNKV heeft besloten de afmetingen voor het veld voor de 
veldcompetitie te veranderen: het nieuwe formaat is 40x20 m (dit was 
60x30 m). Omdat niet iedereen zomaar kan omschakelen, geldt de 
volgende overgangsregeling. 

 clubs met alleen maar gras gaan per 1 juli 2014 altijd over naar 
40x20 en op het moment dat die clubs overgaan naar kunstgras zal 
dat altijd 40x20 zijn; 

 clubs met alleen maar bestaand kunstgras gaan op een door hen te 
bepalen moment, maar uiterlijk op 1 juli 2026 in 1 keer over naar 
40x20; 

 voor clubs die op dit moment zowel kunstgras als natuurgras hebben, 
geldt dat zij vanaf 1 juli 2014 hun wedstrijden op natuurgras op 40x20 
dienen te spelen en voor het kunstgras in 1 keer over moeten naar 
40x20, ook weer uiterlijk op 1 juli 2026; 

 verenigingen die nu belijning hebben voor 40 x 20 mogen daar hun 
breedtekorfbal en jeugdwedstrijdkorfbalwedstrijden op spelen. Als 
deze clubs ook over vaste grondpotten beschikken, kunnen daar ook 
wedstrijdkorfbalwedstrijden bij senioren/A’s gespeeld worden 

Het bestuur heeft kennisgenomen van deze plannen en neemt dit mee in 
overleggen met de gemeente over vervanging van onze velden. 
 
Het Bestuur 

 

 
 

De Vouw 
Het G-team van Devinco heeft meegedaan aan de Special Olympics, als 
onderdeel van de Deventer Sportploeg. Dat was in het weekend van 13-
15 juni 2014 in Heerenveen en Sneek. Lees ook het verslag op p. 47 of 
kijk op de website van Deventer Sportploeg!   

 
Heb je kinderen in de leeftijd 4 t/m 6 jaar? 
Kom een keer kijken met je zoon/dochter bij 
de KangoeroeKlup. We trainen elke 
zaterdagmorgen van 09.30u tot 10.30u op 
het Devinco veld. Meer info? Mail naar 
kangoeroeklup@devinco.nl of bel met 
Carlijn van Hees (06-13301503).  
 

http://devinco.nl/In%20het%20weekend%20doen%2082%20sporters%20mee%20aan%20acht%20verschillende%20sporten%20%28judo,%20tafeltennis,%20zwemmen,%20atletiek,%20wielrennen,%20gymnastiek,%20korfbal%20en%20voetbal%29%20in%20Heerenveen%20en%20Sneek.
mailto:kangoeroeklup@devinco.nl


juni 2014 DEvINFO 26 

 
 
  



juni 2014 DEvINFO 27 

 
Vouw -2 
 
.   
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Devinco 1 seizoen 2013/2014 

 
Inleiding 
Met twee degradaties in het seizoen 2012/2013 en een vertrekkende 
hoofdtrainer, was het de taak van de nieuwe hoofdtrainer, Rob 
Wilkens, om aan het begin van dit seizoen alle neuzen weer dezelfde 
kant op te krijgen. Plezier terugkrijgen in het spelletje en het vormen 
van één selectie (1,2 & 3) waren dan ook de doelstellingen voor dit 
seizoen. 
 
Veld najaar 
Na een intensieve voorbereiding begonnen we aan de competitie. De 
basisspelers die aan het begin in de basis stonden waren Merwin – 
Robertjan – Arjen – Nigel – Kristel – Bente – Cynthia en onze aanvoerder 
Ellen. We waren in een, op papier, loodzware poule ingedeeld. Met 
Kesteren als grote favoriet, Kesteren was ingedeeld in de 3

e
 klasse maar 

had vanwege lange reistijden afgezien van deze klasse en koos ervoor 
vrijwillig terug te gaan naar de 4

e
 klasse. Ook Hemur Enge die al enkele 

jaren tussen de 3
e
 en 4

e
 klasse pendelt werd gezien als favoriet. 

Daarnaast speelde Devinco tegen stabiele 4
e
 klasse middenmoters als 

SEV uit Zelhem en Reehorst ’45. Mélynas hadden we vaker tegen 
gespeeld, maar is niet zo goed meer als 2 jaar geleden. De grote 
onbekenden waren d’Ommerdieck en Wesstar die voorheen geen 
wedstrijdkorfbal speelden. Van tevoren gaf Rob als doelstelling dat we 
het plezier in ons spelletje terug moesten vinden. Met die gedachte 
vertrokken we richting onze eerste wedstrijd. Een uitwedstrijd tegen 
Wesstar. We speelden op gras en de zon brandde er flink op los. 
Ondanks deze omstandigheden was het duidelijk dat we deze wedstrijd 
gingen winnen. We waren kwalitatief veel beter dan Wesstar, al 
resulteerde dat niet in de uitslag. Met een 4-11 overwinning en 2 punten 
op zak volgde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Hemur Enge 
kwam op bezoek in Deventer. Deze ploeg kennen we uit het verleden en 
bekend is dat deze Hemur Enge altijd een stabiele en sterke ploeg heeft. 
Door hun lengte hadden we veel moeite in de rebound. Uiteindelijk 
resulteerde dat in een 9-9 gelijkspel. 3 punten uit de eerste 2 wedstrijden, 
daar konden we tevreden mee zijn.  
 
Vervolgens kwam de uitwedstrijd tegen het altijd lastige SEV in Zelhem. 
De weergoden besloten dat het maar moest gaan regenen op het 
natuurgras in Zelhem. Of het door deze omstandigheden kwam of door 
een gebrek aan scherpte is nog altijd onduidelijk. Maar feit is wel dat we 
het onszelf behoorlijk lastig maakten door weinig te scoren. SEV bleef de 
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hele wedstrijd aanhaken. Uiteindelijk wisten we op het eind toch nog een 
paar doelpunten te maken om zo tot een moeizame 8-9 overwinning te 
komen. De wedstrijd was niet goed, maar de punten waren binnen. De 
thuiswedstrijd daarop was tegen d’Ommerdieck en de aanval van de ons 
liep deze wedstrijd erg vloeiend. Uiteindelijk kwamen we tot 16 
doelpunten tegen 11 tegendoelpunten. Een prima wedstrijd door ons.  
 
Met vertrouwen vertrokken we dan ook richting Kesteren. Kesteren heeft 
een prima 1

e
 team met veel ervaring. Deze ervaring deed ons uiteindelijk 

de das om. We speelden geen slechte wedstrijd maar Kesteren was net 
wat slimmer door het spel te vertragen. Hierdoor kwamen we niet echt in 
ons spelletje waardoor we bleven steken op 8 
doelpunten. Tegen Kesteren is dat echt te weinig. 
Ze profiteerden en scoorden 11 keer. Het eerste 
verlies van het seizoen was een feit. We wilden 
ons herstellen tegen Reehorst ’45. Een wedstrijd waarin we al snel 3-0 
achter kwamen maar toch knap herstelden en in het vervolg de overhand 
hadden. Een tumultueus einde met een rode kaart leidde er alsnog toe 
dat we tegen Reehorst gelijk speelden. De uitslag was 10-10.  
 
De laatste wedstrijd van de eerste helft veld was tegen Mélynas. Devinco 
stond op dat punt 3

e
 met 1 punt achter op Hemur Enge en 4 op Kesteren. 

