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Door de redactie:  
 
Hoewel het weer niet altijd meezat hebben we kunnen genieten van 
een leuke 2

e
 helft van het veldseizoen. Vincent blikt in vanuit de 

technische commissie terug op de behaalde sportieve resultaten – 
en die mogen er zijn. Een keurige notering voor ons vlaggenschip 
en kampioenschappen voor het 3

e
, voor de C-teams én voor de 

jongste jeugd. 

 
Over de jongste jeugd gesproken: Carlijn vertelt in deze uitgave enthou-
siast over de Kangoeroe Games, de formule waarmee we kinderen uit de 
groepen 1 en 2 van het basisonderwijs een leuke ochtend bezorgen en 
voor onze vereniging proberen te winnen. In een interview blikt ze 
bovendien terug op haar periode in en & het bestuur, nu ze een – hopelijk 
tijdelijk – stapje terug gaat doen met haar werk voor Devinco. Carlijn 
bedankt! 
 
Loes brengt heel goed nieuws in haar 
bijdrage over de G-korfbal: vanaf het 
volgende seizoen gaat Devinco met maar 
liefst twéé G teams deelnemen aan de 
competitie! Zo komen onze korfballers 
meer aan spelen toe – en daar gaat het 
natuurlijk om.  
Stonebridge zet in zijn bijdrage schrijver 
dezes effectief op zijn plaats: in één (1) 
woord, HULDE!!  
 
Verschillende teams van onze club 
hebben het seizoen op hun eigen wijze 
afgesloten met een activiteit. Dat getuigt 
van teamspirit: ook buiten het veld weten 
ze elkaar te vinden. Voor de A1 gold 
uiteraard dat niet alleen een seizoen, maar 
de hele juniorenperiode werd afgesloten, 
nu het team uit elkaar valt. Maar we kijken 
vooral vooruit - naar een leuke & drukke 
tijd – vooral voor de activiteitencommissie. 
De HE-dag en het jeugdkamp komen 
eraan – en dan de zomervakantie… 
 
De redactie 
PS & LRG: 15/510*0,5=0,015. 
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Van de voorzitter 
 
Begint het net lekker weer te worden en moeten 
we constateren dat we al tegen het einde van 
het seizoen lopen, dat is wel een beetje jammer. 
Het zou toch mooi zijn als we nog een paar 
mooie zaterdagen op de velden zouden mogen 
meemaken, met daarbij een stralend zonnetje. 
Maar met de komende Hennie Ebelerdag, 
komende zaterdag, is het seizoen dan toch echt 
afgelopen.  
 
Aan de andere kant, als het enige dat we te klagen hebben de late 
intrede van het voorjaar is dan hebben we niet te mopperen. En 
inderdaad kunnen we terugkijken op een mooi seizoen, zowel sportief als 
qua ontwikkelingen op ander vlak. Devinco 1 heeft zich met een gedeelde 
derde plaats mooi kunnen bewijzen in de derde klasse, en diverse teams 
(Devinco 3, C1, C2, F1, F3) zijn kampioen geworden. En ook was er een 
bijzondere wedstrijd van de A1 te zien, waarbij afscheid genomen werd 
van aankomend studenten Eline en Reinier, en het team komend seizoen 
eigenlijk uit elkaar valt na jaren samen gespeeld te hebben. Dat was een 
mooi en wat ontroerend moment.  
 
Afgelopen zaterdag speelde de accommodatie van Devinco, net als vorig 
jaar, een belangrijke rol in de obstakelrun 'Fitste van Deventer', dat dit 
jaar nog grootser opgezet was dan vorig jaar. Bij deze wil ik iedereen 
bedanken die zich hiervoor heeft ingezet om van dit sportevenement een 
succes te maken. Dit is het imago van de vereniging ten goede gekomen, 
en Gertjan meldde dat ook de clubkas met deze actie flink is aangevuld.  
 
Nu het korfballen afgelopen is en de gaten in veld 2 gerepareerd zij is het 
hoog tijd voor andere klussen. Het huidige beleidsstuk dateert uit 2012, 
hoog tijd dus om te kijken hoe het staat met de doelen die we destijds 
opgeschreven hebben, en te kijken welke nieuwe dingen we willen 
oppakken, en hoe we dat willen en kunnen doen. Dit is een klus die we 
de komende maanden gaan oppakken. Daarnaast heb ik pas een 
interview gehad met het Sportbedrijf Deventer, die op allerlei 
beleidsvlakken wilden weten hoe we de zaken aanpakken, en daarbij hun 
hulp kunnen aanbieden. Op het vlak van subsidies gaat ook het een en 
ander veranderen, dus dat zijn ontwikkelingen die we mee moeten 
nemen. Kortom, het wordt geen saaie zomer.  
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Op dit moment zijn we trouwens in gesprek met het bestuur van 
korfbalvereniging TOP uit Vroomshoop, om afspraken te maken over een 
nog te organiseren wedstrijd tussen het nationale team van Brazilië en 
Devinco, waarschijnlijk op 19 oktober. Hou de nieuwsberichten in de 
gaten! 
 
 
Menno den Outer 
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Ledenvergadering: 63 keurige afmeldingen 
 
Er zijn bijna meer bestuursleden dan leden. Donderdagavond 12 juni 
bleek geen goede tijd voor een ledenvergadering. Liefst 63 leden 
had wel de moeite genomen zich netjes af te melden. Secretaris Ellis 
Bobeldijk had uitgerekend dat er 34,8 leden moesten zijn om te 
kunnen vergaderen, en daarvoor misten er nog zo’n tien. 
 
Bestuur en aanwezige leden namen de agenda rustig door. Er komt een 
extra ledenvergadering om formeel te bevestigen wat op 13 juni is 
besproken. 
 

 het bestuur wil komend seizoen een nieuw beleidsplan opstellen. Dat 
gaat een werkgroepje doen. 

 dit najaar komt het Braziliaans korfbalteam een oefenwedstrijd in de 
zaal spelen tegen Devinco, in de voorbereiding op het WK Korfbal.  

