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Start trainingen 

In de week van 17 augustus zijn alle teams weer aan het trainen. Kijk voor het trainingsschema 

op http://devinco.nl/index.php/competitie/trainingstijden-veld-najaar-2015.html.  

 

 

Toernooi Jeugd: vertrek en rijden 

Op 22 augustus is het weer zover: de jeugd van Devinco gaat naar het jaarlijkse jeugdtoernooi 

van Doetinchem. Alle ploegen van F t/m A zijn ingeschreven. Kunnen we met zijn allen goed 

aan elkaar wennen, voordat de competitie begint. 

Vertrektijden:  

 D t/m A vertrek vanaf clubhuis Devinco om 07.30 uur, aanwezig 9.00 uur in Doetinchem,  

 E t/m F vertrek vanaf clubhuis Devinco om 11.00 uur, aanwezig 12.30 in Doetinchem 

 

Hou deze datum vrij! Geef op tijd aan wanneer je niet kunt bij je trainers, zodat we ook weten of 

we voor elk team genoeg mensen hebben.  

Vraag ook even aan je ouders of ze kunnen rijden. Graag krijgen we van ouders vóór 

19 augustus een reactie via royalvs@yahoo.co.uk. Geef daarbij aan: 

1. Of je wel of niet kunt rijden. 

2. Of je kunt brengen, halen of allebei.  

3. Hoeveel plaatsen je in de auto beschikbaar hebt. 

 

 

Trainer voor de A2 

Goed nieuws. We hebben een trainer gevonden voor de A2. Marianne Ververda zal de A2 1x in 

de week op dinsdag gaan trainen. Marianne is geen onbekende. Ze heeft jaren voor Hellas 

gekorfbald en daar ook veel ploegen getraind. 

Wij als TC wensen Marianne heel veel succes met dit leuk team. 

 

 

Meld je aan als scheidsrechter 

Zoals jullie weten willen we de scheidsrechterszaken beter gaan organiseren. Wat we vooral 

hard nodig hebben zijn mensen die graag voor Devinco wedstrijden willen fluiten buitenshuis 

(dus wedstrijdkorfbal). Nu John Steegeman is gestopt en Gerrit Muiderman gaat stoppen, is de 

spoeling dun.  

Het is geen lange cursus waar je veel avonden voor kwijt bent. De bond heeft het allemaal wat 

vriendelijker gemaakt. Met Christiaan Udo en Vincent Smit hebben we al twee mensen die 

interesse hebben. Hoe meer mensen, hoe minder je hoeft te fluiten, dan kunnen we in een poule 

systeem gaan werken.  

Doe het, je leert er zelf ook veel van! En het scheelt Devinco veel geld aan boetes van de bond. 

Interesse of wil je meer weten? Neem contact op met Vincent Smit via royalvs@yahoo.co.uk.  
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Oefenwedstrijden en toernooien 

donderdag 13 augustus: 

 19:30 uur Devinco 2 - Steeds Hooger 2  scheidsrechter Gerrit Muiderman 

 20:45 uur Devinco 1 - Steeds Hooger 1 scheidsrechter Wim Wagenvoort 

 

zaterdag 15 augustus: 

 11.15 uur onderlinge oefenwedstrijd Devinco S3 - S4 (na training) 

 13:00 uur Devinco 1 - HKC (H) 1  scheidsrechter Wim Wagenvoort 

 14:30 uur Devinco 2 - HKC (U) 2  scheidsrechter Gerrit Muiderman 

 

zaterdag 22 augustus 

 16:00 uur Devinco 3 - KVZ 3  scheidsrechter Wim Wagenvoort 

 Devinco 1 & 2 Toernooi bij Velocitas in Leiderdorp 

 Jeugd A t/m F jeugdtoernooi bij Olympus '58 in Doetinchem 

 

Op zaterdag 29 augustus start de korfbalcompetitie! 

 


