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Met dank aan de fotografen, met name Wim Dorgelo, Karin Oltlammers en Hans 

Albers.  

 Kopij volgend clubblad voor 15 juni 2014 naar redactie@devinco.nl  

 Nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrief naar nieuws@devinco.nl  

 Nieuws voor de website bij webredactie@devinco.nl 
  

www.devinco.nl  @Devinco_korfbal  devinco 
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Door de redactie 
 
Deventer, 15 maart 2014. Net teruggekeerd van ons DEFinco – 
toernooi en met het kampioensfeest van ons vlaggenschip nog in de 
benen, moet de redactie van uw favoriete periodiek u verslag doen 
van de jongste noviteiten in onze mooie korfbalsport.  

 
En dan doel ik niet op de veldverkleining naar een maat van 20 x 40 
meter, die, als de voortekenen ons niet bedriegen, in 2026 een feit zal 
zijn. Wie zei daar overigens dat onze vereniging niet over een proactief 
bestuur & een ver vooruitziende onderhoudsploeg 
zou beschikken? Hebt u ons nieuwe materiaalhok 
al in de groenstrook zien staan? Past prima bij de 
veldjes van de toekomst! Hulde aan hen, die de 
jongste opstal van de club in de benen hebben 
geholpen!! Ook ga ik hier niet zeuren over het idee om de jonge jeugd 
vanaf volgend seizoen te verplichten tot éénvakskorfbal – elders in deze 
clubkrant veegt onze eerste voorzitter al met Friese nuchterheid 
vakkundig de vloer aan met deze innovatie. Zelfs de “superspeler”, die 
vleesgeworden beloning voor slecht verdedigen van de jongste jeugd – 
als je er 3 achter staat mag je een extra speler inbrengen – ach, laat ons 
hierover slechts stilzwijgen. Iedere sport kweekt zijn eigen patatgeneratie; 
met déze spelregel hebben we daar geen frieten meer bij nodig.  
 
Nee, het gaat ons om de nieuwe K3 korfbalpaal – uw redactie is zó 
enthousiast over deze draagbare paal, die in iedere dames handtas past, 
dat zij er fluks een scheut gemeenschapsgeld voor heeft uitgetrokken 
opdat jullie, trouwe lezers & spelers van Devinco, nog deze zomer fijn 
kunnen ballen op the Bussloo beach bijvoorbeeld. Ook hierover treffen 
jullie in DEze INFO het laatste nieuws. Dan moet het niet te hard waaien 
natuurlijk, zoals vanochtend. Een frisse bries zorgde voor een geweldige 
omzet, een druk bezochte kantine en zelfs ons “koekblik”- ’t materiaalhok 
bij het tweede veld – werd als schuilplaats voor de ouders van de 
korfbaljeugd van Wezep tot Oost-Arnhem benut. Wat was het een 
geweldig toernooi! Een pluim op de hoed van alle vrijwilligers die hier aan 
hebben bijgedragen, de wedstrijdleiding, de kantine, de fluitisten, de 
techniek, de veldenuitzetters en vuilnislieden, enzovoorts & et cetera!  
In deze DEvINFO voor elk wat wils – een “must have” voor iedere 
sportliefhebber uit de Koekstad en omstreken. Laat je verrassen, geniet 
ervan en wend je met je ideeën & tips tot …. 
 
De redactie   

Het moet niet 
veel gekker 
worden!! 
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Van de voorzitter 
 
De tijd gaat hard, want het binnenseizoen is voorbij en we kunnen 
weer naar buiten, wat toch altijd een mooi vooruitzicht is. We 
hebben het zaalseizoen afgesloten, en hoe! Het 
eerste team heeft een glansrijke competitie 
afgesloten met een promotie naar de derde 
klasse, wat een heel mooi resultaat is, waar 
Rob, het team en de technische staf heel trots 
op mogen zijn.  

 
Zelf heb ik het van dichtbij mee mogen maken, 
dankzij Wims organisatietalent was er een bus 
geregeld die de 'harde kern' van de Devinco supporters naar Zelhem 
bracht om te genieten van die laatste wedstrijd van de competitie. Er 
waren de nodige ondersteunende middelen meegenomen om het team 
aan te moedigen, en ik vermoed dat ze zoveel herrie in Zelhem niet vaak 
horen! Met groot enthousiasme werd de ploeg daarna onthaald in het 
clubhuis. Wat een feest! 
 
Afgelopen zaterdag was het andere succesnummer aan de beurt, het 
DEFinco toernooi. Meer dan 500 kinderen meldden zich voor een 
wederom door Trienke en haar team perfect georganiseerd toernooi. Het 
was wel wat fris, er stond flink wat wind, maar de organisatie stond als 
een huis en er waren op het terrein koffiekraampjes ingericht zodat een 
warme kop koffie altijd dicht bij de hand was. Dit was een tactische zet 
van Gertjan, die zelfs ogenschijnlijk nadelige omstandigheden in Euro's 
weet om te zetten. En door de goed werkende geluidsinstallatie, 
aangelegd door Gerrit, kon de wedstrijdleiding zich overal verstaanbaar 
maken. Het verliep allemaal heel soepel, de sfeer was goed, en extra 
trekpleister Daniël had heel veel succes met zijn optreden als kangoeroe, 
wat het overigens heel natuurlijk af gaat. We kunnen terugkijken op een 
geslaagd en sfeervol toernooi.  
 
En binnenkort, in april hebben we de vrijwilligersavond. Het kan niet op bij 
Devinco! 
 
 
Menno den Outer 

  



maart 2014 DEvINFO 8 

Van de penningmeester 
 
 
Als penningmeester ben ik dol op cijfertjes. Ook houd 
ik enorm van overzichten. En natuurlijk ben ik 
geïnteresseerd in incasseren van geld. Dat alles heb ik 
in onderstaand lijstje gecombineerd. Het is een lijstje 
van mensen die geld verdienen voor Devinco.  

 
Toelichting: 
Geld dat Devinco nodig heeft om te kunnen korfballen en 
leuke dingen te doen, komt voor het grootste deel uit 
contributies en kantine-inkomsten. Daar zorgen we met zijn allen voor. 
Heel mooi! Enkele groepen wil ik echter apart vermelden.  
 
Ten eerste zijn dat de scheidsrechters die namens Devinco wedstrijden 
fluiten in het wedstrijdkorfbal (veelal op een “vreemd” veld). Het is niet zo 
zeer dat we daar geld voor krijgen, maar wel zo dat we voor de niet 
gefloten (of beoordeelde) wedstrijden boete krijgen. En dat kan oplopen 
tot honderden euro’s (zelfs tot ver over de duizend)! Dat is misschien niet 
bij iedereen bekend, maar dat voorkomen onze mannen (helaas nu nog 
alleen mannen) toch maar. 
 
Vlak bij elkaar (op de plaatsen 2 en 3) zorgen de groot-gebuikers in de 
kantine voor veel inkomsten. Op koffie en thee zit weliswaar meer marge, 
maar er zijn maar weinig mensen die 4 koppen koffie 
in een uur wegtikken.  
 