 BEO-bestuurslid Marcel Top heeft ideeën over aanpassing van de 
kunstgrasvelden aan de kleinere (zaal) 
afmetingen, maar het overleg met de 
gemeente komt nog niet op gang.  

 de vergadering discussieerde over 
andere mogelijkheden dan de vrijwil-
ligersavond als “bedankje” voor actieve 
clubleden.  

 penningmeester Gertjan den Hertog gaf 
een enthousiaste toelichting op de 
cijfers van de jaarrekening en de 
begroting. Het gaat financieel goed, maar er dreigen wel enkele 
donkere financiële wolkjes: minder subsidies, hogere prijzen. Het 
bestuur bekijkt of het beter is de contributies jaarlijks aan te passen. 
Nu gebeurt dat niet, en lijken de verhogingen groter. De begroting kan 
niet formeel worden vastgesteld. 

 secretaris Ellis nam afscheid, met een welverdiend bloemetje. Het 
bestuur gaat haar schaterlach missen. Opvolger Thijs Nijland kon niet 
worden benoemd, maar hij begint nu met een snuffelstage bij het 
bestuur.  

 de TC heeft nog vacatures voor trainers en scheidsrechters. Meld je 
aan! 

 de Activiteitencommissie zoekt ook versterking, het liefst uit de nieuwe 
aanwas. 

 de vernieuwde website ging live in de vergadering online. Kijk op 
www.devinco voor de nieuwe look!  

Onze penningmeester maakt het 
ook duidelijk voor mensen die niet 
van cijfers houden. Wist je dat één 
week trainen in de zaal met alle 
teams € 500 kost? 
En dat de veldverlichting 5 minuten 
onnodig laten branden € 1,35 
kost? Koop daarvan liever een 
consumptie in de kantine! 

http://www.devinco/


juni 2015 DEvINFO 10 

Technische Commissie 
 
En dan zit de competitie er al weer op. Wat is de tijd eigenlijk snel 
gegaan. We hebben nog wel wat op het programma staan met de 
vereniging, maar geen competitie meer. De HE-dag en het kamp 
zullen mooie afsluitingen zijn van een geslaagd jaar. 

 
Als we even kijken naar het afgelopen veld mogen we best trots zijn dat 
ons vlaggenschip toch maar mooi na hun promotie een knappe derde 
plaats in de wacht hebben gesleept en dat met zo’n jonge selectie.  
 
Helaas eindigde het 2

de
 zevende, dat hadden we graag anders gezien. 

Het 3
de

 was al ruim voor de tijd kampioen en hopelijk zit er voor hen nog 
promotie in net zoals in de zaal. Zou toch mooi zijn om 1, 2 en 3 allemaal 
in de 3

de
 klasse te hebben. Het 4

de
 behaalde een mooie derde plaats en 

dat mag ook zeker genoemd worden. 
 

Kampioenen 

Natuurlijk waren er ook 
kampioenen. Het 3

de
 al in een 

vroeg stadium, verder de C1, de 
C2, de F1 en de F3. Allemaal 
proficiat. Al met al mogen we er 
trots op zijn. Als je kijkt naar de 
statistieken zijn ze mooi! 
 
 
Nieuwe teams altijd spannend 

En dan op naar volgend seizoen. 
Wat staat ons dan te wachten. In 
ieder geval zal de selectie nog 
jonger worden vanwege de 
junioren die over komen. Een 
uitdaging ligt hun te wachten om 
te kijken of ze er klaar voor zijn. 
De selectie staf heeft versterking 
gevonden in Bas die Willem en 
Vincent gaat ondersteunen! 

 
Natuurlijk zijn de nieuwe teams 

voor volgend seizoen altijd spannend. Nu is er ook weer veel vergaderd 
en goed overlegd, zodat we naar onze mening met de juiste keuzes zijn 

Devinco F2 
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gekomen. Natuurlijk kunnen we niet iedereen blij maken, maar we maken 
als TC altijd bewuste keuzes, waar we lang over nagedacht hebben en 
die zeker bij meerdere mensen getoetst zijn. 
 
Uitdagingen volgend seizoen 

Waar liggen volgend seizoen de uitdagingen voor de TC? Die zijn er 
altijd. We zijn in ieder geval blij dat we een opvolgster voor Marjan 
hebben gevonden. Carjanne komt de TC versterken en neemt de jongste 
jeugd onder haar hoede. Wat voor ons op korte termijn nu belangrijk is 
zijn eigenlijk twee zaken: 
 

1) Een nog beter jeugdbeleid neer zetten waar de trainers goed 
begeleid worden. 

2) Scheidsrechters opleiden en leden meer plezier te laten krijgen in 
het fluiten van een wedstrijd. 

 
Jeugdplan en jeugdbeleid willen we volgend seizoen hard aan werken en 
we zijn ook aan het praten met mensen om te kijken hoe en wie dat het 
best kan gaan doen. We willen hoger op met de vereniging en dat begint 
bij de jeugd! Dat betekent ook dat we de kwaliteit van de trainers nog 
meer willen verhogen en dat gaat zeker lukken als je tot nu toe kijkt hoe 
de trainersstaf van de jeugd eruit ziet. Natuurlijk kunnen we altijd nog 
versterking gebruiken dus als je zin hebt meld je aan! Ook als je alleen wil 
coachen en ook als je een ouder bent en denkt: “dat lijkt me leuk”. Laat 
van je horen!!! Dan kunnen we in gesprek. 
 
