
EXTRA Nieuwsbrief Devinco  
Oktober 2014  
 
 
 
 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief:  
- trainingstijden zaal  
- oefendag 1 november  
- inleveren wedstrijdformulieren  
- terugtrekken S5  
 
 
Trainingstijden  
Het veldseizoen zit er bijna op en we gaan de zaal weer in. We hebben lang gepuzzeld op 
de trainingstijden. We hebben helaas minder sporthaluren dan we voor alle teams nodig 
hebben. Gelukkig kunnen we op dinsdag ook terecht in de zaal bij Kei13 aan het Wezenland, 
waardoor de meeste ploegen toch twee keer in de week kunnen trainen. Daarnaast moesten 
we rekening houden met trainers die ook zelf moeten trainen en niet tegelijk in Keizerslanden 
en de Scheg kunnen zijn.  
 
Dinsdag  
18.00 – 19.00 de Scheg   D1 + D2 + D3  
18.00 – 19.00 Keizerslanden  E1 + E2 + E3 + F  
19.00 – 20.00 Keizerslanden  C1 + C2  
20.00 – 21.00 Keizerslanden  A1 + B1  
21.00 – 22.00 Keizerslanden  S1 + S2  
18.30 – 19.30 Kei13    G-korfbal  
19.30 – 20.30 Kei13    A2  
 
Woensdag  

19.30 – 20.30 Keizerslanden  S6 + Kombifit  
 
Donderdag  
18.00 – 19.00 Keizerslanden  D1 + D2  
18.00 – 19.00 de Scheg   E1 + E2 + E3 + C2 + D3  
19.00 – 20.00 de Scheg   A2 + B1 + C1  
20.00 – 21.00 de Scheg   A1 + S2  
21.00 – 22.00 de Scheg (1/2 hal)  S1 + S3 en S4 
 
Zaterdag  
 8.30 –    9.30 Middenvak     Trimmers  
 9.30 –  10.30 Keizerslanden kleine gymzaal  Kangoeroes  
10.30 – 11.30 Keizerslanden kleine gymzaal  G-korfbal  
 
De eerste training in de zaal is op 21 oktober. De Kangoeroes starten op 25 oktober.  
 
Van 13 oktober tot 19 oktober (herfstvakantie) zijn er geen trainingen.  
 
  



Oefendag zaterdag 1 november  
Houd deze datum vrij! Op zaterdag 1 november is er een oefendag in sporthal 
Keizerslanden. De hele middag en avond is de zaal voor Devinco beschikbaar voor het 
spelen van oefenwedstrijden. Vanwege te weinig ruimte zullen die dag helaas niet alle 
ploegen een oefenwedstrijd kunnen spelen. We hebben de zaal vanaf 12:15 uur zijn rond 
22:00 uur die avond klaar. Het verzoek is voor degenen die een wedstrijd moeten spelen 
deze zaterdag ook vrij te houden, zodat de wedstrijd door kan gaan!  
 
De wedstrijden, zaaldiensten en scheidsrechters zijn als volgt:  
 
12:15 uur Devinco C1 - Nova C1   scheidsrechter: Christiaan Udo  
Zaaldienst C1: Ouders Nout, Ebba en Stijn  
 
13:15 uur Devinco B1 - Oost Arnhem B2  scheidsrechter: Vincent Smit  
Zaaldienst B1: Peta, Eline en Saskia  
 
14:15 uur Devinco D1 - Nova D1   scheidsrechter: Johan de Vos  

Zaaldienst D1: Ouders Rebecca, Djurre en Vincent  
 
15:30 uur Devinco A1 - Nova A1   scheidsrechter: John Steegeman  
Zaaldienst A1: Matilde, Leanne en Tessa  
 
16:45 uur Devinco 2 - Nova 2   scheidsrechter: Wim Wagenvoort  
Zaaldienst 2: Monica, Ralph en Jeroen  
 
18:05 uur Devinco 1 - Nova 1   scheidsrechter: Nova  
Zaaldienst 1: Jolanda P, Inge en Alex  
 
19:25 uur Devinco 4 - Nova 4   scheidsrechter: Gerrit Muiderman  

Zaaldienst 4: Lynn, Daniel en Stefan  
 
20:40 uur Devinco 3 - Nova 3   scheidsrechter: Jeroen Abbink  
Zaaldienst 3: Robert Jan, Michelle en Bente  
 
 
BELANGRIJK!  
 
 
Wedstrijdformulieren  
De wedstrijdformulieren moeten - zowel op het veld als in de zaal - op zaterdag worden 
ingeleverd bij:  
 
Rószi Zweverink-Eremondi  
Arendshorst 5  
7414 HL Deventer  

 
Bij een veldwedstrijd zorgt de aanvoerder/coach van de laatst spelende thuisploeg ervoor dat 
de formulieren die in het postvak “wedstrijdsecretariaat” liggen, die zaterdag bij Rószi 
terechtkomen.  
  



 
De uitspelende ploeg die het formulier niet in het postvak kan leggen vanwege een te late 
wedstrijd/terugkomst, zorgt er ZELF voor dat het formulier dezelfde zaterdag bij Rószi 
terechtkomt.  
 
Belangrijk: bij doordeweekse wedstrijden dient het wedstrijdformulier ook dezelfde 
avond bij Rószi te worden afgeleverd.  
 
Bij een zaalwedstrijd zorgt de aanvoerder/coach van de laatst spelende thuisploeg ervoor dat 
de formulieren die bij de zaaldienst verzameld zijn (in het hok waar de standen worden bij 
gehouden), die zaterdag bij Rószi terechtkomen.  
 
De uitspelende ploeg die het formulier niet op die plek kan leggen omdat ze later zijn, zorgt 
er ZELF voor dat die zaterdag het formulier bij Rószi terechtkomt.  
 
Mocht het inleveren te laat gebeuren waardoor Devinco een boete krijgt, dan dient de boete 
te worden voldaan door de ploeg die het wedstrijdformulier te laat inleverde!  
 
 
Mededeling teamindeling  
Door een te krappe bezetting qua seniorenheren heeft de TC helaas moeten besluiten 
Devinco 5 uit de competitie te nemen.  
Hierdoor zal het iedere zaterdag makkelijker zijn de overige seniorenploegen in te vullen. Het 
is jammer dat we met een ploeg minder beginnen in de zaal, maar het geeft ons in ieder 
geval meer ruimte voor de andere ploegen.  
 
 
 
Agenda  
 
15 okt:  Deadline kopij DEvINFO (via redactie@devinco.nl)  
16 okt:  Inloopspreekuur Fysiodé, 19:30 uur - 20:00 uur  
18 okt:  Devinco got talent  
18 okt:  Uiterste inleverdatum speculaasactie  
21 okt:  Start trainingen in de zaal  
25 okt:  Deadline kopij nieuwsbrief november (via secretariaat@devinco.nl)  
31 okt:  Meld jouw Vrijwilliger van het jaar aan voor de Dinie Uit den Bogaard prijs!  
1 nov:   Hele dag oefenwedstrijden in de zaal  
14 nov:  Algemene Leden Vergadering  
28 nov:  Sinterklaasfeest voor de Kangoeroes, E en F  
20 dec:  Kerstbrunch Trimploeg en Kerstdiner voor A, B, C, D en G teams. 