Daarna heb ik op de vierde plek in dit rijtje de 
redacteuren van DEvINFO gezet. Eigenlijk vooral om 
de garantie te hebben dat mijn stukje ook 
daadwerkelijk geplaatst wordt. 
 
Op de laatste plaats in dit rijtje (misschien moet het wel de eerste plek 
zijn) staan we met zijn allen zelf. Iedereen die iets doet voor de club, 
zorgt er indirect voor dat er inkomsten zijn. Of wel jouw werk voorkomt 
dat er iemand van buiten moet worden ingehuurd, ofwel jouw werk zorgt 
er voor dat de vereniging groeit, waardoor er ook meer inkomsten zijn. 
Dus allen: Ga zo door! 
 
TOP 5: WIE VERDIENT HET MEESTE GELD VOOR DEVINCO? 

1. Scheidsrechters 

2. Bier-drinkers  

Het is een lijstje 
van mensen die 
geld verdienen 
voor Devinco. 
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3. Koffie/thee-leuten 

4. Redacteuren 

5. Vrijwilligers 

 

 

Sponsor jij Devinco ook? 
 

De teller van SponsorKliks klikt voor Devinco door, eind januari al tot bijna 

100 euro. Het shoppen bij bol.com, wehkamp.nl en 

booking.com leverde Devinco het meeste op.  

Maar het kan nog beter! Eerst even via de Devinco-

site www.devinco.nl en dan je bestelling doen. Eén 

klik extra. Geen extra kosten, maar wel geld voor je 

korfbalvereniging! 

 

 

 

 
 

 

 
  

Vakantie boeken? 
Even via 
Sponsorkliks! 

http://www.devinco.nl/


maart 2014 DEvINFO 10 

Nieuwe regels bij E- en F-korfbal  
 
Binnen 10 seconden gooien, verdedigd schieten bij de F, geen 
achttallen meer bij de E. Vanaf volgend seizoen gaat er veel 
veranderen voor de spelers van de E en de F. Het KNKV wil met de 
nieuwe regels korfbal aantrekkelijker maken voor jonge spelers. Ook 
is een nieuwe naam bedacht: 4Korfball. 
 
Veranderingen bij de F-jeugd 
Bij de F-jeugd wordt de verdedigd-regel afgeschaft en mogen jongens en 
meisjes elkaar hinderen. Op die manier wordt er veel meer geschoten en 
hopelijk ook meer gescoord.  
 
Daarnaast gaat dit meer lijken op het verdedigen in de hogere teams: 
kinderen moeten écht gaan hinderen als ze willen voorkomen dat hun 
tegenstander scoort; alleen met je hand omhoog staan is niet meer 
voldoende.  
 
Een andere wijziging is de 10 seconden regel: kinderen mogen de bal 
nog maar maximaal 10 seconden vasthouden en moeten dan gooien. Op 
die manier gaat het spel sneller. Nadeel is wel dat de betere ploeg 
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hierdoor vaker de bal zal krijgen.  
Daar heeft het KNKV wat op bedacht: de superspeler. Bij 3 doelpunten 
verschil mag de ploeg die achter staat een 
vijfde speler inbrengen en speel je dus in 
overtal-situatie. De ploeg die achterstaat 
krijg het makkelijker, de tegenstander 
moeilijker. Als het verschil 2 doelpunten 
wordt, gaat de superspeler het veld weer 
uit. 
 
Veranderingen bij de E-jeugd 
Bij de E wordt vanaf komend seizoen alleen nog maar 4Korfball 
gespeeld, achttallen zijn afgeschaft. De regels bij de E zijn wel iets 
anders dan bij de F. Bij de E-jeugd geldt wel gewoon de verdedigd-regel 
en speel je met twee jongens en twee meisjes, zoals we nu ook doen. Bij 
de E is er ook geen superspeler. Wel geldt bij de E ook de 10 seconden 
regel. 
 
Clinics 
In april en mei organiseert de bond trainingsclinics waar trainers 
mogelijke trainingsmethoden en handvatten krijgen om met de nieuwe 
regels om te gaan. Heb je interesse om daaraan mee te doen? Meld je 
dan bij mij. 
 
 
Spelregelwijzigingen voor E en F 

4Korfball voor E-jeugd 4Korfball voor F-jeugd 

 1 vak  1 vak 

 4 tegen 4  4 tegen 4 

 Binnen 10 seconden overgooien  Binnen 10 seconden overgooien 

 Niet schieten als je wordt verdedigd  Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’) 

 Iemand van eigen sekse 

verdedigen 

 Jongens en meisjes verhinderen 

elkaar om te scoren 

 Minimaal 1 meisje per team  Minimaal 1 meisje per team 

  

 Mogelijk om SUPER speler in te 

zetten 

 
 
Marjan den Hertog 
  

Daar heeft het 
KNKV wat op 
bedacht: de 
superspeler 
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DEFinco-toernooi 
 
De vierde editie DEFinco toernooi; een geslaagde korfbalochtend!  
Dit jaar maakte een combinatie van succesfactoren dat we kunnen 
terugkijken op een geslaagd DEFinco toernooi.  
 
Zowel de gasten (korfballers, korfbalsters, coaches en ouders) als diverse 
vrijwilligers gaven op verschillende momenten aan genoten te hebben 
van een goed georganiseerd jeugdtoernooi. Allereerst waren de 
aanmeldingen overweldigend; In drie weken tijd stroomden de mailtjes zo 
snel binnen dat we moesten we beslissen dat bepaalde categorieën vol 
zaten. Ook hadden alle commissies binnen Devinco proactieve ideeën. 

Het vinden van vrijwilligers 
verliep dit jaar soepel. 
Selectiespelers namen 
een groot gedeelte van 
het fluiten op zich. 
Verschillende ouders en 
trim- en combifitleden 
waren actief in de kantine 
of namen andere taken op 
zich. Ook jeugdleden van 
de A, B en C droegen hun 
steentje bij. Kleine 
uitdagingen (waaronder 
parkeren en terugtrekken 
van teams) werden snel 
opgepakt en opgelost. Het 
frisse lenteweer 
stimuleerde de kinderen 
fanatiek te korfballen en 
alle ouders en coaches tot 
het kopen van koffie en 
lekkere pannenkoeken. 

 
Na een enthousiaste warming-up onder leiding van de Kangoeroe gaven 
de dames van het wedstrijdsecretariaat het startsignaal voor de eerste 
wedstrijden. Het bewaken van de tijd en het verwerken van alle uitslagen 
was strak georganiseerd en gaf veel vertrouwen. Geregeld stonden de 
kinderen te kijken bij de uitslagen en hielden bij of ze al bijna een 
kampioensbeker mee naar huis mochten nemen. De negen rondes waren 
snel voorbij; waarna onze voorzitter en de Kangoeroe veertien keer een 
kampioensbeker konden uitreiken. 
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Opnieuw kwamen we tot de conclusie dat deze editie weer ‘beter’ was 
dan de vorige. Tegelijkertijd blijven we ook perfectionistisch en ontvangen 
graag feedback. Wat was er goed en wat kan een volgende keer beter? 
We horen en lezen het graag. 
 