Fluiten weer sexy maken 

En dan scheidsrechterszaken. Dat moet een speerpunt worden om zo 
meer mensen geïnteresseerd te krijgen om af en toe voor de bond te 
fluiten. In de zaal hebben we helaas te weinig wedstrijden gefloten, wat in 
boetes en punt aftrek resulteert en dat zal op het veld ook zo zijn. 
Daarom is het voor ons belangrijk dat we het anders op moeten zetten. 
We willen een groep bereid vinden om scheidsrechters beter te 
begeleiden, we willen de jongeren de spelregels laten leren zodat fluiten 
leuker gaat worden en we willen mensen stimuleren meer te fluiten om 
dat het gewoon leuk kan zijn.  
Zoals ze zo vaak zeggen: “we willen fluiten weer sexy maken!” Wat dacht 
je van een poule van scheidsrechters zodat je met elkaar afspreekt 
wanneer wie fluit dan hoef je ook niet elke week (bondscheidsrechters 
bedoel ik dan). Met de wijze mannen Jeroen, John, Gerrit, Wim, Rico en 
ook Maurits willen we als TC daar binnenkort of voor het nieuwe seizoen 
naar gaan kijken. Gelukkig werkt de bond ook mee door de 
spelregeltoetsen makkelijker te maken zodat je veel zelf kan doen. Lijkt 
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het je wat om in het nieuwe seizoen Christiaan en Vincent te vergezellen 
om hogerop te gaan fluiten geef het dan aan mij door. Je kunt ook op 
zondag fluiten en met zo’n poule systeem is het dan te overzien. Dat 
komt ook omdat er scheidsrechters stoppen. Gerrit zal ik later in het jaar 
nog bedanken want die gaat stoppen aan het eind van het veld in 
ongeveer oktober.  
 
John floot zaterdag zijn laatste wedstrijd. Het bestuur en de TC hebben 
hem in de bloemetjes gezet om hem te bedanken voor meer dan 30 jaar 
trouwe fluit dienst voor de vereniging. Dat is niet niets en daar moesten 
we gewoon bij stil staan. Heel erg bedankt John voor al die trouwe 
jaren!!!! Hopelijk vinden we net zo iemand als jou terug! 
 
Dan sluit ik nu af en hoop ik dat iedereen een hele fijne vakantie (zonder 
korfbal) heeft om weer even de batterij op te laden. Dan kunnen we weer 
heerlijk voel goede en frisse moed een nieuw seizoen met zijn allen 
starten waar we hopelijk nog een stapje harder vooruit kunnen gaan 
zowel technisch als tactisch. 
 
Groet 
 
Vincent Smit 
 
 
 

 
Devinco 2 
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Trotse coaches 
 
Hieronder kunnen jullie een stukje lezen van Merwin en Arjen. Samen zijn 
zij de trotse coaches van de D1. De D1 is een ontzettend leuk team dat al 
lange tijd bij elkaar is. Volgend gaat het team helaas uit elkaar. Al vele 
jaren zijn ze tweede geworden, ook dit jaar weer helaas. Wel hebben ze 
een keer mogen genieten van het kampioenschap. Ze spelen dit jaar in 

de eerste klas, waar ze zelf nogal trots op zijn, haha . De wedstrijden 

gaan niet zonder slag of stoot, met soms ook wat ‘emoties’ op het einde. 
We hebben Merwin en Arjen gevraagd om nog even een laatste woord 
over dit team te zeggen. 
 
 
Voorbereiding 
Extra gemotiveerd door het mislopen van het kampioenschap voor de 
zomer, begonnen we vol frisse moed aan een nieuw seizoen. Rebecca 
en Tessa kwamen ons team versterken, dat verder bestond uit; Vincent, 
Djurre, Isa, Shania, Milou, Vera en Noa.  
 
De doelstellingen voor dit jaar waren; 

 Kampioen worden 

 Veel kansen creëren, nemen en dus scoren 

 Leren voor verdedigen in de paalzone 
 
Najaar Veld 

Na de winst op het toernooi in Doetinchem waren de verwachtingen voor 
de 1

e
 helft van de veldcompetitie hoog gespannen. In de voor ons nieuwe 

1
e
 klasse waren de tegenstanders: Duko, DWS en goede bekende 

Atalante. Op papier zouden we van deze ploegen moeten kunnen winnen 
en het papier kreeg geen ongelijk. Mede door twee hele sterke 
wedstrijden tegen Atalante en een klinkende 29-2 overwinning tegen 
Duko pakten we meteen het kampioenschap. En daarmee het leed van 
vorig seizoen behoorlijk verzacht.  
 
Zaal 

Ondanks het mooie kampioenschap waren we er ons wel van bewust dat 
de tegenstand op het veld niet heel groot was. In de zaal zou het een 
stuk zwaarder worden met sterke tegenstanders als DVO, Rheko en 
Oost-Arnhem. De eerste helft van het zaalseizoen bleek dit ook, een 
aantal keer werden we door bovenstaande ploegen flink weggespeeld. 
Met als dieptepunt een 11-1 nederlaag bij Atalante. We hadden met 
name moeite met de lengte en kracht van onze tegenstanders. Ook kost 
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het inslijpen van nieuwe manieren van verdedigen tijd en gaat dat 
gepaard met fouten.  
 
Het mooie van een competitie is wel dat je alle tegenstanders nog een 
keer tegenkomt en je dus een herkansing krijgt. Het trainen op 
verdedigen begon zich uit te betalen, aanvallend werden we sterker en 
gingen slimmer om met het fysiek van onze tegenstanders. Nederlagen 
zijn misschien niet leuk, maar je kunt er wel heel veel van leren. Elke 
wedstrijd in de tweede helft van de zaal werd dan ook afgesloten met een 
beter resultaat, qua uitslag of spel, dan in de eerste helft. Met als 
hoogtepunt de overwinning op Oost-Arnhem, waar we de tegenstander 
tactisch flink de baas waren. Een prima plek in de middenmoot was een 
mooi resultaat in deze competitie. 
 
Voor ons als trainers het mooiste seizoen, waarin we de meeste stappen 
hebben gemaakt.  
 
Voorjaar Veld 

Voor de competitie begon hebben we afgesproken om weer vol voor het 
kampioenschap te gaan. De tegenstanders, KVZ, Atalante en Steeds 
Hooger zijn allen lastig, maar niet onverslaanbaar. Onze goede vorm uit 
de zaal namen we mee en we begonnen sterk aan de competitie. In de 5

e
 

wedstrijd speelden we de kampioenschapswedstrijd tegen KVZ. Thuis, op 
het hoofdveld met flink wat toeschouwers langs de lijn, verloren we  
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helaas. Ondanks deze flinke teleurstelling kunnen we toch terugkijken op 
ook weer een goede laatste serie wedstrijden.  
 
