Sportbestuur
va n het jaar

Grat i s
kor f b a l p a l en
op s cho o l p l ei nen
i n D event er
Van voetbalstad naar korfbalstad. Korfbalvereniging

zitter van Devinco. ‘Bij een brainstorm over een ca-

Devinco trakteert de basisscholen in voetbalstad

deau kwamen we via samenspel, de sociale sfeer bij

Deventer op korfbalpalen. Daarmee heeft de club de
prijs ‘Sportbestuur van 2009/2010’ gewonnen.

korfbal, ontmoeting, gezin en de wens om de jeugd
van Deventer in beweging te brengen al snel uit bij
het schoolplein.’ Het idee was om korfbalpalen op de
schoolpleinen van basisscholen in Deventer te plaat-

Deventer korfbalvereniging Devinco bestond vorig

sen. Bij de vandalismeproof korfbalpaal hoort ook

jaar vijf jaar en het georganiseerde korfbal in De-

een clinic in de reguliere gymlessen van de groepen

venter vierde het honderdjarig bestaan. ‘Wie jarig is,

drie tot en met acht. De leerkrachten krijgen clinics

trakteert’, zegt Matthijs Rademaker, bestuursvoor-

’train the teacher’. Want de paal moet natuurlijk niet
ongebruikt blijven.

Over Devinco

Prijswinnaar
Het Palenproject is een succes. Devinco benaderde

1. De enige korfbalvereniging
in Deventer

de 43 basisscholen in Deventer, 40 doen mee. Bovendien won de vereniging met het project de Deventer

2. Latijn voor ‘zij die winnen’

Vrijwilligersprijs én de prijs Sportbestuur van het

3. Ontstaan uit een fusie van

jaar 2009/2010. Dat is een algemene prijs voor alle

Hellas en Korfoes
4. Ruim 200 leden

sportverenigingen van Nederland. Het is de tweede
keer in het elfjarig bestaan van de sportprijs dat een
korfbalbestuur wint. In 2001 won HKV/Ons Eiber-
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Korfbal: Iedereen doet mee!
Ook de burgemeester

nest. Rademaker ziet de winst als een ‘aai over de bol’.

te ‘ontzorgen’ neemt Devinco ze de subsidieaanvraag,

‘Het is hartstikke leuk om zo’n prijs te winnen. Dat

de planning en de publiciteit op de websites van de

was alleen mogelijk, omdat we een stabiele vereniging

scholen en in de schoolkranten en alles rondom de

zijn. Anders waren we niet zover gekomen. Wat ook

onthulling van de korfbalpaal en de gymlessen uit

heeft geholpen, is dat we ons plan meteen in de week

handen. ‘De scholen hoeven alleen maar “ja” te zeg-

hebben gelegd bij de gemeente Deventer, het KNKV

gen, daarna regelen wij alles’, aldus Rademaker.

en een basisschooldirecteur.’

Nederlands korfbalteam
Van papier

De eerste korfbalpaal werd onthuld op het plein van

Maar het bleef niet bij goede voorbereidingen. Dankzij de vrijwilligers van Devinco kwam het Palenproject van de grond. Een deel van hen ging aan de slag
met de sponsoring. Ze schreven brieven aan fondsen,
overheidsinstellingen en bedrijven. Hoofdsponsor
Paul Hardonk Bouw adopteerde de eerste paal. Vervolgens werden de aangeschreven organisaties nagebeld en bezocht. ‘We hebben vooral ook organisaties
gevraagd die baat hebben bij beweging van kinderen.
Zo hebben we ook het Deventer Ziekenhuis als sponsor kunnen regelen’, zegt Rademaker. De aannemer
plaatst de palen belangeloos. En om de basisscholen

Heavy Metal!!!!!
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Rademaker: ‘Topsport en breedtesport ontmoetten
elkaar daar. Oranje heeft een enorme boost aan de vereniging gegeven. Er wordt nog steeds over gesproken.
We willen de clinics er graag in houden. Zo beklijft het
geleerde beter. We willen toe naar zo’n zes clinics per
jaar.’ Ook de samenwerking met KVZ bevalt. De twee
verenigingen gaan daarmee door. ‘We kunnen veel van

Onze internationals laten zich
van hun beste kant zien.

elkaar leren.’
de Circuitschool. De vrijwilligers lieten hierbij niets
aan het toeval over. Ze deden van tevoren een proef-

Staartje

onthulling om het een en ander te testen. ‘Kinderen

In 2011 worden de laatste palen op de Deventer

hebben maar een korte spanningsboog en daar moet

schoolpleinen geplaatst. Maar het project krijgt nog

je de toespraken en spelletjes op afstemmen’, aldus

een staartje. De Deventer sportploeg (voor mensen

‘ D e s ch o l en h o e v en a l l e en m a a r “ j a ” t e
z e g g en , d a a r n a re g e l en wi j a l l e s ’
Rademaker. Op de onthulling van de paal kwam veel

met een beperking) heeft zich bij de club gemeld om

lokale en regionale pers af. Zelfs de Telegraaf schreef

met G-korfbal te starten. Dat contact kwam tot stand

erover. Ook de clinics die Devinco organiseerde, wer-

via het speciaal onderwijs, waar Devinco ook palen

den goed bezocht.

plaatst. ‘Docenten in het voortgezet onderwijs volgen
de clinic Train de teacher’, zegt Rademaker. ‘En ook

Op 3 september bezocht het hele Nederlandse korf-

worden we benaderd door speeltuinverenigingen in

balteam Devinco. Overdag gaven ze training, ook aan

Deventer.’

de welpjes. ’s Avonds gingen ze de strijd aan met een
Veel talent... de eerste
contracten worden getekend
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combinatieteam van Devinco en KVZ uit Zutphen.