Mirjam en Trienke 
 
 

Korfballeague-finale 
 
TOP en PKC zijn de favorieten voor de korfballeague-finale op zaterdag 
5 april in Ahoy Rotterdam, om 19.00 uur. Als we DEvINFO drukklaar 
maken, ziet het er naar uit dat hun uitdagers in de kruisfinales, Fortuna 
en Dalto, een maatje te klein zijn. Zij spelen de kleine finale om de 3

e
 en 

4
e
 plek, om 16.30 uur. De finale Hoofdklasse A-jeugd begint om 14.00 

uur. Daar staat PKC A1 (ten koste van DSC Eindhoven) tegen Fortuna A 
of DOS’46 A1, die een 3

e
 kruisfinale spelen na 40-38 (! - na verlenging) 

en 26-23. 
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Van de Activiteitencommissie 
 
Na een geslaagd nieuwjaarsfeest, een mooi kampioensfeest en een 
strak georganiseerd DEFinco toernooi (met dank aan Trienke en 
Mirjam) zijn we vanuit de diverse sporthallen gelukkig weer beland 
in het Middenvak!  

 
Gelukkig. Jazeker. De kans dat je mensen tegenkomt is hier vele malen 
groter dan vanuit onze basis in de winter. Het vertrouwde, het gezellige. 
Ja, ook voor de AC is het Middenvak de basis van de vereniging. Voor de 
komende periode hebben wij nog een aantal activiteiten op het 
programma staan en bij het verschijnen van het clubblad zijn deze 
wellicht al geweest. Op 29 maart is er een spooktocht voor de A tot en 
met de D en op 5 april hebben wij een leuke paasactiviteit georganiseerd 
voor de E, F en kangoeroes.  
 
Naast deze activiteiten het vaste programma van de maand juni.  
Op 14 juni organiseren we de Hennie Ebeler-dag waar weer een hoop 

gezelligheid op het programma staat. Voor een gezellige afsluiter van het 
korfbalseizoen bent u dus van harte welkom. De aanmeldingsformulieren 
hangen binnenkort in de kantine. Ook voor het tientoernooi. Meld je dus 
tijdig aan want vol is vol.  
In het weekend van 20 t/m 22 juni gaan wij weer met de jeugd op kamp. 
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. En de locatie hebben wij reeds bezocht. Met de mobiele 
palen die Matthijs heeft geregeld moet het wel een succes worden. Nader 
info volgt via de aanmeldingsformulieren. 
 
Agenda activiteiten: 
29 maart 2014  Spooktocht A, B, C, D 
5 april 2014  Paasactiviteit E, F en kangoeroes 
14 juni 2014  Hennie Ebelerdag 
20 t/m 22 juni 2014 Jeugdkamp 
6 september 2014 Jubileumfeest 
 
Namens de AC nog wel het aandacht voor het volgende: 
Als jullie als team iets willen organiseren dan is dit voor ons geen 
probleem. Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Maar willen jullie ons een 
plezier doen en deze activiteiten melden bij de AC. We willen graag 
voorkomen dat er wildgroei ontstaat en dat er op bepaalde data dubbele 
activiteiten staan gepland.  
 
De AC ziet jullie graag bij de activiteiten! 
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Selectie-diner 
 
Het 2e heeft de selectie uitgenodigd om te smikkelen van een 3-
gangendiner in het Middenvak, om het goede zaalseizoen af te sluiten en 
het nieuwe seizoen goed te beginnen. Het thema was Black Tie. Bas 
dacht echter dat het een grap was en is snel weer richting huis gegaan 
om zijn pak aan te trekken. Het 2e heeft haar kookkunsten laten zien.  
 
Voorgerecht: soep met stokbrood, hoofdgerecht: macaroni/spaghetti, 
nagerecht: pannenkoek met ijs/vruchtjes en slagroom. Het was een erg 
geslaagde avond! 
 

 
Koks van Devinco 2: Christiaan Udo, Willem Scheper en Kornelis Jorna 
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Willem Scheper blikt terug en vooruit 
 

Rob kan me altijd bellen. 
 
Willem, Devinco bestaat in 2014 10 jaar. Een goede aanleiding voor een 
diepte-interview met jou. Maar eerst een actualiteit: hoe verklaar jij de 
promotie van Devinco 1? 

In de selectie loopt meer dan voldoende kwaliteit rond om op 
derde klasse niveau mee te komen. De afgelopen jaren is er in mijn 
beleving te weinig aandacht geweest op teamvorming en is geprobeerd 
om spelers in bepaalde functies te laten spelen. Mijn visie is dat dat 
alleen werkt als je op eerste klasse niveau of hoger korfbalt. Er was 
sprake van een mismatch tussen de kwaliteiten van de selectie en de 
speelwijze. Rob is met name bezig geweest om het plezier in het spelletje 
terug te brengen, daar doe je het uiteindelijk voor! 
  
Je bent de drijvende kracht geweest achter de oprichting van de club en 
hebt de vereniging 5 jaar geleid. Sindsdien ben je actief als trainer en 
coach voor met name het tweede. Wat heeft jou het meeste voldoening 
gegeven? 

Ik ben iemand die regelmatig een nieuwe uitdaging nodig heeft. 
In de tijd van de fusie vond ik het heerlijk om energie te stoppen in het 
samensmelten van de verenigingen en een visie op de toekomst te 
bedenken. Ook aan praktische zaken – zoals het onderhandelen over de 
verkoop van de kantine van Korfoes – heb ik hele goede herinneringen. 
Nu vind ik juist het trainen weer leuk, om te 
kijken wat we met een enthousiaste jonge 
groep eruit kunnen halen. 
  
Wat heeft jou in je bestuurlijke rol gedreven? 

Meewerken om een leuke vereniging 
te maken. Een rol als intermediair vind ik 
leuk, zowel binnen het bestuur als tussen 
leden en het bestuur. Het smeden van een team vind ik erg belangrijk. 
Als je als bestuur uitstraalt een goed team te zijn en er plezier in te 
hebben, straalt dat af op de hele vereniging. Zo kan ik me herinneren dat 
we met het bestuur ook een sportavond (soort KombiFit!) gedaan 
hebben. Ik ben in positieve zin verrast en trots dat we in de afgelopen tien 
jaar tot een volwassen korfbalvereniging zijn uitgegroeid, met meer leden 
dan we toen dachten en waar heel veel mensen plezier aan beleven. 
 
Hoe zit dat als trainer? Welke kant van Willem zien jouw spelers dan 
vooral? 