Progressie 

Vooruitgang is vaak moeilijk te meten. `Toch willen we één statistiek 
meegeven om te laten zien op welk vlak we vooruitgang geboekt hebben. 
Vorig seizoen scoorden we in alle competities, 132 doelpunten, dit jaar 
waren dat er precies 200. Een prestatie om trots op te zijn. En een 
bevestiging van het behalen van onze doelstelling, om veel te kansen te 
nemen, schieten als je vrijstaat en dus veel te scoren.  
 
Naar de C 

Na de zomer maakt iedereen de overstap naar de C. Grotere ballen, 
hogere palen. Kortom een nieuw seizoen vol uitdagingen. 
 
 

 
Wij willen iedereen bedanken 
die de D1 gesupport heeft dit 
seizoen. Maar bovenal de 
spelers die met hun 
enthousiasme, de wil om te 
winnen en de wil om te leren 
dit seizoen tot een prachtig 
korfbaljaar hebben gemaakt.  
 
 
Arjen & Merwin  
 

  

Merwin 
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Devinco A2 
 
Nu kunnen jullie een stukje lezen over de A2, geschreven door Suzanne. 
Omdat het team niet heel erg bekend is binnen de club, vinden we het 
leuk vinden als jullie er wat meer over zouden weten. Wel gaat het team 
volgend jaar ook uitelkaar, maar het is altijd leuk om te horen hoe het 
team is geweest. 
 

Afgelopen 
zaterdag, 30 mei, 
hebben wij onze 
laatste wedstrijd 
samen gehad. 
Een deel blijft in 
de junioren en een 
aantal gaan naar 
de senioren voor 
nieuwe 
uitdagingen.  
 
Ik heb een hele 
leuke tijd in de A2 
gehad. Ook al 

waren we niet altijd de beste, we hebben altijd plezier gehad in het spel. 
Soms met hier en daar een onenigheidje, maar dat hoort er bij. Ik heb 
nieuwe dingen geleerd en waar nodig mijn team geholpen. Iedereen heeft 
vooruitgang geboekt dit seizoen en daar ben ik trots op. De A2 is een 
super gezellig team. 
We zijn dit seizoen tweede geworden. Als je mij gevraagd had een jaar 
geleden of ik dit had verwacht, had ik waarschijnlijk gelachen, met het 
idee dat dat onmogelijk is. Maar als je iets echt wilt, en als je er dan met 
zijn allen voor gaat, is het mogelijk. 
 
Ik wil Mariska en Loes bedanken. Voor de tactische maar ook wijze 
lessen die we hebben geleerd, want ik neem aan dat de rest er ook zo 
over denkt. Wij zijn allemaal gegroeid in het spel met hulp van jullie. De 
één heeft wat meer hulp nodig gehad dan de ander, maar iedereen is 
jullie dankbaar, dat weet ik zeker. Bedankt Mariska en Loes, voor alles!  
 
Ik ga het team missen, maar ik weet zeker dat ik een hele leuke tijd 
tegemoet ga bij de senioren! 
 
Suzanne  
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Leuk maar kort seizoen voor de G 
 
Voor de G bestond dit tweede helft veld slechts uit twee 
wedstrijddagen, een keer naar DVO en een keer naar KVZ. We 
hebben in Bennekom beide wedstrijden gewonnen, in Zutphen 
speelden we helaas maar 1 wedstrijd omdat Victum had afgezegd en 
helaas hebben we deze ene wedstrijd verloren van Atalante. Dus 
weer net niet en weer Atalante!! Maar het zij ze gegund. 
 

 
 
We hebben nog wel wat leuks voor de boeg, nl. het NK voor G-korfballers 
in Dordrecht op 13 juni. Daar gaan we met 12 spelers heen, samen met 
Atalante. Atalante heeft ook een heel en een half team, dus we hebben 
een gecombineerd team gemaakt (team Stedendriehoek). We gaan 
gezellig met twee verenigingen in een grote bus richting Dordrecht en 
gaan er een gezellige dag van maken. En natuurlijk hebben we de 
kampdag nog voor de boeg, waarop we met een aantal G-ers een dag 
gaan meedraaien tijdens het jeugdkamp van Devinco. 
 
Wat ik hier wel wil vermelden, is dat de groei van de G-ers er duidelijk is; 
veel van onze spelers maakt grote sprongen vooruit en ze willen allemaal 
zo graag leren om beter te worden. Fantastisch!! We zijn ook met een 
groep al bezig om het 4-0 te leren en om in de aangeef te komen, zodat 
een ander een doorloopbal kan nemen. 
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Volgend jaar (dus na de zomer) gaan we in 2 teams spelen, zodat we niet 
meer zoveel hoeven door te wisselen. Dit houdt wel in dat de spelers er 
zoveel mogelijk moeten zijn, want anders moeten andere spelers heel 
veel invallen. 
 
Mariska en ik zitten beiden in de districtscommissie voor de G-korfbal 
(deze is pas geleden nieuw leven in geblazen) en we gaan in die 
commissie kijken hoe de competitie het best vorm gegeven kan worden, 
zodat alle G-korfballers in District Oost aan een of andere vorm van 
competitie kunnen deelnemen. We gaan in ieder geval contact zoeken 
met alle verenigingen die G-korfbal aanbieden om te kijken welke 
mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk G-korfballers naast het trainen 
ook wedstrijdvormen aan te bieden. 
 
Ten slotte wil ik nog vragen aan iedereen die korfbal leuk vindt: kom 
zoveel mogelijk bij elkaar kijken en support ook anderen dan je eigen 
team. De G-ers hebben dit seizoen helaas nauwelijks thuis gespeeld, 
maar als we wel thuis spelen is het leuk als er ook anderen dan ouders 
langs de kant staan aan te moedigen. Ditzelfde geldt ook voor de G-ers: 
kom eens op zaterdag bij Devinco kijken naar anderen, je kunt hier heel 
veel van leren. Je kunt altijd op de site zien wat er thuis spelen of vraag 
het aan iemand van de begeleiding, die kunnen je altijd vertellen of er 
nog leuke wedstrijden zijn om te kijken. Dus ook als jezelf niet hoeft te 
spelen, kan het heel leuk zijn om eens naar het Devinco-veld te komen 
en gewoon eens te kijken bij een ander team. 
 