We startten goed tegen Mélynas en pakten al snel een voorsprong. In het 
vervolg kwam Mélynas nooit echt dichterbij en konden we de wedstrijd 
eenvoudig uitspelen en winnen met 12-6. Inmiddels kwam uit Kesteren 
het bericht dat Hemur Enge Kesteren een pak slaag had gegeven door 
met 6-13 te winnen. Dit was positief voor ons, omdat we hierdoor in 
konden lopen op Kesteren. Met de volgende stand gingen we de zaal in. 
Belangrijk was dat we alles in eigen hand hebben gehouden. Ondanks 
dat een kampioenschap vooraf niet de echte doelstelling was, leidden de 
goede resultaten er toch toe dat binnen de selectie een kampioenschap 
en promotie gingen leven.  
1: Kesteren – 12 punten 
2. Hemur Enge – 11 punten 
3. Devinco – 10 punten.  
 
1e helft zaal 
Waar de concurrentie op het veld moordend was, leek de zaal op het 
eerste gezicht een makkelijker opgave. De studentenvereniging Skunk uit 
Nijmegen speelde op het veld 3

e
 klasse en leek de grootste concurrent in 

de titelstrijd. Van SEV en Wesstar hadden we op het veld al gewonnen, 
het Sleeuwijkse SKV leek een middenmoter in de 4

e
 klasse, terwijl SGV 

en Ter Leede onderaan bungelden in deze klasse.  

Kesteren was 
net wat slimmer 
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Ondanks de goede resultaten op het veld was er aan het begin van het 
zaalseizoen één wisseling in het team. Arjen werd vervangen door 
frisbeekoning Jaap, om het team wat meer ervaring te geven. Ook werd 
er begonnen met trainen bij Fysiodé. Eén keer in de week extra trainen 
op kracht en stabiliteit.  
 
De eerste twee wedstrijden waren thuis tegen Ter Leede en uit tegen 
SGV. We waren er op gebrand om de concurrentie te laten zien wat we in 
onze mars hadden en deze wedstrijden eindigden dan ook in 
monsterscores, 24-6 en 9-22, een prima start. Met zelfvertrouwen reisden 
we dan ook af naar Nijmegen voor de eerste confrontatie met de 
studenten van Skunk. Een ploeg die lastig in te schatten is, aangezien ze 
bijna jaarlijks in een andere samenstelling spelen. Het werd een lastige 
wedstrijd, zenuwen speelde ons parten en de fouten die we maakten 
werden vakkundig afgestraft. Dit resulteerde in 
een 13-11 verliespartij, een flinke teleurstelling. 
Gelukkig konden we de week erna de frustratie 
en teleurstelling wegspelen tegen Wesstar (16-
5). Dit was ook broodnodig aangezien de 
volgende wedstrijd tegen SKV was. Een ploeg waar we vooraf niet echt 
rekening mee hadden gehouden, maar in de eerste wedstrijd van het 
seizoen Skunk al verslagen had en alleen een uitglijder had gemaakt 
tegen SGV (8-8). Geen ruimte voor onderschatting dus. Na een lange reis 
richting Brabant begonnen we de wedstrijd in een moordend hoog tempo, 
wat resulteerde in veel kansen, maar geen doelpunten. SKV verdedigde 
goed, liet ons uitrazen en scoorde zelf op belangrijke momenten. Ook in 
de tweede helft konden we geen vuist meer maken en SKV speelde 
zichzelf naar een ogenschijnlijk gemakkelijke overwinning van 11-7. 
Opnieuw een teleurstelling en stof tot nadenken. De wedstrijden tegen de 
‘kleintjes’ winnen we makkelijk, met veel doelpunten. Tegen de 
concurrenten laten we punten liggen en komen we moeizaam tot scoren.  

 
The Streak 
Na de wedstrijd tegen SKV maakten we nieuwe afspraken. We bekijken 
het van wedstrijd tot wedstrijd, niet meer naar de stand kijken, niet meer 
naar anderen kijken. Ons eigen spel is het belangrijkst. Ook trainden we 
nog meer aan de afwerking onder druk.  
Tegen SEV, waar we op het veld nog veel moeite mee hadden gehad, 
liepen we snel uit naar een 10-0 voorsprong en uiteindelijk een 18-8 
eindstand. Een flinke verbetering ten opzichte van de vorige wedstrijd. 
De terugronde van de competitie begon na de jaarwisseling. Opnieuw 
waren Ter Leede en SGV de tegenstanders. Dit relatief makkelijke 
programma was voor Rob de aanleiding om wat veranderingen aan te 
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brengen en uit te proberen. Er vond een vakwissel plaats (Nigel <-> 
Merwin) en de geblesseerde Cynthia werd gewisseld voor de van een 
blessure herstelde Michelle.  
De wedstrijden tegen Ter Leede (9-21) en SGV (24-12) waren weer goed 
en perfect om te wennen aan de wisselingen. Opnieuw volgde een 
wedstrijd tegen Skunk, ditmaal in Deventer. Skunk had 2 weken ervoor 
verloren van koploper SKV. Hetzelfde SKV had op zijn beurt een 
onverwachte uitglijder bij Wesstar, waardoor beide ploegen moesten 
winnen om de titelaspiraties in eigen hand te houden. In een goed 
gevulde sporthal werd Skunk op alle fronten afgetroefd. Goede aanvallen, 
in een hoog tempo en verdedigend enorm 
veel druk op de schoten en ballijnen. Een 
uitstekende 13-7 overwinning voor Devinco.  
Een verschrikkelijke wedstrijd volgde, uit bij 
Wesstar werd pas na 20 minuten de score 
geopend door Devinco en werd er 
uiteindelijk een matige 2-8 overwinning behaald. Een slechte generale 
voor de wedstrijd tegen SKV. 
 
Eén punt achter, zo was de situatie voor de wedstrijd tegen SKV. Bij winst 
van SKV, waren ze kampioen, bij winst van Devinco moest alleen nog de 
uitwedstrijd bij SEV gewonnen worden. Een bus vol supporters van de 
tegenstander en heel veel supporters van Devinco zorgden voor een 
bomvolle sporthal Keizerslanden. Alle toeters, bellen en trommels 
zorgden voor een fantastische sfeer en een wedstrijd op het scherpst van 
de snede. In een goede wedstrijd, met veel doelpunten en spanning, 
hielden we vanaf het begin een gaatje van een paar doelpunten. Dit 
hielden we tot het eind van de wedstrijd prima vol en resulteerde in een 
17-14 overwinning. De beste wedstrijd van het seizoen op het 
belangrijkste moment van het seizoen. Met de fanatieke steun van de 
supporters, een absoluut hoogtepunt. 
 
De week erop in Zelhem moesten we onszelf belonen door ook 
daadwerkelijk het kampioenschap binnen te halen. Het Devinco legioen 
trok er ook nu massaal op uit en zorgde voor dezelfde sfeer als de week 
ervoor. Een thuiswedstrijd in Zelhem. Na een zenuwachtig begin gooiden 
we de schroom van ons af en volgde een klinkende 14-21 overwinning. 
Kampioenen! Binnen een jaar weer terug naar de derde klasse. Tijd voor 
een groot feest. 
 