We zijn in de 
afgelopen tien jaar tot 
een volwassen 
korfbalvereniging 
uitgegroeid 
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Mijn gedrevenheid en een grenzeloze wil om te winnen. Op 
sommige momenten ben ik als coach nog te veel speler en ga ik op in het 
spel. Anderzijds voel ik precies aan wat er met spelers en speelsters 
gebeurt als ze in het veld staan. In het tweede zitten enkele spelers die –
net als ik - fanatiek en licht ontvlambaar kunnen zijn. Ik probeer ze dan 
tijdig te corrigeren of af te leiden. Tot nu toe lukt me dat goed. 
  
Ik heb je nog zien spelen in het eerste en daar tegen gele kaarten zien 
aanlopen. Je was ook in staat tot “een goed gesprek” met de arbiter. Is 
dat voor jou een manier om je zelf beter te laten presteren of heb je er 
ook last van? Wie is de echte Willem: die in het veld of de Willem aan de 
zijlijn? 

Ze zijn onafscheidelijk met elkaar 
verbonden, maar soms zou ik ze wel wat beter 
met elkaar willen mixen: in het veld wat rustiger 
en daarbuiten wat feller en directer. Door de 
jaren ben ik gemiddeld genomen wat rustiger 
geworden in wedstrijden. Door emotie te tonen in het veld kun je naar 
mijn mening wel een kentering in de wedstrijd bereiken. Daar heb ik 
goede voorbeelden van meegemaakt en uiteraard ook minder goede. 
Voorop staat dat ik het beste uit mezelf en het team wil halen. 
  
Hebben jullie twee dochters Fardau en Marte korfbal genen 
meegekregen en gaan ze het ver schoppen bij Devinco? Zien we jou in 
de komende jaren een rol vervullen in het jeugdkorfbal? 

Het belangrijkste vind ik dat ze plezier hebben. Fardau heeft het 
nu reuze naar de zin bij de Kangoeroes en Marte kan niet wachten tot ze 
ook mee mag doen. Een rol in het jeugdkorfbal zie ik voor mezelf niet op 
korte termijn. Ik vind het nu vooral leuk om met junioren en senioren te 
werken. Bij Korfoes ben ik ooit begonnen als trainer van de D (de lichting 
van Merwin en Taco). Ook dat vond ik leuk, dus wie weet voor de 
toekomst? 
  
Willem, als jij deze zomer eens flink gaat trainen... kan jij nog meekomen 
in het eerste? 

Als ik fysiek wat sterker zou zijn, verwacht ik van wel. Nu zit ik na 
een wedstrijd al een dag in de lappenmand met mijn knieën. Tactisch kan 
ik zeker nog meekomen. 
  
Stel, onze hoofdtrainer Rob doet volgend een dringend beroep op je, om 
mee te ballen in het eerste voor de kampioenswedstrijd in de 3e klasse. 
Zou je het (stiekem) leuk vinden als die vraag jou gesteld werd? 

Wie is de echte 
Willem: die in het 
veld of de Willem 
aan de zijlijn? 
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Ja, uiteraard!! Ik blijf korfbaldier en heb als ik langs de kant sta 
altijd het idee dat ik wat toe kan voegen. En kampioenswedstrijden zijn de 
slagroom op de taart. 
  
De bond wil voor de F en E jeugd terug naar éénvaks korfbal (4korfbal). 
Is dat een goede ontwikkeling? 

Nee, het wordt tijd dat de bond niet jaarlijks allerlei veranderingen 
gaat doorvoeren. Een team van 4 spelers is te klein en het is bovendien 
heb je dan nog meer trainers nodig. 
  
De veldverkleining naar de zaal-afmetingen van 20 x 40 meter zit er aan 
te komen. Wat vind je daar van? Hoe moeten we daar als club mee 
omgaan? 

Nu we weer vanuit de zaal naar het veld 
gaan, valt wel op dat je veel ruimte over hebt op het 
veld. Het spel wordt wat sneller als je een kleiner 
veld hebt denk ik. Anderzijds heeft het veldkorfbal 
een heel andere charme en moeten we het niet gelijk 
willen trekken aan het zaalkorfbal. Gezien onze 
zachte winters kan ik me zelfs voorstellen dat er 
afzonderlijke veldcompetities komen die het hele jaar 
doorgaan (met een winterstop in januari). Dit heeft 
als voordeel dat je het clubhuis beter benut, meer 
kantine-inkomsten hebt en een competitie kan maken 
die minder belastend is. Nu ben je 30 van de 52 
weekenden per jaar bezet met korfbal.  
  
Willem, tot slot: hoe staat Devinco er voor over 10 jaar, in 2024? 

Ik denk dat we dan 400 leden zullen hebben bij Devinco, en dat 
we 25 teams in competitie hebben. Met het eerste moeten we dan in de 
2e klasse kunnen uitkomen. En bij Het Middenvak verwacht ik dat de 
bouwploeg dan wel een studentenflat heeft gebouwd, ter ondersteuning 
van onze korfbalschool! 
 
Matthijs Rademaker  
 
 

De Vouw 
In de vouw tref je deze keer een collage van foto’s gemaakt tijdens het 
kampioenschap van Devinco 1 en het DEFinco toernooi.  
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Gerrit Oltlammers: Een rijk korfballeven 
 
Op de laatste ledenvergadering werd Gerrit Oltlammers gehuldigd, 
omdat hij 70 jaar lid is van Devinco en voorganger Hellas. In die 70 
jaar heeft Gerrit ongeveer alles gedaan wat je in de korfbalwereld 
kunt doen. Ook nu is hij nog actief. DEvINFO blikt met Gerrit terug 
op een rijk korfballeven. 
 
Voor dit interview heeft hij zich gehaast om op tijd 
terug te zijn van de onderhoudsploeg. Gerrit timmert 
nu een ballenbak. “Devinco is gegroeid en we hebben 
meer ruimte voor het korfbalmateriaal nodig”, legt hij 
uit. Gerrit maakt koffie en we kunnen beginnen. Zijn 
vrouw Rie, die ook kan terugkijken op een lang en 
veelzijdig korfballeven, is op stap met hun twee 
dochters. We pakken het boek 75 jaar DKC Hellas uit 
1994 erbij, en Gerrit haalt nog een stapeltje historische 
documenten van boven.  
 
De korfballer 

“Toen ik een jaar of twaalf was, gingen we wonen aan 
de Mr. De Boerlaan. Een paar huizen verderop woonde de familie Smaal, 
met Rie. De familie Smaal en korfbal, dat hoorde bij elkaar. Zo kwam ik 
bij Hellas terecht. Het korfbalveld lag toen vlakbij, op het midden van de 
sintelbaan van Daventria in het gemeentelijk sportpark bij de 
Industrieweg. Via Rie’s vader hadden we goede contacten met de 
beheerder, zodat ik met Rie vaak even ben wezen schieten op de korf.”  
“Ik kom niet uit een korfbalfamilie. Mijn moeder was niet sportief. Mijn 
vader was een goede back bij de voetbalvereniging DOTO, de vereniging 
van geheelonthouders. Later werd hij wel leider van het korfbalteam. 
Toen had je nog geen coach.” 
 