Jullie tevreden G-coach, 
 
Loes Beets 
 
 
 

De Vouw 
 
In deze digitale DEvINFO past niet De Echte Vouw, twee bladen A5 met 
nietjes in het midden. Daarom een compromis: meerdere foto’s, die je 
ook scrollend kunt zien. De jeugdkampioenen 
De redactie mist toch het papier….. 
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vouw 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Devinco F3 - KAMPIOEN 

Devinco C1 – KAMPIOEN! 
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Devinco C2 – KAMPIOEN! 

Devinco C2 – KAMPIOEN! 

Devinco F1 – KAMPIOEN! 

Devinco C2 – KAMPIOEN! 
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NK G-korfbal in Dordrecht 
 
Eindelijk is het zover. Op 13 juni gaan we naar het Nederlands 
Kampioenschap voor G-korfballers bij Movado in Dordrecht. 
We gaan met 15 sporters van Devinco en 14 sporters van Atalante 
gezamenlijk in een grote bus naar dit evenement.  

 
Er gaan 5 Devinco-spelers en 4 Atalante-spelers samen 1 team vormen 
deze dag: team Stedendriehoek. Zij hebben twee keer samen getraind, 
om elkaar te leren kennen en aan teambuilding te doen. De rest van de 
spelers speelt onder de eigen verenigingsnaam. Het mixteam gaat spelen 
in de B-poule, Atalante in poule A1 en Devinco in poule A2. 
 
Om 6.45 uur op zaterdagmorgen verzamelen we op de parkeerplaats op 
de Rielerenk en laden we de Devinco-spelers met hun tassen in de bus. 
Om 7.30 halen we de Atalante-spelers op bij de Macdonalds in Apel-
doorn–Zuid en dan verder op weg naar Dordrecht. We zijn ruim op tijd om 
koffie te drinken, om te kleden en een plek te zoeken op het veld. Elke 
ploeg heeft zijn eigen partytent! De vlag wordt opgehangen tussen de. 
 

 
Mixteam Atalante/Devinco 
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andere verenigingsvlaggen. Na de officiële opening met een gezongen 
Wilhelmus gaan we beginnen met de wedstrijden 
 
In de A-poules zitten alle verenigingen qua niveau erg dicht bij elkaar en 
er worden spannende wedstrijden gespeeld. Ons Devinco-team had aan 
een gelijkspel in de laatste poulewedstrijd voldoende voor een plek in de 
finalewedstrijd; helaas werd deze wedstrijd nipt verloren met 3-2 en 
werden we 3e en laatste in de poule (daaruit blijkt ook dat alles heel dicht 
bij elkaar lag). Ook Atalante en het mixteam hebben helaas niet 
voldoende punten kunnen pakken om verder te gaan. 
 
Naast de poulewedstrijden werd er ook gestreden om een strafworp-
kampioenschap. Van elk team mochten alle spelers 5 strafworpen nemen 
en degene die het meest gescoord had mocht aan het eind van de dag 
tegen de andere ploegbesten strijden om het strafworpkampioenschap. 
Namens Devinco was dit Naomi Maatman en namens het mixteam 
Jeffrey Jansen. Helaas wisten beiden in de finaleronde slechts 1 van de 3 
strafworpen erin te gooien. Maar goed gestreden hoor!! 
 
We hebben een lange, vermoeiende maar erg gezellige dag gehad, met 
dank aan Atalante, ouders en begeleiders!! Nog een kampdag voor de 
boeg en dan eindelijk vakantie!  
 
Tot in augustus allemaal,  
Loes 
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Van de Activiteitencommissie 
 
De AC is op moment van schrijven druk bezig met de laatste 
voorbereidingen voor het kamp en de HE-dag. Als eerste de HE-dag 
waar we onder het genot van een hapje en drankje het seizoen sportief 
afsluiten. Als laatste activiteit het jaarlijkse kamp wat ons deze keer naar 
Rijssen brengt. Hoe het kamp verloopt kunt u lezen in de kampkrant die 
na afloop in de welbekende mailbox terecht zal komen. Dat het de nodige 
hilarische momenten op zal leveren is wel duidelijk. 
 
Terugblikkend op het afgelopen seizoen kunnen wij concluderen dat er 
een aantal zeer geslaagde activiteiten zijn georganiseerd met goede 
opkomsten en tevreden gezichten bij zowel de deelnemers als de AC-
leden. 
 
Aan het eind van dit seizoen nemen wij afscheid van Jorien en Lisette en 
verwelkomen wij Erwin Steegeman. Er is dus nog een vacature bij de AC.  
 
Rest mij nog om jullie een fijne zomervakantie te wensen. Wij zien elkaar 
na de zomer bij de verschillende activiteiten. 
 
Voorlopige kalender: 

 Oktober, playbackshow / Devinco ’s got talent (alle leden) 

 December, Sinterklaasfeest (E, F, kangoeroes) 

 December, Kerstdiner (A, B, C, D en G) 

 December, Kerstbrunch (Trimploeg) 

 Januari, Nieuwjaarsfeest (Senioren, A en B) 

 Overige activiteiten nog nader te bepalen 
 
Namens de AC 
Wim  
  

TeeVee Kamp 

26, 27 en 28 

juni 
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Hennie Ebelerdag 2015 
 
Bij het krieken van de dag was het benauwd en warm. Dus maar 
even een weer check uitvoeren. Hmm…. Daar werden we niet vrolijk 
van. Vanuit het zuiden naderen forse buien die boven Deventer 
hangen als we gaan starten met het spelparcours. Gelukkig bleef 
ons echt noodweer bespaard en konden de aanwezigen in een 
miezerregen hun spellen afwerken.  

 
Snel werden de scores vakkundig verwerkt 
door vader en dochter (Pim en Jorien). En 
konden nog voor de start van het 
tientoernooi de winnaars bekend gemaakt 
worden. 

 18 jaar en ouder: Peta Rademaker 

 13 tot en met 18: Jorrik Albers 

 tot en met 12: Vincent Verhagen 

 G-korfballers: Dion Frederiks 
 
De foto’s zijn te vinden via de website 
www.devinco.nl (in een nieuw jasje 
gestoken). 
 