The Streak continues 
Met een kampioenschap en dus promotie op zak begon de 2

e
 helft van 

het veldseizoen. Opnieuw gaf Rob aan dat we het van wedstrijd tot 

Verdedigend enorm 
veel druk op de 
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wedstrijd moesten bekijken. Maar na het succes van de zaalperiode 
begon ook binnen de groep te leven dat we tot iets moois in staat waren. 
De eerste wedstrijd speelden we tegen Wesstar. Deze ploeg hadden we 
al 3 keer gemakkelijk verslagen met veel overwicht op het veld. Ook was 
de groep klaar voor een revanche, de 2-8 overwinning in de zaal was 
verre van sprankelend. We speelden Wesstar helemaal weg en 
gedurende de hele wedstrijd was het duidelijk dat wij gingen winnen. De 
vraag was alleen hoeveel doelpunten verschil het zou worden. 
Uiteindelijk werden de punten gepakt met een gemakkelijke 16-4 
overwinning. De daaropvolgende wedstrijd was tegen Hemur Enge. 
Hemur Enge stond 1 punt boven ons op de ranglijst en had zich knap 
gehandhaafd in de 3

e
 klasse zaal. Inmiddels hadden wij al 8 wedstrijden 

op rij gewonnen en het zelfvertrouwen was aanwezig. De wedstrijd tegen 
Hemur Enge was moeizaam, spannend en we 
moesten vechten voor elke bal. Wij waren net 
iets scherper in de afronding waardoor we met 
9-10 wisten te winnen. Dit betekende dus dat wij 
opschoven naar de 2

e
 plek, met nog steeds 2 

punten achter op Kesteren.  
 
Na de goede opening van de hervatting van het veldseizoen kwam SEV 
op bezoek. De eerste helft veld hadden we daar moeizaam gewonnen, 
maar in de zaal werd het 2 keer een gemakkelijke overwinning. We 
verdedigden ontzettend scherp die wedstrijd waardoor SEV op 3 
doelpunten werd gehouden. Zelf waren we in staat om 12 keer te scoren 
waardoor we gemakkelijk met 12-3 wisten te winnen. Inmiddels hadden 
we al 11 wedstrijden op rij gewonnen. Met deze goede reeks moesten we 
op bezoek bij d’Ommerdieck, de heenwedstrijd werd redelijk gemakkelijk 
gewonnen. Het zonnetje scheen in Nieuwleusen maar er waaide ook een 
harde wind. Deze wedstrijd hadden we de overhand, al hadden we 
moeite de doelpunten op het bord te zetten. Uiteindelijk kwam het tot een 
terechte 8-12 overwinning.  
 
De volgende wedstrijd zou tegen Kesteren zijn. Kesteren had op het veld 
ook een goede serie neergezet en stond daardoor nog steeds 2 punten 
voor op ons. De weken voor Kesteren werd er had getraind en het 
zelfvertrouwen groeide met de minuut. Ondanks dat Kesteren al snel op 
1-0 kwam lieten we ons niet bang maken. We speelden misschien wel 
onze beste wedstrijd van het seizoen. Verdedigend schakelden we hun 
belangrijke spelers uit en aanvallend was het gevarieerd. Bij rust stond er 
een 7-4 voorsprong op het bord. Een meer dan terechte tussenstand, in 
de rust maakten we onszelf duidelijk het nog lang niet gelopen was. 
Kesteren had waarschijnlijk hetzelfde gezegd en scoorde snel na rust de 
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7-5. We lieten ons niet gek maken en binnen enkele minuten was de 
score 9-5 en de wedstrijd gelopen. In het vervolg wisten we Kesteren op 
1 doelpunt te houden. Zelf scoorden we er nog 5 bij, al had dat gezien de 
verhoudingen ook wel 10 kunnen zijn. De uitslag was 14-6, maar het 
belangrijkste was dat we op de ranglijst gelijk stonden met Kesteren en 
daardoor alle kans op een promotie of kampioenschap.  
We waren er nog niet, er stonden nog 2 wedstrijd op het programma. De 
laatste uitwedstrijd van het seizoen was tegen Reehorst. De 
thuiswedstrijd werd gelijkgespeeld en gezien de overige uitslagen van 
Reehorst konden we concluderen dat het een stugge ploeg was. Dat 
bleek ook uit de beginfase waarin we het bijzonder moeilijk hadden. Na 
een 4-4 tussenstand halverwege de eerste helft begon onze machine te 
lopen. Verdedigend hielden we meer over en aanvallend begonnen de 
ballen te vallen. Mede dankzij een ware buzzer beater zetten we nog voor 
rust het moeizame begin weg en konden we de pauze in gaan met een 5-
10 voorsprong. De 2

e
 helft bleven we doorgaan met het spelletje. 

Verdedigend hadden we Reehorst helemaal lam gelegd. De 2
e
 helft bleek 

uiteindelijk maar een formaliteit, omdat de wedstrijd gelopen was. 
Reehorst was niet meer in staat om ons pijn te doen. De uitslag werd 9-
19. Een mooie overwinning op een lastige ploeg.  
 
Inmiddels bleef Kesteren ook maar winnen. Echter zij speelden hun 
laatste wedstrijd tegen Hemur Enge, op voorhand een lastige wedstrijd 
voor Kesteren. Maar wij moesten ons eerst bezig houden met onszelf. 
Immers hadden wij nog een wedstrijd tegen Mélynas op het programma. 
Het ging niet soepel tijdens de laatste wedstrijd. Mélynas kon zich knap 
optrekken aan ons niveau en scoorde gretig 
mee. Gelukkig waren we in staat de storm te 
overleven en de tweede helft uit te lopen 
naar een terechte 15-22 overwinning. Wij 
waren toen verzekerd van de 1

e
 plaats in de poule. Maar ook Kesteren 

had kans op een de eerste plek. Uit Amerongen kwam het nieuws dat 
Kesteren ging rusten met 1 doelpunt voorsprong, helaas wist de ploeg uit 
Kesteren de 2

e
 helft door te drukken en relatief gemakkelijk te winnen. 

We waren gedeeld bovenaan geëindigd.  
 
Beslissingswedstrijd & Promotie 
Er moest een beslissing komen om te bepalen wie uiteindelijk de 
kampioen zou worden. Ondergetekenden hadden gedurende het 
veldseizoen de PD regelingen van het KNKV in de gaten gehouden. 
Bekend was dat de beste nummer 2 ook zou promoveren. Berekeningen 
leidden ertoe dat wij dit niet waren. Maar research liet ons weten dat er in 
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de zaal 2 extra ploegen gepromoveerd waren, en wij behoorde op het 
veld wel tot de 3 beste nummers 2.  
 
De beslissingswedstrijd zou een week na de laatste wedstrijd 
plaatsvinden. Op neutraal terrein in Rheden. Donderdagmiddag gaf het 
KNKV aan dat inderdaad de 3 beste nummers 2 zouden promoveren. 
Echter stonden wij daar niet tussen. Vol verbazing hebben we alles 
uitgezocht en uiteindelijk bleek dat het KNKV een flinke fout had 
gemaakt. We waren gepromoveerd ondanks wat er in de 
beslissingswedstrijd zou gebeuren. Een bekroning op ons seizoen, weg 
uit de 4

e
 klasse! 