“In die tijd had je één of twee seniorentwaalftallen en geen of weinig 
jeugd. Ik kwam al vrij snel in het eerste en daarin heb ik lang gespeeld. 
Meestal speelden we in de 1

e
 of 2

e
 klasse van de afdeling Gelderland. Je 

had eens per week training, voor brede groepen senioren en voor de 
jeugd. Eigenlijk werd je alleen beziggehouden. We deden veel 
gymnastiekoefeningen en je leerde de basisvaardigheden van korfbal. 
Specifieke korfbaloefeningen deden we nauwelijks. In de winter trainden 
we in de gymzaal aan de Houtmarkt. Daar werkten we wel hard, want ik 
kan me nog goed herinneren dat er zweetplekken op de vloer zaten na 
de gymnastiekoefeningen. We liepen ook rondjes en schoten op de twee 
korven, maar dat was van afstand lastig door allerlei obstakels. 
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Vergeleken met toen is het nu luxe. Toen hadden we misschien 5 of 6 
ballen, van leer en met veters en bulten erop. Iedereen probeerde de 
beste ballen te pakken.” 
 
“Mijn hoogtepunt als korfballer was tegelijk een deceptie. Ik werd 
uitgenodigd voor het Oostelijk twaalftal en mocht wedstrijden tegen 
andere gewesten spelen. In het middenvak moest ik tegen Rinus 
Munnekes spelen, toen de sterspeler van het Nederlands twaalftal. 
Tegen hem had ik weinig in te brengen.” 
 
“Vroeger moest je meer doen om voordat je kon korfballen. Tegelijkertijd 
was dat ook leuk. Als we in Zutphen of Lochem moesten spelen, gingen 
we vaak met trein. Dan moest je nog een heel stuk lopen naar het 
korfbalveld, dat vaak buiten de plaats lag. Op weg 
naar ZKC Zutphen bij de IJssel plukten we knollen van 
het veld om op te eten. In Lochem kleedde je je om in 
een café in de stad en liep je samen naar het veld, in 
een ratjetoe van kleren om warm te blijven. 
Trainingspakken zoals nu had je niet. Na de wedstrijd kreeg je een schaal 
water om je achter het café op te frissen. Dan hadden we veel plezier. 
Soms ging iemand piano spelen in het café en hadden we muziek.” 
 
De trainer 
“Met training geven ben ik geleidelijk begonnen, eerst als trainster Gerrie 
Nijenhuis er eens niet was. Geleidelijk probeerde ik wel andere 
oefeningen in te voeren. Eind jaren ‘60 heb ik de cursus korfbaltrainer 
gedaan. Mijn mede-cursisten behandelden mij met de nodige egards, 
want die waren een stuk jonger en kwamen mij in die tijd soms ook tegen 
als scheidsrechter. Van de cursus heb ik niet veel geleerd. Ik heb mijn 
eigen manier van trainen uitgedacht. Bij oefeningen wilde ik dat alle 
spelers met de bal bezig waren en steeds in beweging beleven. Soms 
liep een variant vast. Dan kon ik gelukkig meestal op mijn dochter Karin 
rekenen om dat vlot te trekken. Als trainer heb ik veel aandacht gegeven 
aan de spelers die minder waren. De betere spelers wilde ik zo ver 
krijgen, dat ze rekening hielden met wat de medespelers kunnen.“ 
 
“Het team van Hellas waarmee ik als trainer eind jaren ’70 de 1

e
 klasse 

heb bereikt was een goede groep. De manier van spelen die ik wilde 
sloeg aan bij de spelers. In de loop van de jaren heb ik steeds andere 
groepen getraind. Enkele keren heb ik bij andere verenigingen getraind. 
Dat had ik achteraf gezien wel meer willen doen. Ook al omdat mensen je 
bij de eigen vereniging toch ook nog verantwoordelijk houden voor 
verenigingszaken en praktische zaken, naast het trainerschap  

Een schaal water 
om je achter het 
café op te frissen. 
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“Training geven ben ik lang blijven doen. Ik heb het altijd het plezier 
gedaan en ik heb er veel schik in gehad. Begin jaren ’90, toen Hellas er 
financieel slecht voor stond, heb ik me weer beschikbaar gesteld als 
trainer. Het was leuk te ervaren dat mensen je dan met waardering 
behandelen.” En het trainerschap had toen succes: volgens “75 jaar 
behaalde Hellas” toen het veld- en zaalkampioenschap in de 1

e
 klasse 

afdeling (zeg maar de huidige 4
e
 klasse).  

 

 
 
De scheidsrechter 

Zes jaar ben ik bondsscheidsrechter geweest. Daar ben ik mee 
begonnen in de jaren ‘60, toen ik rond mijn 35

ste
 ben gestopt als speler. Ik 

heb het diploma gehaald en na één jaar onderbond promoveerde ik naar 
de KNVB-klasse. Het ging succesvol door tot de overgangsklasse. Daar 
heb ik maar kort gefloten. Dat bleek ander volk dan ik gewend was. 
Bovendien ging toen mijn werkgever failliet, maar vond ik gelukkig werk 
bij de gemeente. Ik heb in die tijd omgeschoold met avondstudies MBO 
en HBO maatschappelijk werk.  
 
De voorzitter  

“Voorzitter ben ik drie jaar geweest, begin jaren ’60. Dat is niet de rol 
waarin ik op mijn best ben.“ 
 
De trimmer 

“Met trimmen ben ik later begonnen, niet meteen vanaf de start in 1974. 
Ik ben een warm voorstander van trimploeg. Ik merk hoe belangrijk het is 

Gerrit kampioen 
met Hellas in 1993. 
Spelers:  
Jeroen Abbink, 
Hans Albers,  
Arjan Zemann, 
Joop Radix,  
Karin Oltlammers, 
Hannie Hendriks, 
Yvonne van Kints, 
Gina van Rozen 
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om in beweging te blijven. De oefeningen die Truus Steenbruggen geeft, 
zijn daarop afgestemd. Bij de kerstbrunch die de Activiteitencommissie 
aanbood heb ik nog aangehaald blij te zijn met de trimploeg en de goede 
opkomst. Iedereen voelt dat het nodig is.” 
 
Lid van de onderhoudsploeg 

“De ploeg is begonnen bij de verbouwing van de kantine in 2004-2005, 
toen Devinco werd opgericht. Het is een leuke groep. We beginnen op 
donderdagochtend om 9.00 uur met koffie, klussen een uur tot het 
volgende kopje koffie, en dan gaan we door tot ongeveer kwart over 
twaalf. Harry Luinge stuurt de groep aan en is onmisbaar om de groep 
goed te laten werken. Hij bereidt alles voor en laat iedereen de ruimte om 
het werk op zijn eigen manier te doen.” 
 