 
Rond de klok van één uur werd door de deelnemers gestart met het 
tientoernooi. Verdeeld over 9 poules in drie leeftijdscategorieën werd 
moedig gestreden om de plaatsen 1. De winnaars van elke poule gingen 
door naar de winnaarspoules. De verliezers respectievelijk naar de 2

e
, 3

e
 

en 4
e
 plek.  

 
Uiteindelijk resulteerde het in de volgende eindstand: 
Senioren 18 en ouder Junioren 13 t/m 18  Junioren 6 t/m 12 
1. Christiaan en Fokko 1. Peta, Marlous, Eline 1. Shania en Vera 
2. Merwin en Stefan 2. Matthias en Christian 2. Milou en Isa 
 
De dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ verzorgd door sponsor 
DSRfoods. Getuige de restjes die over zijn gebleven is er goed 
gebunkerd.  
 
De AC wil iedereen bedanken voor hun vrijwillige inzet tijdens deze dag. 
Het kantinepersoneel, de spelbegeleiders, Gerrit Muiderman (voor de 
muziek) en Pim Ebeler voor het tellen van de punten. Samen hebben we 
er een geslaagde dag van gemaakt.  

http://www.devinco.nl/
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Naar de webshop via www.devinco.nl 
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Volgend jaar zal de Hennie Ebelerdag een 
andere opzet krijgen. We moeten helaas 
constateren dat met name de deelname van het 
ochtendprogramma terugloopt. Wij hebben wel 
ideeën voor een veranderde opzet maar zijn 
uiteraard ook benieuwd naar die van jullie. Mail 
ze daarom door naar activiteiten@devinco.nl  
 
Rest mij nog om, namens de voltallige AC, 
iedereen een hele fijne vakantie te wensen. Wij 
zien jullie graag terug op en rond het veld en bij 
de activiteiten in het nieuwe seizoen.  
 
 
Blijf komen want Devinco is meer dan korfbal alleen! 
 
Wim Dorgelo 
 
 
 
 

 
  

mailto:activiteiten@devinco.nl
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Carlijn doet een stapje terug 
 
Als je de tamtam of de Facebook-pagina van Devinco volgt, dan 
weet je al dat Carlijn van Hees stopt als begeleider van de 
Kangoeroe Klup. Carlijn verwacht zelf een kangoeroetje, zoals ze 
zelf in deze DEvINFO schrijft. Dat is reden te stoppen als actief 
Devinco-lid. De redactie blikt met Carlijn terug op haar 10 jaar 
actieve jaren in de vereniging. 

 
Hoe kwam je bij Devinco terecht? 
Ik ging studeren in Deventer, HBO 
personeel en arbeid. Op de 
introductiemarkt op de Brink zag ik een 
korfbalpaal staan en als korfbalster 
(DLKV uit Didam) werd ik daardoor 
natuurlijk getriggerd. Bij de korf stond 
Hanneke van de Weg. Een tijdje later 
ben ik gaan trainen en spelen bij 
Devinco.  
 
Hoe werd je actief in de vereniging? 
Na zo’n driekwart jaar heeft Marjet 
Verstrijden, toen voorzitter van de 
commissie Contact en bestuurslid, mij 
op de training gevraagd voor de 
ledenwerving. Een paar jaar later heb 
ik geruild met Marjet en ben ik in het 
bestuur gekomen. Mijn motivatie? Ik vind korfbal een mooie sport, vooral 
ook omdat het gemende sport is. Het imago dat korfbal vaak heeft is niet 
terecht. Ik wil graag mijn enthousiasme overbrengen op zo veel mogelijk 
jonge mensen. Toen vond ik het ook raar dat de korfbalclub in een stad 
als Deventer even groot was als mijn oude club uit Didam. Daar hebben 
we trouwens de laatste jaren wel hard aan getrokken.  
 
Zelf korfballen leek een beetje op het tweede plan te komen. 
Ja, dat klopt wel. Door blessures kon ik niet doen wat ik wilde doen. Later 
vond ik de combinatie met mijn werk ook lastig. En ik voelde commitment 
met het bestuurswerk. Sportieve hoogtepunten heb ik niet echt gehad. 
Toen ik korfbalde vond ik verdedigen het leukst, het de tegenstander zo 
moeilijk mogelijk maken.  
 
Welke functie of activiteit vond je het leukst om te doen? 

Carlijn 
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Na het bestuurswerk ben ik de Kangoeroe Klup gaan begeleiden. Daar 
heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Ik haalde vele energie uit het 
enthousiasme van de kinderen. In het bestuurswerk vond ik het mooi dat 
we de Kangoeroes Games voor elkaar hebben gekregen, samen met de 
scholen. Ook vond ik de strategische bijeenkomsten van de bond leuk, 
brainstormen hoe je als vereniging er uit krijgt wat erin zit. En het was 
mooi om bij te dragen aan het korfbalpalen-project. 
 
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? 
Ik heb er veel van geleerd. Hoe je keuzes maakt en hoe je efficiënt 
organiseert. Gezamenlijk hebben we rond de communicatie veel gedaan. 
En ik ben erg blij met de groei van de Kangoeroe Klup. 
 
Wat is jouw tip voor de club? 
Blijf het zoeken in de jonge spelertjes, de Kangoeroes en F’jes. En 
investeer in het uitbreiden van de contacten met de scholen. Als je 
eenmaal contact hebt, kun je veel bereiken. Het is wel zaak de contacten 
goed te onderhouden. 
 
Zien we je nog bij Devinco? 
Zeker weten. Ik draag Devinco een warm hart toe en blijf via Geert met 
de club verbonden. Nu doe ik een stapje terug voor de gezinsuitbreiding, 
maar ik kom wel weer aanwaaien! 
 
Thijs Nijland 
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Open training en KangoeroeGames groot succes 
bij jongste jeugd! 
 
Deze winter kwamen we er achter dat ruim de helft van de kinderen 
bij de KangoeroeKlup in de zomer van 2015 over zou gaan naar de 
F’jes, omdat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging en de 
KangoeroeKlup min of meer ‘ontgroeid’ zijn. Dat zou betekenen dat 
we in het najaar van 2015 nog 
maar twee kinderen over zouden 
hebben bij de Kangoeroes. Dat 
zou echt zonde zijn! Een 
ledenwerfactie was dringend 
nodig om de KangoeroeKlup te 
laten bestaan. 

