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Van de Contactcommissie 

Schoolkorfbaltoernooi 2015 

Op woensdag 16 september vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats. Wie wil een paar 

wedstrijden fluiten? We hebben ook dit jaar weer heel veel scheidsrechters nodig! 

Het toernooi start rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.  

Vooral in het begin van het toernooi hebben we veel scheidsrechters nodig, dus ook voor maar 1 

of 2 uurtjes is je hulp heel waardevol! 

Geef je op via schoolkorfbal@devinco.nl of bij Jolanda, Afke, Saskia, Yvonne en Marjet.  

 

Van het bestuur 

Coördinator Kangoeroe Klup 

We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator van de Kangoeroe Klup. Elke zaterdagochtend 

doen kinderen van 4 t/m 7 jaar bij de Kangoeroe Klup allerlei leuke spelletjes met ballen en 

andere spelmaterialen. Graag komen we in contact komen met mensen die hier een bijdrage 

aan willen leveren. Meld je bij Menno den Outer, voorzitter@devinco.nl!  

 

Van de Technische Commissie 

Een slechte start van de 1e competitie dag 

Afgelopen zaterdag was de eerste dag van een nieuwe competitie. Helaas vielen die dag al 

meerdere wedstrijden uit. We willen graag benadrukken dat we met z’n allen hebben gekozen 

voor korfbal. Een sport die je beoefent in teamverband. Dat betekent ook dat je als team de 

wedstrijd speelt. Omdat iedereen liever speelt dan op de bank zit, kent Devinco geen grote 

teams. 

We zouden het erg fijn vinden als iedereen zich opstelt als teamspeler en alleen maar afzegt bij 

een blessure of ziekte. Op het moment dat een ploeg niet kan spelen, heeft Devinco de 

verplichting om dit op te vullen van onderaf. Dit weekend hadden we het geluk dat de 

tegenpartijen meewerkten. Als dit niet het geval is, verliezen we de wedstrijd. Krijgen we een 

flinke boete en missen we een wedstrijd. 

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld. Ook jij vindt het fijn 

als een speler uit een ander team jouw ploeg komt versterken als dat nodig is. 

 

Korfbal is een teamsport van G t/m het 1e! 
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Informatie najaarscompetitie op de website 

Voor het nieuwe seizoen heeft de Technische Commissie geen wedstrijdboek meer verspreid 

per e-mail. Alle informatie over het wedstrijdprogramma vind je op www.devinco.nl: 

 belangrijke informatie over de najaarscompetitie. 

 wedstrijdprogramma met: aanvangstijden, scheidsrechters, locaties, vertrektijden en rijders 

 teamindeling 

Ook staat op de site wie kantinedienst heeft. 

 

Wijziging spelregel F-jeugd (4Korfbal) 

Dit seizoen is er een nieuwe spelregel voor de F’jes. Een speler mag na zijn eigen schot niet 

direct na het afvangen weer schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst overspelen naar 

een medespeler. Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag speler B wel meteen 

schieten. 

 

Devinco – Brazilië  

Noteer alvast in je agenda: op maandagavond 19 oktober speelt Devinco 1 om 19.00 uur een 

oefenwedstrijd tegen het nationale korfbalteam van Brazilië. Brazilië bereidt zich voor op het IKF 

Wereldkampioenschap in België van 30 oktober t/m 8 november 2015.  

 

Agenda 

vrijdag 11 september   kaartavond 

maandag 14 september vergadering bestuur 

woensdag 16 september  schoolkorfbaltoernooi 2015 

vrijdag 25 september  kaartavond 

http://www.devinco.nl/
http://devinco.nl/index.php/competitie/info-najaarscompetitie-2015.html
http://devinco.nl/index.php/competitie/programma.html
http://devinco.nl/images/Teamindelingen_najaar_2015_-_namen.pdf
http://devinco.nl/index.php/competitie/kantinediensten.html