De korfballiefhebber 
Gerrit voelt zich nog steeds nauw betrokken bij het 
korfbal en bij Devinco. Tegen het eind van de 
wedstrijden haalt hij Rie op bij de thuiswedstrijden 
van het eerste en pikt hij nog een stukje mee. Twee kleinzonen korfballen 
(Remco bij Devinco, Rob bij Mélynas) en de schoonzonen Joop Radix en 
Piet Heersema zijn actief bij Devinco en Mélynas. Het spelletje houdt 
Gerrit nog steeds bezig. 
 
“Ik ben er een groot voorstander van dat spelers zelf bepalen hoe ze 
spelen. Het is goed in ieder vak een spelbepalende speler te hebben. De 
coach bepaalt nu te veel het spel. Ik vind het afschuwelijk dat een coach 
spelers precies looplijnen meegeeft en verplicht alle ballen op één 
puntspeler te spelen. Maar misschien vinden mensen dat wel ouderwets 
van mij.”  
 
“Mensen weten vaak niet half wat er bij komt kijken om een vereniging te 
laten draaien. Ten onrechte wordt veel als vanzelfsprekend gezien. Het is 
belangrijk te beseffen wat het leuk maakt om een sport te beoefenen. Het 
is mooi als je een hoge bal net weet te vangen, als je een bal goed 
plaatst, als je met een medespeler een schijnbeweging oefent die later in 
de wedstrijd goed lukt. Even contact maken na dat soort momenten, dat 
is zo mooi. Je moet uitgaan van wat mensen kunnen en waarop ze zich 
kunnen verbeteren. Positief benaderen, op ieder niveau.” 
 
Opeens denkt Gerrit aan de koffie die hij heeft gezet. Die zijn we 
vergeten. “Dat is mooi, dan zaten we helemaal in.“ 
 
Thijs Nijland   

Positief benaderen, 
op ieder niveau 
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Voorkomen van blessures 
 
Doordat ik zelf nogal vaak last heb van 
blessures en al ongeveer drie jaar 
fysiotherapie heb, kwam ik op het idee 
om een stukje over blessures te 
schrijven. Ik ben nu een half jaar onder 
behandeling bij Fysiodé, maar heb 
eerder fysiotherapie gehad in 
Schalkhaar. 
 
Een goede warming-up is de basis van 
het korfballen. Tijdens de warming-up 
is het de bedoeling dat je spieren warm 
worden en daardoor voorbereid 
worden op de training of wedstrijd. De spieren zijn door de warming-up 
beter doorbloed en minder kwetsbaar dan koude en stijve spieren 
waardoor je een blessure voorkomt. Zonder warming-up heb je daarom 
een verhoogde kans op blessures. Na het rennen en de rest van de 
dingetjes die horen bij een warming-up is het goed om nog even je 
spieren te rekken en strekken. 
 
Goede schoenen zijn ontzettend belangrijk als je gaat sporten, bij welke 
sport dan ook. Ga nooit sporten op dunne gympen, te kleine schoenen of 
schoenen die helemaal kapot zijn. De schoen vormt zich tot jouw voet en 
zorgt voor een perfecte pasvorm. Er wordt gezegd dat hoge schoenen 
beter zijn voor je enkels, maar lage schoenen kunnen ook prima zijn. Het 
ligt er aan hoe sterk je enkels zijn. Je schoenen zorgen onder andere 
voor, steun, bescherming en grip. Korfballen op schoenen die er totaal 
niet voor bedoeld zijn is dus niet zo slim. Je kan bijvoorbeeld last krijgen 
van je enkels. 
 
Na een training is het niet de bedoeling dat je in je korte broek en t-shirt 
naar huis fietst als het maar 10 graden is. Je spieren zullen op dat 
moment te snel afkoelen wat slecht is voor je spieren. 
 
Een goede conditie is heel nuttig bij korfbal. Als je na vijf minuten al 
helemaal moe bent en nog een uur moet korfballen heb je de kans dat je 
fout gaat lopen. En het foute lopen kan weer blessures opleveren doordat 
je je voeten verkeerd neerzet en daardoor bijvoorbeeld door je enkel 
gaat. 
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Het op tijd stoppen bij een blessure is erg belangrijk. Als je doorgaat met 
sporten wordt je blessure alleen maar erger en duurt het nog langer 
voordat het weer over is. Je hoeft natuurlijk niet bij het minst of geringste 
te stoppen, maar je voelt echt zelf wel goed aan wanneer de pijn serieus 
wordt. Het beste is om naar een fysiotherapeut te gaan, die kan je helpen 
om weer beter te worden. Een goede aanrader is Fysiodé. Als je belt kun 
je al binnen 24 uur terecht wanneer je zegt dat je van Devinco bent. Een 
andere fysiotherapeut is natuurlijk ook prima. Het is wel belangrijk dat je 
goed luistert naar de instructies van de fysiotherapeut en zijn of haar 
advies opvolgt. Je moet geen wedstrijden gaan spelen terwijl de fysio 
gezegd heeft dat dat niet mag, daar wordt je blessure niet minder op. 
 
Saskia Verhagen 
 
 
 
 

Fysiodé-inloopspreekuur bij Devinco 
 
Onze ‘huis’ fysiotherapeut Fysiodé biedt alle sportende Devinco 
leden een nieuwe service! 
 
Met ingang van donderdag 27 maart a.s. houden zij 6 achtereenvolgende 
weken op donderdagavond een inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 
uur. In het Middenvak kunnen alle sportende Devinco leden terecht voor 
vragen over sportblessures en bijv. revalidatie. Dus heb je ergens een 
pijntje, hier kun je kostenloos je klachten voorleggen. 
 
Wellicht ten overvloede, het betreft een spreekuur. Er worden geen 
behandelingen aangeboden. 
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Column NOTA BENE: Roeland Smits 
 

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. 

 
Mijn naam is Marc Lammers, bondscoach van het 
nationale herenhockeyteam van België en 
voormalig Olympisch Kampioen bij het 
dameshockey. Zo begon de presentatie, die we via 
mijn werkgever, tijdens een projectendag 
aangeboden kregen.  
 
Marc Lammers is een bondscoach die niet bang is om 
vernieuwingen door te voeren en middelen te gebruiken welke afwijken 
van de normale werkwijze. Omdat het aan de ene kant een luchtige 
presentatie was na een dag veel inhoudelijk blabla, had hij toch een paar 
dingen, die ik jullie (coaches, spelers en ouders) niet wil onthouden en 
waar in ieder geval sommigen hopelijk wel even bij stil zullen staan. 
 
1) Hij begon zijn presentatie met het feit dat het dameshockeyteam 
al jaren in de top meedraait maar nooit op het beslissende moment de 
belangrijkste prijzen pakte. Daar wilde hij 
verandering in brengen en is toen eerst 
(natuurlijk) bij zichzelf gaan zoeken. Hij kwam al 
snel tot de conclusie dat hij bij besprekingen 
99% van de tijd aan het woord was en dat zijn 
speelsters alleen maar luisterden. Het was dus 
zijn verhaal over wat de anderen moesten uitvoeren, hij stuitte toen op 
het volgende onderzoek: 
Mensen onthouden maar 10% van wat ze horen. Van wat ze lezen 20%, 
van wat ze doen 50% en van wat ze zelf ontdekken 90%. 
 
