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datum  27  juni 2016 
onderwerp: Deventer schoolkorfbaltoernooi 2016 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Jaarlijks vindt het schoolkorfbaltoernooi van Deventer plaats in ‘de korfbalmaand' september, zo ook dit jaar. Het 
schoolkorfbaltoernooi in Deventer vindt plaats op woensdagmiddag 21 september 2016 op de kunstgrasvelden van 
Devinco op het sportpark Rielerenk, tegenover het Deventer Ziekenhuis. Het toernooi start om 13.15 uur en eindigt 
uiterlijk om 17.30 uur. Hebben jullie een continurooster? Geen probleem, daar is vast een mouw aan te passen, 
maar laat het ons wel weten! Het toernooi eindigt uiterlijk om 17.30 uur. 
 
Ook dit jaar hopen we natuurlijk dat jullie school weer meedoet met een aantal teams. In de bovenbouw (groep 7/8) 
bestaat een team uit minimaal 8 spelers, 4 jongens en 4 meisjes. Bij de middenbouw (groep 5/6) bestaat een team 
uit minimaal 4 spelers, 2 jongens en 2 meisjes (in overleg kan eventueel worden afgeweken van de samenstelling 
maar er moet minimaal 1 meisje in een team zitten). Wij raden aan om bij elk team ongeveer twee extra kinderen in 
te delen, omdat er tijdens de wedstrijden onbeperkt gewisseld mag worden. 
 
Aanmelden 
Namens de Deventer korfbalvereniging Devinco nodigen wij uw school graag uit om deel te nemen aan het toernooi. 
U kunt uw school aanmelden door het inschrijfformulier per mail terug te sturen aan schoolkorfbal@devinco.nl óf het 
inschrijfformulier online via www.devinco.nl in te vullen. Wij ontvangen graag nog voor de zomervakantie een reactie 
van u of u mee wilt doen, maar ook na de vakantie heeft u nog tijd om de teams op te geven. Ook als u geen 
belangstelling heeft vernemen wij dat graag. 
 
Spelregels 
Het schoolkorfbal voor groepen 5 en 6 zal gespeeld worden volgens de regels van het Fastkorfbal. Zij spelen in één 
vak met twee korven. Er is geen middenlijn en iedereen mag aanvallen en verdedigen. De groepen 7 en 8 spelen 
tweevakken-korfbal.  
 
De winnaars mogen, als zij dit willen, deelnemen aan het Schoolkorfbalkampioenschap van Overijssel. Dit zal plaats 
in mei of juni van 2017. 
 
Ook dit jaar nodigen wij naast de kinderen uit groep 4 ook de kinderen uit groep 3 uit. Wij zullen voor deze kinderen 
geen wedstrijden organiseren, maar een spellencircuit om de kinderen zo kennis te maken met het korfbalspel. Ook 
deze kinderen kunt u aanmelden via het inschrijfformulier. Dit spellencircuit duurt ongeveer een uur. 
 
Kosten 
Om de kosten voor de vereniging te drukken, vragen wij een bijdrage van € 8,00 per team. U kunt dit vooraf met het 
machtigingsformulier betalen of overmaken op rekeningnummer NL 42 RABO 01182.74.988 t.n.v. Korfbalvereniging 
Devinco te Deventer (onder vermelding van schoolkorfbal 2016). Eventueel kunt u ook contant betalen op de 
toernooidag. Aan het spellencircuit voor kinderen uit groep 3 en 4 zijn geen kosten verbonden.  
 
De aanmeld- en machtigingsformulieren zijn bijgevoegd.  
 

mailto:skb@devinco.nl
http://www.devinco.nl/


 

DEVENTER KORFBALVERENIGING DEVINCO  WWW.DEVINCO.NL 
Schoolkorfbalcommissie: S.H. de Roosstraat 21, Deventer   schoolkorfbal@devinco.nl  
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente: 08125757  Rabobank Deventer: 1182.74.988 

September korfbalmaand 
Inmiddels hebben veel scholen in de gemeente Deventer een korfbalpaal op het schoolplein. Wij hopen dat uw 
school enthousiast aan het korfballen is geslagen dankzij de korfbalpaal.  
 
Om deze actie een vervolg te geven, is in Deventer de maand september uitgeroepen tot ‘Korfbalmaand'. In deze 
maand zullen diverse korfbalactiviteiten georganiseerd worden op en met de basisscholen in Deventer. Ook zal er de 
mogelijkheid zijn om een korfbaltraining ter voorbereiding van het schoolkorfbaltoernooi te volgen op woensdag 
14  september 2016 van 17.00 tot 18.00 uur op de kunstgrasvelden van Devinco.  
  
Tot slot 
Wij zien uw aanmelding voor het schoolkorfbaltoernooi graag tegemoet. We willen u vragen om de maanden juni en 
juli te gebruiken om bij uw leerlingen te informeren of zij volgend schooljaar mee willen doen aan ons toernooi en dit 
zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Mocht u problemen ondervinden met het vinden van teambegeleiders, laat 
ons dan even weten. Wij kunnen u eventueel een helpende hand bieden. 
 
Als u nadere informatie wenst, kunt u e-mailen naar schoolkorfbal@devinco.nl of bellen naar 06-12472525 (Saskia 
Zemann). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolkorfbalcommissie van DEVENTER KORFBALVERENIGING DEVINCO, 
 
Yvonne ter Hove 
Jolanda Wilkens 
Saskia Zemann 
Afke Bolt 
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