 
Ondanks dit goede nieuws waren we erop gebrand 
om kampioen te worden. Na een rustige 
voorbereiding in het bos nabij Rheden begon de 
wedstrijd. Er waren ontzettend veel supporters 
gekomen om ons aan te moedigen. Kesteren had 
geleerd van de vorige ontmoeting en probeerde ons spelletje te 
vertragen. Ze besloten achter te verdedigen om de snelheid uit onze 
aanvallen te halen. Kesteren speelde tactisch bijzonder sterk en dit 
resulteerde tot moeizame aanvallen aan onze kant. Verdedigend bleven 
we vechten en we lieten ze niet echt weglopen. De aanvallen aan onze 
kant bleven moeizaam en we kunnen concluderen dat we geen moment 
in de wedstrijd hebben gezeten. Kesteren profiteerde optimaal van  
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onze offday, die mede door henzelf was gecreëerd. We verloren met 10-7 
en het kampioenschap was uit zicht. Gelukkig waren we alsnog 
gepromoveerd, en dat is toch uiteindelijk waar je het voor doet.  
 

Bedankt! 
Eén van de doelen voorafgaand aan het seizoen was het vormen van 
één selectie. Je hebt elkaar hard nodig in een lang seizoen, tijdens de 
trainingen, als reserve bij de wedstrijden en met blessures. Dat is perfect 
gegaan dit jaar. Een van onze sterkste punten is onze hele goede bank 
geweest en daarmee dus de breedte in de selectie (plus Junioren!).  
 
Verder willen we graag onze supporters bedanken. De enorme drukte bij 
thuiswedstrijden en vaste supporters bij uitwedstrijden zijn een enorme 
steun geweest. In Zelhem hebben ze het nog steeds over de fantastische 
sfeer tijdens de kampioenswedstrijd. Om dit nog verder te illustreren, een 
quote van een van onze tegenstanders: “Met zoveel fanatieke supporters, 
is het erg lastig winnen”. 
 

 
 
 

Iedereen bedankt en tot volgend seizoen! 
 
 
Devinco 1 
  



juni 2014 DEvINFO 36 

 



juni 2014 DEvINFO 37 

De wapperende handjes van de KANTINE-
commissie 
 
Begin dit jaar heeft de kantinecommissie zichzelf vernieuwd. Na vele 
jaren trouwe dienst heeft voorzitter Johan zijn afwasborstel aan de 
wilgen gehangen. Dank voor je trouwe inzet, Johan!!!  
 
Net als vorig jaar doet Sybald Agema een heleboel boodschappen (de 
inkoopfunctie) en uiteraard blijft good-old (mogen we dat zo zeggen?) Gé 
meer dan actief. Toegetreden tot de club zijn Astrid, Anne (voorzitter) en 
Gertjan, die als meester van de penningen een groot belang heeft bij de 
grootste kosten- en inkomstenpost van de begroting van Devinco. 
Hieronder staan ze – druk bezig - op de foto. 
 

 
 
De kantinecommissie verricht achter de bar het meest zichtbare werk. 
Maar achter de schermen wordt schoongemaakt (dit voorjaar is de witte 
tornado door de kantine gegaan met de bereidwillige medewerking van 
een groep ouders), ingekocht, hulp bij de sportdagen voor de basis-
scholen en vooral het regelen van de bezetting – het gebeurt allemaal. 
 
Leiden de personele wisselingen in de commissie tot veranderingen in 
het aanbod? De redactie van dit magazine is benieuwd naar het broodje 
korf, belegd met foie kunstgras (zand naar smaak toevoegen). 
De keuken zelf wordt al een aantal jaren geleidelijk gemoderniseerd. De 
klap op de vuurpijl was wel de introductie van de Devinco koffiemok, naar 
een idee van Astrid. 
 
Wil je een handje meehelpen? Spreek één van de leden van de 
commissie aan of stuur een mailtje aan kantine@devinco.nl .  

mailto:kantine@devinco.nl
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Diep met Sieb! 
 
Tijdens de nazit van de Algemene Ledenvergadering werd één van 
de verslaggevers van uw favoriete periodiek tot actie gemaand door 
de redactie, die hem wees op de naderende deadline. Fluks 
slingerde uw razende reporter zich op zijn stalen ros, wendde de 
steven naar het lommerrijke Diepenveen en vervoegde zich bij het 
perfecte slachtoffer voor een diepte-interview: Sibo Agema – altijd 
enthousiast en nooit om een woordje verlegen! 
   
Sibo, ik kan me Devinco niet voorstellen zonder de aanwezigheid 
van jou en je broers. Zit je al vanaf het begin bij de club – hoe ben je 
met korfbal in aanraking gekomen? 
De vraag stellen is 'm in dit geval ook meteen beantwoorden! Ik zit 
inderdaad sinds het ontstaan van Devinco bij onze club, dit was tevens 
ook de start van mijn nu 10-jaar durende korfbal carrière. Wat dat betreft 
zijn we één van de weinige die bij geen enkele andere club dan Devinco 
er 10 jaar hebben gespeeld. Ik ben bij Devinco terecht gekomen omdat 
we na een tijdje scouting 'stom' vonden en we graag een sport wilde 
beoefenen. Tijdens het toen nog georganiseerde Koninginnedag in 
Diepenveen waar Devinco aanwezig was zijn de destijds de eerste 
contacten gelegd. Zodoende zijn we er eigenlijk ingerold.  
  
Hoe ben je gegroeid als korfballer? Kan je iets zeggen over je sterke 
en zwakke punten als speler, wie jou hebben beïnvloed en in wat 
voor team kom jij het beste tot je recht? 
In denk dat ik in de loop der jaren ben gegroeid als korfballer 
voornamelijk door mijn broertjes. Ondanks het feit dat ik één en twee 
minuutjes ouder ben dan Arjen en Fokko heb ik niet het talent dat zij 
hebben. Ik had vrij snel door dat ik niet over de kwaliteiten beschik die zij 
hebben. Niks is in de jeugd leuker thuis komen met een overwinning om 
vervolgens eindeloos op te scheppen hoe mooi jouw doelpunten wel niet 
waren. Als je broertjes dat wel kunnen doen, en jezelf hoort dat je goed 
verdedigd heb weet je vanzelf hoe laat het is. Van nature heb ik een 
ontzettende wil om te winnen, zelfs met een potje FIFA tegen Matthias. 
Deze mentaliteit gepaard met een flinke dosis inzet en de wil om beter te 
worden heeft er denk ik toe geleid dat ik sta waar ik nu sta. Naarmate ik 
ouder werd hoorde en stelde ik vast dat ik ook op deze wijze belangrijk 
voor een team kan zijn. Iets wat ik denk ik best goed kan is praten, heel 
veel en tegen alles en iedereen. Dat is ook niet alleen iets waar ik nu in 
dit interview ook mee bezig ben maar ook wat ik afgelopen seizoen heb 
gedaan in het 2e. In mijn beleving is communicatie dé (lees: duh) sleutel 
tot progressie voor een team.  
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Je hebt heel lang met dezelfde spelers in de jeugd gespeeld. Een 
groot voordeel voor jou groei als speler lijkt me, en ook goed voor 
de ontwikkeling van het team... 
Dat ben ik met je eens Matthijs. Bijna het gehele oude jeugdteam zat 
afgelopen seizoen in de selectie. Het begin van het seizoen stond ik altijd 
met Jaap in het vak, nadat hij een transfer naar het 1e maakte kwam 
Arjen bij mij in het vak terecht. Degene ik met wie ik mijn hele leven al in 
het vak mee stond. Het feit dat hij mijn broertje is en we al zolang samen 
speelden, zorgde er voor dat ik zonder te kijken al wist wat hij zou doen. 
Ik denk dat we elkaar in het veld goed aanvullen. Dat maakt het wel 
makkelijker om je te ontwikkelen als speler en dat heeft uiteindelijk een 
positieve uitwerking op het team. 
   