Hij is toen ook gestopt om lange verhalen voor een wedstrijd te vertellen 
(wordt toch niet onthouden, maar vooral het geleerde in de training toe te 
passen en dat kort herhalen) en om iedereen mee te laten denken hoe er 
gespeeld kan/moet worden. Verder heeft hij zijn speelsters gevraagd “wat 
is voor jullie het belangrijkste om tot een goed resultaat te komen?” Ze 
mochten in onderling overleg tot 4 begrippen komen. Uiteindelijk kwam er 
uit: Commitment, Focus, (weet ik niet meer) en Uitstraling.  
 
De eerste drie hebben ook te maken om iets voor elkaar over te hebben. 
Wanneer je een keer niet zo goed in de wedstrijd zit en de schoten gaan 
niet zo lekker kun je ook een keer je vakgenoten gaan helpen zodat 
degene die wel een overwicht heeft de kans krijgt om doelpunten te 

Mensen 
onthouden maar 
10% van wat ze 
horen. 
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maken, wanneer iemand in de verdediging een superaanvaller/ster tegen 
zich heeft, je als team hem of haar gaat helpen en niet bang bent dat je 
eigen tegenstander dan een keer een doelpuntje meepikt. 
Het laatste (Uitstraling) snapte hij niet zo goed maar is achteraf toch heel 
belangrijk gebleken. Hij schijnt toch wel belangrijk te zijn hoe je je 
presenteert (dus kom maar op Devinco met de nieuwe outfits). 
 
2) Niet bestaat niet (vanuit het NLP), als voorbeeld gaf hij: doe even 
allemaal je ogen dicht en denk nu even niet aan een roze olifant (probeer 
het maar eens), daarmee bedoelde hij dat wanneer je tegen je 
spelers/speelsters zegt wat ze niet moeten doen zij juist dit wel gaan 
doen bv. niet schieten wanneer hij onder de paal staat, niet op 
doorloopballen gaan spelen, niet te ver meeverdedigen. Ze begrijpen wel 
wanneer je zegt wat ze juist dan wel moeten doen. Hij/zij onder de paal 
en dan gaan schieten, vanuit de ruimte gaan schieten, afstand houden en 
oppassen voor een doorloopbal. Ik denk dat ouders 
dit ook wel herkennen wanneer ze thuis zeggen dat 
een kind iets niet mag. Gegarandeerd dat ze het 
dan juist wel gaan doen. Dus coaches en trainers 
gebruik zo weinig mogelijk het woord “niet”. 
 
3) Als laatste gaf hij een voorbeeld van een kind dat thuis kwam met 
een rapport waarop een acht voor Aardrijkskunde staat de rest veel 
zevens een paar zessen en een vier voor Natuurkunde. De ouder zal dan 
snel zeggen wat een goed rapport, alleen wanneer je nog wat bijles 
neemt in de vakantie voor Natuurkunde en we gaan er de komende tijd 
elke dag voor zitten om Natuurkunde bij te werken, dan heb je daar op je 
volgende rapport ook een zes voor. 
 
Hij noemt het typisch zoeken naar de middelmaat. Ze zeggen nooit we 
gaan bijles nemen in Aardrijkskunde en dat nog meer oefenen want daar 
ben je goed in en dat vind je leuk, wanneer dat een 10 wordt kun je later 
naar elke Aardrijkskunde school en wordt je de beste in Nederland op het 
gebied van Aardrijkskunde. Hij zegt dan ook: “Wij willen te vaak onze 
zwakheden verbeteren maar misschien is het verstandiger om..., 75% 
trainen op de sterke kanten en 25% op de zwakke kanten. Probeer het 
maar eens; je zult merken dat iedereen zich prettiger gaat voelen en 
uiteindelijk ga je je onderscheiden.”  
 
Even terugvertalen naar het korfbal, de basis moet je natuurlijk goed 
beheersen maar verder moet je juist de dingen die de spelers/speelsters 
goed kunnen deze verder ontwikkelen en niet teveel focussen op dingen  
 

Denk nu even 
niet aan een 
roze olifant. 
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die ze nog minder kunnen, wanneer ze het “mindere” wel willen 
verbeteren komen ze daar dan zelf wel mee, dan weet je ook dat ze 
gemotiveerd zijn om daar mee aan de slag te gaan. 
 
Verder is Marc Lammers altijd bezig met vernieuwingen, altijd bezig om 
anders te denken dan gebruikelijk is. Dit geldt ook voor jullie, we zijn 
binnen DEVINCO en met name binnen de TC bezig 
om een bepaalde spelwijze op elk niveau te spelen. 
Om van daaruit het spel verder te ontwikkelen is het 
handig om soms iets heel anders te doen dan 
gebruikelijk is.  
 
Dus ik daag iedereen uit om na te denken over wat dat anders kan (in 
een wedstrijd en training) en dit vooral te communiceren met de TC. Ik 
hoop dan dat wij ook zo wijs zullen zijn om e.a. te kunnen vertalen en 
durven introduceren binnen DEVINCO. 
 
SUCCES EN ALVAST BEDANKT 
 
Roeland Smits 
 

Hierbij wil ik de Nota Bene pen overdragen aan Vincent Vreeken 
(succesvol coach van het vijfde met jaarlijks minstens 1 (of was het nou 
2) kampioenschap(pen)). 
 

 
Devinco 5 weer kampioen 
PS Devinco D2 ook, maar waar zijn de foto’s? 
  

Dus ik daag 
iedereen 
uit. 
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Primeur voor Devinco: K3, de perfecte korf 
 
Een revolutie in korfbal: anywhere, anywhere for everybody!  

 
AANPASSEN AAN UW WENSEN  
U kunt de korf eenvoudig aanpassen aan uw 
eigen wensen. U stelt de korf op in uw tuin 
met gebruik van de grondplaat die u 
eenvoudig kunt verankeren of u neemt de 
korf mee naar het strand in de bijgeleverde 
draagtas. 
U kunt de korf op verschillende hoogten instellen zodat deze zowel kleine 
kinderen als volwassenen geschikt is. 
De bijgeleverde draagzak kan op het strand eenvoudig worden gevuld 
met het toch al aanwezig zand en de korf staat daardoor “als een huis” 
tijdens een partij Beach korfbal. 
 
KORF MEE OP VAKANTIE? 
De korf en de attributen zijn compact en 
eenvoudig weg te bergen in de draagzak zodat 
het u geen moeite kost ze samen met uw 
vakantiespullen mee te nemen. Op elke camping, 
op elk strand op elk plein of op elke grasvlakte kunt 
u uw geliefde sport beoefenen.   

 Licht in gewicht & lekker compact! 