 
Op 11 april werd daarom een open 
training georganiseerd voor 
kinderen in de leeftijd van de 
KangoeroeKlup en F’jes. Een idee 
van een van de ouders (Rien 
Prinsen) die aangaf bij de 
Montessorischolen flyers te willen uitdelen. Een simpel idee, relatief 
weinig inspanning en… een groot succes! Ruim 45 kinderen kwamen af 
op deze open training. Mede doordat ook andere ouders aangaven flyers 
uit te willen delen op verschillende basisscholen. Heel fijn dat er werd 
meegedacht! 
 

 
 
Na de open training in april en de KangoeroeGames in mei zijn er bij de F 
en de KangoeroeKlup alweer 5 leden bij gekomen. Bij de KangoeroeKlup 
zijn we nu in totaal met 16 kinderen! Nog niet iedereen is al lid, maar de 
meesten zijn dat wel van plan. Na de zomer kunnen we in elk geval 
rekenen op een groep van ongeveer 12 kinderen. Ik ben echt trots op dit 
bereikte resultaat. Een simpele actie met zoveel effect: wat wil je nog 
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meer?! Met soms relatief weinig inspanning kan je veel bereiken, als je 
het maar doeltreffend oppakt. Het is vaak minder ‘gedoe’ dan je denkt. 
 

 
 
Voor degene die dat nog niet weten, ik stop na dit seizoen met het 
begeleiden van de Kangoeroes omdat ik zelf een klein Kangoeroetje 
verwacht in augustus ;-) Ik kom zeker nog wel langs bij de vereniging en 
zie jullie hopelijk allemaal weer ergens in het najaar.  
 
Groeten, 
Carlijn van Hees 
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Eindstand  van klaverjas- en jokercompetitie 
2014-2015 
 
Bij het jokeren waren in het hele jaar zeven deelnemers, 
hier van zijn er drie personen meer dan elf keer geweest. 
1. Liesbeth Savic 954 punten. 
2. Ge Luinge  1037 punten. 
3. Bertha Scheuter 1283 punten. 
 
Bij het klaverjassen waren in totaal 20 deelnemers, hiervan zijn 11 
personen elf keer of meer geweest. 
1. Wim Wagenvoort 55281 punten. 
2. Gerrit Wagenvoort 53024 punten. 
3. Herman Kakkenberg 52953 punten 
4. Slavo Savic  52528 punten. 
5. Jan Deen  52318 punten. 
6. Jan Hanekamp 51717 punten. 
7. Hein Kiffen  51708 punten. 
8. Arie Albers  51497 punten. 
9. Harrie Luinge 50974 punten. 
10. Tilly Albers  50475 punten. 
11. Riek Doeser 48335 punten. 
 
 

Klaverjas- en Jokercompetitie 2015-2016. 
 
De data voor de nieuwe competitie zijn. 
11 – 25 sept. 4 – 18 dec. 11 - 25 mrt 
9 – 23 okt. 15 - 29 jan 8 -22 april 
6 – 20 nov. 12 - 26 feb 6 mei  
 
Eindkaarten is op 20 mei. Marathon wordt gehouden op zaterdag 
9 januari. 
 
We beginnen iedere avond om 20.00 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. 
De kaartavonden zijn dus iedere veertien dagen op vrijdagavond en 
iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kaarten. 
 
Groeten,  
Hein Kiffen  
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Column: Collateral Damage 2 
 
Ooit was er de Amerikaanse journalist Trevor B. 
Italic die de LRG (Literair Respons Getal) 
bedacht. Toen in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw de hoeveelheid ingezonden brieven bij 
kranten fors toenam, was het zijn doel om maat 
en getal te geven aan deze reacties op 
krantenartikelen.  
 
Zijn formule was even simpel als doeltreffend: men dele het aantal 
woorden van de ingezonden brief door het aantal woorden van het artikel 
waarop gereageerd wordt. Het getal wat dan verkregen wordt werd dan 
ook nog eens met 0,5 vermenigvuldigd, de zogenaamde dempingsfactor. 
Deze was in het leven geroepen omdat men ervan uitging dat een 
professioneel schrijver minder woorden nodig had iets duidelijk te 
brengen dan een amateuristisch reageerder. Zodoende werd de LRG 
berekend.  
 
Kwam deze op 1 uit dan was volgens Italic sprake van een effectieve en 
efficiënte reactie. Bij kleiner dan 1 zelfs sprake van vakmanschap, en 
groter dan 1 riekte naar amateuristisch gebroddel. In een wetenschappe-
lijk artikel in de New Boston Journal of Evidence Based Journalism uit 
1939 beschreef hij dat hij nog nooit een LRG groter dan 3 gevonden had. 
Nou ja, slechts één keer dan, maar die bleek bij nadere studie afkomstig 
van iemand met een meervoudig persoonlijkheidssyndroom. 
 
Vorige keer schreef ik over collateral damage en een nevenschade 
declaratie bij uw penningmeester. Ik deed dat in 70 woorden. Hierop 
reageerde één uwer redacteuren in de redactionele inleiding met 491 
woorden. Dus: 491 / 70 * 0,5 = 3,51 LRG. Kortom: historie is geschreven, 
en helaas voor deze redacteur wordt op de geesteszorg de laatste tijd 
hard bezuinigd. Ik weet niet tegen welke persoon van hem ik praat als ik 
zeg op zijn opmerking “Buigt, Stonebridge, knielt neder, of zwijgt voor 
immer meer!” dat niets zo leuk is dan schrijven tegen weerstand in. Dus 
we gaan onverdroten door: 
 
Berichtte ik de vorige keer over collateral damage  nu vervolg ik deze met 
een alleraardigste foto uit de Stentor van de maand mei. Ene 
jongejuffrouw beweert in het bijbehorende artikel dat kinderen niet meer 
zelf kunnen spelen op het schoolplein. En werpt zich dan ook op als 
speelcoach om de (schijnbaar niet) spelende jeugd in goede banen te 
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leiden. Welk één triestheid. Laat de jeugd maar schuiven. Fantasie 
genoeg voor welk spel dan ook.  
 