Sibo, je bent ook jeugdtrainer. Vertel: wat zijn jouw belangrijkste 
rollen als trainer? Welke leeftijdsklasse begeleid je het liefst? Train 
je liever een talententeam, of een groep spelers die het spelletje nog 
moeten leren? 
Wat ik altijd heb proberen te doen is een omgeving te creëren binnen een 
jeugdteam waarin aan twee doelen gewerkt kan worden. Het primaire 
doel is vanzelfsprekend het ontwikkelen op korfballend vlak. Het 
secundaire doel maar voor mijzelf minimaal even belangrijke, is 
namelijk dat een kind zich altijd op zijn gemak moet voelen en met plezier 
naar de club komt. Afgelopen jaar heb ik kinderen gezien die in het begin 
van het jaar nog wat verlegen waren maar richting het einde van het 
jaar de grootste praatjes kregen. Dat is voor mij net zo veel waard als dat 
een kind een doorloopbal goed uit kan voeren. Na vier jaar jeugdteams te 
hebben getraind vind ik de E en D leukste leeftijdscategorie om te 
begeleiden. Het maakt me in dat opzicht niet uit of ze ontzettend 
getalenteerd zijn of nog een lange weg te gaan hebben, zolang ze maar 
willen. Ik ben er immers van overtuigd dat willen tot op zekere hoogte ook 
kunnen is. 
  
Hoe vergaat het jou als coach? Is het soms lastig, al die ouders aan 
de kant? Ga je wel eens in gesprek met ouders over hoe het gaat? 
Heb je tips voor hen? Nu we het er toch over hebben: had jij als 
jeugdspeler baat bij een enthousiast publiek? 
Oei Matthijs, je stelt nu wel heel veel vragen in één keer! Als ik terug kijk 
op het afgelopen seizoen waar we met de E1 kampioen zijn geworden in 
zowel de derde als de tweede klasse en een leuk uitje met het team 
hebben gehad, denk ik dat we heel tevreden mogen zijn hoe het is 
gegaan. Als jeugdspeler vond ik een enthousiast publiek heerlijk, we 
hebben in de jeugd genoeg wedstrijden gespeeld waar het publiek heel 
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fel tegen ons was. Niks is dan lekkerder om met twee punten in de tas 
naar huis te gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als coach nog nooit 
moeite heb gehad met een enkele ouder langs de kant. Sterker nog, ik 
heb dit seizoen in de persoon van Tjarco Lucas met een ouder training 
gegeven! Dat we het samen deden heeft mij zeker geholpen. Het feit dat 
hij in tegenstelling tot mij wel nadenkt voordat hij wat zegt maakte het wat 
dat betreft nog een leerzaam jaar ook.  

 
Nadat Miranda en 
Tjarco hun jongste 
zoon hadden 
gekregen heb ik 
alleen het idee 
geopperd richting de 
ouders van de E1 om 
op kraamvisite te 
gaan. Dat alle ouders 
samen initiatief namen 
voor vervoer en 
cadeautjes zorgde er 
voor dat ik me er 
totaal niet meer druk 
om hoefde te 
maken. Hiernaast is 
één van de 7 
tekeningen gemaakt 
door Amy 
Neuteboom, voor hun 
zoon 
weergegeven. Beter 
voorbeeld van 
betrokkenheid binnen 
een team dan dit kan 
ik je niet geven! 
 

 
Naast het korfballen ben je bezig aan een HBO opleiding, heb ik 
begrepen. Vertel: wat leer je daar? Heb jij daar wat aan je leerschool 
bij Devinco – en andersom, kan je je opleiding gebruiken bij de 
club? Hoe zie je jouw toekomst bij Devinco, wat ga je allemaal nog 
meer voor de vereniging betekenen? 
Dat klopt, momenteel studeer ik Bedrijfseconomie aan het Saxion in 
Deventer. In het kader hiervan heb ik afgelopen half jaar stage gelopen 
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op de control afdeling bij Koninklijke Auping bv. Daar heb ik in Jip-en 
Janneke taal vertaald: 'gecomputerd in Excel'. Waar ik me daar echt mee 
bezig heb gehouden zijn de sales, intakes en arbeidsefficiency. Op het 
eerste gezicht heeft dat weinig overeenkomsten met Devinco. Dat klopt 
ook. Wat ik daar ook moest doen is mezelf ontwikkelen in een vijftal 
leerdoelen. Hierdoor was ik veel meer bezig met reflecteren op mijn 
handelingen buiten stage om, dus ook bij Devinco. Een aantal weken 
geleden vertelde de directeur van Auping wat de essentie is van 
vooruitgang, namelijk: 'het realiseren van vandaag, en het investeren in 
morgen.' (SODE-KNETTER, redactie) Dit citaat is op elk gebied 
toepasbaar, ook binnen een korfbalclub. Je traint immers elke dinsdag -
en donderdagavond om goed voor de dag te komen op de 
zaterdag. Gedurende de opleiding waren resultaten rekeningen, 
begrotingen en balansen aan de orde van de dag. Tijdens de door jou 
eerder gememoreerde ALV waar de financiën ter sprake kwamen, hoefde 
ik dan ook weinig moeite te doen alles te begrijpen. Andersom heeft het 
voor bepaalde vakken ook geholpen omdat ik wist hoe een vereniging 
organisatorisch in elkaar zit. Begin september zit ik in het 4e en dus ook 
meteen het laatste jaar. Wat er daarna op mijn pad gaat komen weet ik 
nog niet. Nu het afstuderen toch bijna inzicht komt ben ik bezig om te 
kijken hoe ik de komende 3/4 jaar van m'n leven wil gaan invullen. 
Wel zou ik nog graag een universitaire opleiding volgen. Door deze grote 
wolk met onzekerheden vind ik het ook moeilijk aan te geven wat mijn rol 
komende jaren binnen Devinco zal zijn. Wel staat het vast dat ik volgend 
jaar met ontzettend veel plezier de D3 met Tjarco training ga geven.  
   
Sieb, jullie korfballen thuis allemaal, je moeder is een hardcore 
KombiFitster en jouw vader doet de inkoop van de kantine. Gaat het 
bij jullie aan de keukentafel wel eens NIET over Devinco en korfbal? 
Nou, we hebben het ook vaak zat over voetbal hoor! In ons huis wonen 
mensen die denken er verstand van te hebben maar op basis van hun 
voorkeur voor een club uit Amsterdam totaal niet serieus te nemen zijn :). 
Dat levert vaak genoeg makkelijk te winnen discussies op! 
  
Sibo, bedankt voor je tijd voor dit interview. Tot slot wat is jouw 
absolute top-ervaring bij de club?  
Jij ook bedankt! Leuk dat je ondanks dit slechte weer toch nog de moeite 
hebt genomen om langs te komen. Ik vind het lastig iets specifiek te 
kiezen uit 10 jaar Devinco. Ik denk dat ik dan vooral complimenten van 
mijn opa, oma, vader, moeder, broertjes, trainers en teamgenoten zie als 
hoogtepunt(en). Want als zij na een wedstrijd gelukkig zijn om wat ik heb 
gedaan, word ik óók gelukkig. 
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Column NOTA BENE: Vincent Smit  
 
Deze maand valt aan mij de eer om de column 
NOTA BENE inhoud te geven. Altijd lastig wanneer 
je voor de computer zit en nog geen inspiratie 
hebt. We zullen dus zien hoe dit stuk zich verder 
gaat ontwikkelen. Ik als korfbal gek (heb nog net 
geen bed staan in de kantine) volg het korfbal op 
de voet.  
 