 Makkelijk meenemen en opbergen… 

 Naar ‘t strand, de braderie en het 
schoolplein 

 Ideaal voor PR acties & flash mob’s 
van de korfbalclub 

 In hoogte verstelbaar 

 Kwaliteitsmateriaal voor een 
aantrekkelijke prijs 

 Een lichtgewicht van 13 kilogram 

 Keihard & onbuigzaam aluminium 

 Tentstok mechanisme, op hoogte 
instelbaar 

 Comfortabele draagtas neemt 
makkelijk mee  

Plus-Sport 
Sydwende 77 
9204 KC Drachten 
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Column: Het (voor)oordeel 
 
 

Klein Leed 
 
Geluk zit soms in kleine dingen. Bij de lokale 
Stentor gebeurt dit nog wel eens andersom. 
Juist in de kleine berichtjes sluipen de 
ongelukjes binnen. 
 
Des te boeiender om een dergelijke krant in de dynamiek van het 
moderne leven niet koppensnellend maar juist met aandacht voor de 
kleine berichtgeving te volgen. Ik wil wedden dat u als argeloos lezer de 
ogen geopend worden, dat er meer humor in het dagelijks leesvoer 
verstopt zit, dan u ooit kon bevroeden. En daarmee doel ik niet op de 
rubriek ingezonden brieven of dorpsjournalisten die zich ineens een 
intellectueel statuur aanmeten. Maar op de blundertjes in de 
zijkolommen. Bij mij bekend als klein leed. 
 
Zo lezen wij op 2 maart 2014 in zo’n berichtje dat Devinco de titel voor 
het grijpen heeft: “Devinco is nog één stap verwijderd van een terugkeer 
in de derde klasse. De Deventer korfballers wonnen zaterdagavond met 
17-14 van SKV en namen daarmee de 
koppositie in 4D over van de concurrent uit 
het Brabantse Giessen”. Tja, even gepaste 
stilte is op z’n plaats. Hebt u wel eens een G 
in SKV gezien? Of wellicht een B van 
Brabant? In drie klikken en drie seconden op 
Google zie ik toch echt dat de Sleeuwijkse 
Korfbal Vereniging uit het Werkendamse 
Sleeuwijk komt. Waarschijnlijk had de journalist van dienst even een 
dipje. Vergissen is menselijk en hopelijk doet deze geografische dip zich 
niet vaker voor, zodat we binnenkort kunnen lezen dat het Deventerse 
PEC Zwolle ternauwernood de nacompetitie kon ontlopen door het 
Leeuwardense Heerenveen in blessuretijd te verslaan. 
 
Maar toch doen geografische dipjes zich vaker voor in de kleine kaders 
van De Stentor. In februari konden we daar namelijk nog lezen dat “de 
nieuwe fietstunnel tussen Douwelerwetering (Rivierenwijk) en Rielerenk 
de daar gevestigde verenigingen Turkse Kracht, Davo, Go Ahead en 
Gazelle beter bereikbaar maakt.” Maar weer even gepaste stilte. W ij 
wonen er namelijk dus niet. Voor Devinco is het uit met de Rielerenk. De 

Maar toch doen 
geografische dipjes 
zich vaker voor in de 
kleine kaders van De 
Stentor. 
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naam van de kantine verandert spontaan van middenvak in uitvak. Of zou 
het een hint zijn van de Stentor dat er op de Rivierenwijk toch geen 
korfballers te vinden zijn? Ik ken een trimleidster die daar anders over 
denkt. En als die boos wordt…. Maar goed, de volledigheid gebiedt mij te 
zeggen dat de dippende Stentor journalist van dienst ook duikclub 
Jacques Cousteau over het hoofd zag. Maar dat snap ik dan wel weer. 
Die zitten toch altijd ondergedoken. 
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Info van Devinco 
 
Blijf op de hoogte van alles bij Devinco. Behalve in de DEvINFO en de e-
mail-nieuwsbrief vnd je info op Facebook, Twitter, de app en de website. 

 

 
 

 
 

Devinco-app! 
 

 
De website  
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Den Papieren Poll (XIII) 
 
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. Van al 
weer de twaalfde editie. 
 
De vorige Poll had de stelling “Een elektronisch scorebord kan en mag 
niet meer ontbreken op ons veldcomplex.” aan jullie voorgelegd. Een 

top 5 van reacties in willekeurige volgorde: 
 
1) Geen scorebord maar een full HD scherm waarop tussentijds 
statistieken worden getoond en sponsoren hun berichten kunnen 
achterlaten.  
2) Het huidige bord op een verhoging plaatsen. Tevens mooi als 
cameraopstelling te gebruiken om beide velden te aanschouwen 
3) Een elektronisch scorebord kan gehackt worden. Zorgen jullie wel voor 
voldoende firewalls en virusscanners? 
4) Een scorebord op zonne-energie. Voordeel is gelijk dat er bij slecht 
weer niet gespeeld kan worden 
5) Dit gaat de jeugdwerkloosheid niet oplossen. Nu zetten we de jongste 
telgen in om de bordjes te vervangen. Straks gaan ze bejaarden lastig 
vallen 
 
Eind maart gaat de zomertijd in. De vogels bouwen nestjes en net als de 
eerste kievietsnesten mogen wij de wei weer in. Vorig seizoen leverde de 
eerste wedstrijden pijnlijke taferelen op. Zes maanden zaal eist zijn tol. 
De bleke benen deden het imago van onze sport geen goed. De redactie 
polst jullie mening over de stelling:  
 
Stelling 
 
“Alle wedstrijdspelers moeten de maand voorafgaand aan het 
veldseizoen onder de hoogtezon of zonnebank.” 
 
 JA – Dat ziet er een stuk gezonder uit. Daar kan toch niemand op 

tegen zijn!  
 NEE – Die bleke benen horen bij de transitie van zaal naar veld. 

We zijn bovendien energiebewust geworden sinds de crisis 

 
Stuur jouw antwoord uiterlijk 15 juni 2014 naar redactie@devinco.nl. 
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 
Carlijn van Hees 
contact@devinco.nl / 0570 785373 

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

Technische zaken 
Martijn Mekkink 
tc@devinco.nl / 0570 590635 

 
Scheidsrechterszaken 
Rico Andriesse 
randriesse @hotmail.com / 06 20611645 

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  
kangoeroeklup@devinco.nl  

 
KombiFit 
kombifit@devinco.nl 

Ledenadministratie 
Anita Israel  
ledenadministratie@devinco.nl 

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

Nieuwe leden-coördinator 
Anne v/d Spek 
info@devinco.nl / 06 3747 3119 

 
Sponsoring 
Matthijs Rademaker  
sponsoring@devinco.nl / 06 5244 3148 

Kantinecommissie  
Johan de Vos 
kantine@devinco.nl 

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

Wedstrijdsecretariaat   

Wedstrijdkorfbal (1,2,3,A1) en KNKV-
zaken 
Christa Top 
wswk@devinco.nl 0570 616781 

 

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

Jeugd breedtekorfbal A2 t/ F  
Anita Israel  
wsdef@devinco.nl / wsdef@devinco.nl 
0575 490703  

 
Breedtekorfbal G1 
Anita Israel  
0575 490703 
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