Het probleem zit meer in deze zelf benoemde speelcoach. Een 
grensoverschrijdende bemoeizucht en control-drang. Waarschijnlijk 
geboren uit een mislukte jeugd, een leeg-nest-syndroom, of een 
Münchhausen by proxy. Zelfs een mogelijk meervoudig 
persoonlijkheidssyndroom kwam even bij me op. Maar wat steekt er dan 
weer met kop en schouders in de foto bovenuit? Juist ja, de korfbalpaal. 
Stevig baken in roerige schoolpleintijden met niets ontziende 
speelcoaches. Rustbrenger bij dreigend onrust. Vuurtoren in een donkere 
periode. Toezichthouder als probleemmevrouwen schoolpleinen dreigen 
te kapen.  
 
Deze damage is zo collateral dat hier sprake is van onbetaalbare PR die 
ook nog eens geen cent kost. Hulde!! En nog een laatste advies aan die 
probleemmevrouw de speelpleincoach: U kunt altijd nog redacteur 
worden, maar houdt u svp de LRG wel goed in de gaten. 
 

 
.  
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100 jaar Paul Hardonk Bouw  
 

Onze trouwe sponsor – nu van de A1 en van de 
G, voorheen jarenlang de hoofdsponsor van 
Devinco en daarvoor van Korfoes – bestaat in 
2015 precies een eeuw lang.  

 
Om dit te vieren pakte het Deventer bouwbedrijf uit 
met een spetterende feestavond op 29 mei, 

waarvoor Devinco was uitgenodigd. Marcel en Matthijs hebben onze 
vereniging vertegenwoordigd en aan dhr. Herman Jansen, de directeur 
van PHB Deventer (spreek uit als PeeHaaBee), behalve een gift aan de 
Stichting Deventer Leergeld, een tastbaar cadeau overhandigd in de 
vorm van een Devinco shirt, uiteraard mét het nieuwste PHB logo en 
rugnummer 100! Herman Jansen gaf aan dat ze een mooi plekje zullen 
zoeken om het shirt op te hangen in de hoofdvestiging aan de 
Maagdenburgerstraat. 
 
In een goed gevulde schouwburg gaf Herman Jansen in zijn toespraak 
aan waar het bij PHB om gaat. Ze willen mooie gebouwen neerzetten en 
onderhouden, door een goed samenspel, binnen het bedrijf, maar ook en 
vooral met opdrachtgevers en partners in Deventer en in de regio. Naast 
nieuwbouw en onderhoud legt het bedrijf zich vanouds toe op renovatie 
en restauratie opdrachten. Samenspel, binnen en buiten het team: als 
korfballers herkennen we dat natuurlijk als een recept voor mooie 
resultaten. 
 
Burgemeester Andries Heidema vertelde dat hij echt trots is dat het 
bouwbedrijf bij de stad Deventer hoort en de steeds iets toevoegt aan de 
stad. Ook was er een bijdrage van de schrijver van het jubileumboek. 
Daarin kregen we een mooie geschiedenisles over PHB en Deventer 
voorgeschoteld. De fabrieken van Ankersmit, de wijk Knutteldorp maar 
ook de recente nieuwbouw van basisschool De Vijf-er kwamen voorbij. 
En laat die school nou een korfbalpaal trots op het grasveld voor de 
school hebben geplaatst… 
 
Laat op de avond maakte niemand minder dan Frans Duits het feest 
compleet. Wij zongen mee natuurlijk, sloten aan in de polonaise en waren 
de volgende ochtend een beetje brak… 
Devinco feliciteert PHB Deventer en wenst het een mooie toekomst, op 
naar de 200 jaar! 
 
Marcel en Matthijs   
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Den Papieren Poll (XVIII) 
 
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 “Niet alleen voor de F’jes is de superspeler 

een goed idee. Zet hem in voor alle korfbalteams, klein en groot! Dan 
krijg je tenminste eerlijke wedstrijden.” De reacties waren niet mals. Qua 
heftigheid kwam het in de buurt van de Twitter-lawine over de jurk van 
Trijntje Oosterhuis op het songfestival. Van de reacties koos 108% voor 
NEE. Bij sporten draait het om wie de beste is, dus bij korfbal wie het 
meeste scoort. Zonder verliezers geen winnaars.  
 
Over de volgende stelling kunnen jullie de hele zomer peinzen, het liefst 
aan het strand. Heeft beachkorfbal de toekomst? Sommige volleybal-
bobo’s denken dat de zaal-versie van hun sport het niet redt op de lange 
termijn. Niet geschikt voor TV. Beach-volleybal heeft “het” wel. Is dat ook 
zo bij onze mooie korfbalsport? Surf even naar 
http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/ en bekijk de prachtige foto’s. Vier 
tegen vier, mooi weer, kleurige en snelle outfits…Toch flitsender dan een 
nat grasveld in pak ‘m beet Westervoort.  

✂----------------------------------------------------------- 

 
 “Voor de toekomst van korfbal is beachkorfbal onmisbaar.” 
 
 JA – Beachkorfbal heeft de toekomst. Ik ben klaar voor de 

wekelijkse training op Bussloo. Speciaal hiervoor heb ik al een 
tank top / inschietshirt / polo besteld bij de Devinco korfbalshop. 
 

 NEE – Het strand is om op te liggen. Ik vind de overgang straks 
naar kleine velden op het kunstgras al genoeg verandering.  

 
 
 
Kruis jouw antwoord aan, knip de bon uit, en leg hem in het postvak van 
contact/redactie in het clubhuis. Doe dat uiterlijk half september. Of stuur 
jouw antwoord naar redactie@devinco.nl. Anoniem inzenden mag ook. 

mailto:redactie@devinco.nl
http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/
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 
Vincent Smit 
scheidsrechter@devinco.nl  

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 en 
midweek 
Jolanda Wilkens 
wsbk@devinco.nl / 

Jeugd breedtekorfbal G, A2 t/ F  
Christa Top /  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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Kijk op http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/  
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