Via de Antilopen site kijk ik naar de uitslagen en volg veel clubs. De 
reden dat ik zo begin betreft de jeugd. Als je kijkt naar de hoogste 
jeugdklassen zie je daar bijna altijd dezelfde verenigingen spelen en ook 
bijna altijd dezelfde verenigingen die om het kampioenschap strijden. 
Verenigingen als PKC, DVO, Fortuna, DOS’46, Dalto, SKF, KVZ en DSC 
weten altijd goede jeugd voort te brengen. Aangezien ik nu in de TC zit 
ben ik daar natuurlijk ook mee bezig want wat zou het mooi zijn als een 
vereniging als Devinco daar ook eens tussen zou komen te staan. 
Waarom niet een keer Devinco A1 in Ahoy? Een droom? En waarom lukt 
het die andere verenigingen altijd wel?  
 
Ten eerste denk ik dat Devinco op de goede weg zit en dat we met de 
middelen die we hebben het heel goed doen betreffende onze 
jeugdploegen. We hebben een goed beleidsplan en een visie, maar de 
vraag blijft wel: waarom is deze droom voor Devinco bijna niet haalbaar? 
Als je kijkt naar de verenigingen die ik hierboven heb genoemd zie je 
eigenlijk drie belangrijke dingen; grootte, historie en bekendheid. 
 
Veel verenigingen zijn groter waardoor ze meer 
jeugd hebben om uit te putten waar dan 
waarschijnlijk ook meer kans is dat daar talenten in 
zitten die een ploeg omhoog kunnen brengen. Wij 
zijn natuurlijk in der loop der jaren flink gegroeid en 
wil je dus nog hoger gaan korfballen, zullen we 
altijd de jeugd in Deventer van onderaf aan moeten stimuleren om te 
beginnen met korfballen. Devinco is daar goed mee bezig en dat is vooral 
te zien aan de kangoeroe games en het schoolkorfbal. Toch zouden daar 
nog meer kinderen van kunnen blijven hangen. Maar waarom gebeurt dit 
dan niet? Dan komen eigenlijk de twee andere punten om de hoek kijken; 
historie en bekendheid.  
 
Binnen de sport is het algemeen bekend dat als je het goed doet het mee 
leden oplevert. Kijk naar hockey; worden we wereld kampioen en/of 

Drie belangrijke 
dingen; grootte, 
historie en 
bekendheid 
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Olympisch kampioen willen kinderen gaan hockeyen, doen we het in 
tennis goed dan gaan meer kinderen tennissen. Ze zien dit als voorbeeld.  
 
Dat betekent ook dat als je korfbalvereniging altijd al hoog speelt en mee 
doet in de top van Nederland ze meer in de krant staan, dus meer 
naamsbekendheid krijgen wat automatisch betekent dat de sport in een 
regio bekender wordt en kinderen er wat makkelijker voor gaan kiezen. 
Doordat die verenigingen al jaren in de top spelen betekent dit ook dat er 
veel goede geroutineerde spelers lopen die allemaal weten wat korfballen 
is en dus potentieel goed kader zijn om de jeugd binnen een vereniging 
op een hoger niveau te tillen of constant het hoge niveau te handhaven 
zoals bv. bij PKC. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Hierbij wil ik niet 
zeggen dat wij geen goede jeugdtrainers hebben maar we missen wel 
mensen binnen de vereniging die altijd hoog gespeeld hebben, die weten 
wat het is om de top te bereiken en die dat ook over kunnen brengen.  
 
Binnen Deventer is Devinco niet zo bekend; het gaat wel beter maar 
doordat we met ons vlaggenschip niet minstens eerste klas spelen is de 
belangstelling voor sportminnend Deventer ook een stuk minder. 
Deventer is een echte voetbal stad en de 
jeugd in Deventer zou daar ook eerder voor 
kiezen. Kijk maar naar PKC, Fortuna, Dalto, 
DOS’46, DVO, SKF, KVZ en DSC, daar zitten 
ook niet echt grote voetbal clubs, in ieder 
geval niet een die in de Eredivisie speelt. Dat 
is een feit en weegt mee met de keuze van een jeugdspeler om te kiezen 
voor een sport. Men wil ook regionale voorbeelden en dat is bij PKC bv. 
een feit. In deze steden wordt Korfbal er met de paplepel in gegoten en 
dat is in Deventer niet. 
 
Dit wil niet zeggen dat we het niet goed doen. Wat ik hier eigenlijk 
duidelijk wil maken betreft het feit dat we allemaal heel graag hoog willen 
spelen, maar dat dit vaak niet altijd even makkelijk is, omdat er factoren 
mee spelen waar je soms niets aan kon doen. Natuurlijk willen wij ook 
graag kader die ooit meer dan eerste klasse heeft gespeeld, maar dat 
hebben we nu eenmaal niet. Natuurlijk willen wij ook dat we elke 
maandag in de Stentor staan met een groot promotie stuk over ons 
vlaggenschip en van wie ze nu weer gewonnen hebben, maar dat 
gebeurt helaas niet. We moeten ook niet vergeten dat Devinco dit jaar 
pas 10 jaar bestaat en dat we het in die 10 jaar heel goed gedaan 
hebben en dat veel vrijwilligers onze vereniging toch daar gebracht 
hebben waar we nu staan. Het is goed om te zien, dat we op de goede 
weg zijn. Het vlaggenschip nu derde klas, alle eerste jeugdteams spelen 

In deze steden wordt 
Korfbal er met de 
paplepel in gegoten en 
dat is in Deventer niet 
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hoger dan 5 jaar geleden; dus we mogen best een klein schouderklopje 
aan ons zelf geven. Wat voor Devinco echter goed zou zijn is dat er meer 
rustende spelers die ooit selectie of net eronder hebben gespeeld; gaan 
nadenken of het misschien iets voor hen is om mee te helpen met de 
jeugd. Misschien een soort denktank die kan mee helpen om onze 
trainers te begeleiden en ze tools te geven om de gehele jeugd langzaam 
naar een iets hoger niveau te tillen. Ik realiseer me ook dat Devinco A1 in 
Ahoy altijd een droom zal blijven, maar misschien kunnen we wel daar zo 
dicht mogelijk bij te komen, want dan zal je ook zien dat het makkelijker is 
om nieuwe jeugd binnen te halen bij Devinco. 
Conclusie; het is nog niet zo makkelijk om van bijna niets, iets te maken. 
Daar moet je geduld voor hebben. Het is ze bij PKC, DVO, KVZ etc. ook 
niet aankomen waaien, daar hebben ze ook hard voor moeten werken. 
Devinco is daar nu ook mee bezig en daar ben ik heel trots op. Wat ik 
hoop is dat misschien enkele ervaren, rustende spelers er over gaan 
nadenken om misschien wat te betekenen binnen ons jeugdbeleid als 
adviseur. Wie weet zet ik wel wat mensen aan het denken. Dan heb ik in 
ieder geval toch iets bereikt.  
 
Is er hopelijk toch nog wat zinnigs uit gekomen en geef ik de pen 

door voor de volgende keer aan Harald Pauwel om wat te 
schrijven. Ik wil hem tevens welkom heten bij het trainersgilde. 
 
Vincent Smit 
 
 

Gerrit in Oostenwind 
 
In de Oostenwind van juni 2014, de nieuwsbrief van district Oost van het 
KNKV, stond een artikel over 
ons erelid Gerrit Oltlammers. 
Redacteur Ed Rijken wist leuke 
herinneringen aan Gerrit te 
ontlokken, die nog niet in het 
interview van de vorige 
DEvINFO stonden. “Tot slot 
zegt Gerrit: Korfbal en de club 
hebben mijn leven uitgemaakt.” 
 
Klik op de link en lees meer op 
http://www.knkv.nl/nieuws/1/Oostenwind/9-5-gerrit-oltlammers-70-jaar-lid-
van-devinco/  
  

http://www.knkv.nl/nieuws/1/Oostenwind/9-5-gerrit-oltlammers-70-jaar-lid-van-devinco/
http://www.knkv.nl/nieuws/1/Oostenwind/9-5-gerrit-oltlammers-70-jaar-lid-van-devinco/
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Klaverjas- en Jokercompetitie 
 
Bij het jokeren waren in het hele jaar zes deelnemers. Hiervan zijn er vier 
personen meer dan elf keer geweest met de volgende einduitslag: 
1. Liesbeth Savic 763 punten 
2. Rie Oltlammers 909 punten 
3. Gé Luinge  927 punten 
4. Bertha Scheuter 1058 punten 
 
Bij het klaverjassen waren in totaal 16 deelnemers Hiervan zijn 13 
personen elf keer of meer geweest met de volgende einduitslag: 
1. Herman Kakkenberg  53936 punten 
2. Gerrit Wagenvoort  53687 punten 
3. Henk Slotboom  53455 punten 
4. Wim Wagenvoort  53104 punten 
5. Hein Kiffen   53016 punten 
6. Tilly Albers   52874 punten 
7. Jan Hanekamp  52669 punten 
8. Arie Albers   51831 punten 
9. Harrie Luinge  51502 punten 
10.Slavo Savic   51346 punten 
11.Riek Doeser   51119 punten 
12.Jan Deen   49456 punten 
13.Frans Ruhof   48972 punten 
 
Voor het nieuwe seizoen beginnen we op 12 september. We beginnen 
iedere avond om acht uur met kaarten. Jokeren word gespeeld met drie 
of vier personen aan een tafel. Bij klaverjassen wordt na iedere ronde 
geloot met wie je aan tafel zit. Iedereen is dus van harte welkom op onze 
kaartavonden. De kaartavonden zijn dus iedere veertien dagen op 
vrijdagavond en Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kaarten 
De datums voor de nieuwe competitie zijn 
 

12 – 26 sept 10 – 24 okt 

7 – 21  nov. 5 – 19 dec 

2 – 16- 30 jan 13   - 27 feb 

13 - 27 mrt 10 -24 april 

8 mei  Eindkaarten is 22 mei 

 
De marathon wordt gehouden op zaterdag 10 jan. 2015. 
 
Groeten, Henk en Hein 
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SPECIAL OLYMPICS – Devinco G1 
 
Vrijdag 13 juni 2014 was het eindelijk zover: Met (een deel van) het 
Devinco G-team naar de Special Olympics in Heerenveen. 
 
Dus eerst verzamelen en dan allemaal in de bus. Anderhalf uur later 
staan we in het Olympisch dorp pal naast het Abe Lenstra stadion. We 
slapen in grote barakken die het leger heeft neergezet. Deze zijn 
verdeeld in allemaal slaapcabines. Wij hebben met onze ploeg en 
begeleiders één slaapcabine met acht stapelbedden. 
 
Om ongeveer 17.00 uur op naar het diner: nasi/bami. Daarna de officiële 
opening met de ontsteking van de Olympische vlam en dan lekker de 
tribunes op en naar Spanje-Nederland kijken. Wat een feest was dat zeg: 
1-5!!  
 

 
 
Zaterdag 14 juni. Na een latertje moesten we heel vroeg weer uit de 
veren. De meesten waren voor 06.00 uur alweer wakker. Na een goed 
ontbijt kon iedereen de sporttas inpakken en vooral douchespullen mee 
(want in het dorp kunnen we niet douchen) en in de bus. De korfbal-
wedstrijden zijn in Sneek dus we moesten ongeveer een half uur rijden. 
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Wij speelden tegen Atalante (jawel, uit Apeldoorn en erg bekend), Wion 
2, Albatros en KCC (de “zwarte beukers” zoals wij ze noemen). Onze 
spelers hebben heel erg hun best gedaan. 2 gelijke spelen en 2 verloren. 
 
Na de laatste wedstrijd heeft iedereen heerlijk gedoucht en moesten we 
wachten op het vervoer terug naar Heerenveen, waar ons een heel apart 
diner wachtte: stokbrood met kruidenboter (oké), sla met krielaardappels 
(zonder jus), minigehaktballetjes in rode wijnsaus (voor mensen die dit 
niet kennen, toch heel apart), salades en carpaccio. 
Dit is voor kinderen en mensen die in een woonlocatie wonen bepaald 
geen dagelijkse pot). Toen allemaal hetzelfde aan (spijkerbroek en groen 
DSB-shirt) en op de foto in het stadion. Daarna feestavond met artiesten 
(o.a. Ronnie Tober). Hier heeft een groot deel van onze ploeg niets of 
weinig van meegekregen, want iedereen was bekaf. Dus op tijd naar “de 
tent” en rond 21.30 uur lagen de meeste al op 1 oor. 
 
Zondag 15 juni. Zondag was het weer vroeg op, want in zo’n tent zijn er 
altijd vroege vogels (Frank, Jeffrey en Daniël) dus ondanks dat we best 
tot 7.00 uur hadden kunnen slapen, waren de meeste al rond 6.30 op en 
tegen 7.30 uur was iedereen klaar met inpakken en opruimen. Dus lekker 
ontbijten en dan weer richting Sneek voor de 
laatste sportdag. 
 
Wij speelden een 3-kamp in de bronzenpoule 
(plaats 9 t/m11) en hebben op een vervelende 
manier (scheldende tegenstanders en zo) de 1

e
 

wedstrijd verloren, maar de 2
e
 wedstrijd hebben 

we gewonnen, Dus we zijn 2
e
 geworden in onze 

poule en onze spelers kregen allemaal een 
mooie zilveren medaille en een diploma. 
 
Toen maar weer een bus opgezocht die ons naar het Abe Lenstra stadion 
terugbracht en daar hebben we gewacht op de officiële 
sluitingsceremonie. We werden naar vak 27 gedirigeerd, we zaten we net 
allemaal en konden vertrekken we naar vak 3. Dus het hele zooitje weer 
verhuisd. Voor de ceremonie kreeg iedereen z’n eten uitgedeeld en 
eindelijk begon het dan. Alles in het Nederlands en herhaald in het Fries 
(apart taaltje). Het leukste was Johannes Riepma die optrad!! Om 19.45 
reden we eindelijk richting Deventer. Het was een fantastisch, sportief en 
vermoeiend weekend!  
 
Op naar Special Olympics 2016 in Nijmegen.   
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Column: Aan vakantie toe 
 
 
In ons schone dorp is een rustieke brug over de 
Zandwetering aan flarden gereden door een grote 
tractor met een nog grotere aanhanger. Nadat men 
het één en ander uit de Wetering had gevist en de 
schade opmaakte, bleek dat de brug nog half 
berijdbaar was. De dienstdoende agent, lokaal ook 
wel onder de roepnaam Bromsnor bekend, stelde daarop met wat 
noodverkeersborden een tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in.  
 
’s Ochtends vroeg op weg naar werk fietste ik langs zo’n bord en dacht 
drie tellen lang hierop zowaar een korfbaltafereel te herkennen: een paal 
met gele mand. Ik zal pogen te beschrijven hoe de flipperkast in mijn 
frontale kwab op zo’n moment werkt. 
 
Tel 1: hé een korfbalpaal met pijlen. Welk tactisch schema zou hier 
uitgetekend zijn? Interessante looplijnen. Loop inderdaad nooit rechtdoor, 
maar bouw verrassing in door te wenden en te keren. En soms weer 
kaarsrecht terug te lopen, ook weer verrassend als je dat een tijdje niet 
gedaan hebt. Of zouden deze twee looplijnen onder de paal tegelijk lopen 
zodat de één de ander uitblokt voor een goede aangeef of zelfs afvang 
met rebound? En plots komen beelden voorbij van diverse versleten 
coaches en dito cursussen waar op schoolborden en flap-overs (bij 
gebrek aan Power Point en beamers, simpelweg omdat deze nog niet 
uitgevonden waren) in kille en met modder besmeurde kleedkamers 
wanhopig gepoogd werd ons tweedimensionaal te duiden wat we 
driedimensionaal niet goed deden. 
 
Tel 2: zou het KNKV het eindelijk door hebben? Frappez toujours zoals 
Franse marketeers dit hoog in het vaandel hebben. En zo toujours dat 
zelfs de onbewuste consument bij een onschuldig verkeersbord tot 
korfbal wordt beïnvloed? Men begint, op jacht naar positieve beïnvloeding 
van het korfbal imago het principe van de geheime boodschap te 
hanteren. Het fameuze fragment in reclames dat zo kort duurt dat we het 
alleen kunnen zien als een ster-spot in ultra slow motion wordt 
afgespeeld. Maar waardoor we wel maximaal beïnvloed schijnen te 
worden. De nietsvermoedende automobilist scheurt langs en heeft na 
passeren van het bord ineens een prachtig beeld van de ultieme topsport 
korfbal. Nu maar hopen dat Mart hier binnenkort passeert. 
Tel 3: het zal wel weer een grapje van de dorpse Devinco drieling zijn. 
Ongetwijfeld hebben zij ’s nachts, met het kleine broertje Pietje Bell in 
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hun kielzog, ongezien voor Bromsnor in hun korfbalkoorts met spuitbus 
wat verkeersborden aangepast. En als dit experiment slaagt en vaders 
het niet doorkrijgt zullen ongetwijfeld meer borden volgen. Ook in 
Deventer. Zoals een grote D midden in blauwe rotondeborden, 
ingetekende korven op woonerf aanduidingen en blauwe lampen i.p.v. 
oranje in verkeerslichten op grote kruispunten. 
 
Na 3 tellen zoveel waanbeelden en woeste gedachten te hebben 
ondergaan kom ik in de vierde tel, na het passeren van het bord, tot een 
simpele conclusie: ben aan vakantie toe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stonebridge 
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Info van Devinco 
 
Blijf op de hoogte van alles bij Devinco. Behalve in de DEvINFO en de  
e-mail-nieuwsbrief vind je info op Facebook, Twitter, de app en de 
website. 

 

 
 

 
 

Devinco-app! 
 
 

 
De website  
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Den Papieren Poll (XIV) 
 
Een poll is bij uitstek geschikt voor de digitale media. Toch hebben 
wij van Devinco gewoon een papieren poll. Heb je een prangende 
vraag, of wil je weten wat “de meerderheid” ervan denkt; stuur dan 
je poll in de vorm van een stelling naar: redactie@devinco.nl.  
 
De vorige Poll had de stelling “Alle wedstrijdspelers moeten de maand 
voorafgaand aan het veldseizoen onder de hoogtezon of zonne-
bank.” aan jullie voorgelegd. Ik weet niet of het u, lezer, is opgevallen, 
maar het mooie voorjaarsweer heeft onze benen zeker goed gedaan. Als 
gebronsde Brazilianen op een WK huppelden onze achttallen dit voorjaar 
door de wei. Dit kan niet anders dan een bijzonder gezonde indruk 
hebben achtergelaten op onze tegenstanders. En niets is zo intimiderend 
als een gezonde en fitte look.  
 
Van melkflessen schakelen we zonder al te veel moeite door naar meer 
serieuze zaken. Heden voor u ligt alweer Den veertiende Papieren Poll. 
Het medium om serieuze en gewichtige kwesties binnen de Devinco 
organisatie op luchtige manier aan te snijden.  
Devinco timmert hard aan de weg om sportieve topprestaties neer te 
blijven zetten. Door de oogharen heen lijkt het tij te keren. Vanonder 
groeit de organisatie fantastisch. Maar ja, wanneer kunnen we de 
mannen en vrouwen van C, D en de E in de hoofdmacht verwachten? Nu 
lijken onze talentjes en talenten ook nog gescout te worden door de 
concurrenten. Is hier sprake van "faul play" of moeten we deze verkapte 
complimenten juist ten gelde maken? De redactie polst jullie mening over 
de stelling:  
 
 “Devinco doet zich strategisch tekort als we ons niet naar de 
korfbal transfermarkt begeven. Er loopt een hoop talent rond dat we 
aan ons kunnen binden” 
 
 JA – Dit is de tijd waarin we leven. Maak tijd en leden vrij om 

selectief onze teams en onze vereniging te verrijken met nieuw 
korfbalbloed. Strategisch relatiebeleid is zo'n voorbeeld! 
 

 NEE – Devinco gaat voor fair play. Als mensen bij Devinco willen 
spelen moeten zelf maar aankloppen. Onze groei komt primair 
uit jeugdige aanwas! 

 
Stuur jouw antwoord naar redactie@devinco.nl vóór 15 september 2014. 
Anoniem inzenden mag ook. 

mailto:redactie@devinco.nl
mailto: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 
Carlijn van Hees 
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  
Karlijn van Hees 
kangoeroeklup@devinco.nl  

 
KombiFit 
Menno den Outer 
kombifit@devinco.nl 

Ledenadministratie 
Anita Israel  
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 
Matthijs Rademaker  
sponsoring@devinco.nl / 06 5244 3148 

Kantinecommissie  
Anne van de Spek 
kantine@devinco.nl 

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

Wedstrijdsecretariaat   

Wedstrijdkorfbal (1,2,3,A1) en KNKV-
zaken 
wswk@devinco.nl  

 

Senioren breedtekorfbal 4,5,6 en 
Midweek 
Marrit Jongbloed 
wsbk@devinco.nl / 0570 649800 

Jeugd breedtekorfbal G, A2 t/ F  
Anita Israel / Caroline van de Plas / 
Jolanda Wilkens 
wsdef@devinco.nl / wsdef@devinco.nl 

 

Betalingen:  
Rabobank t.n.v. Devinco Deventer 
rek.nr.11.82.74.988 
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