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Van het Bestuur 
 
Beste leden, 



In de nieuwsbrief van september hebben we jullie geïnformeerd over de samenstelling van het 
bestuur. 
Tot uiterlijk 29 oktober a.s. kun je je nog kandidaat stellen voor de volgende functies:  

• Voorzitter 

• Secretaris  

• Algemeen bestuurslid 
Heb je vragen over de vacante functies? Je kan altijd informatie inwinnen bij één van de 
bestuursleden of je vra(a)gen stellen via: bestuur@devinco.nl 
 

Algemene Ledenvergadering 18 november 2022 
De volgende ALV is inmiddels al gepland en wel op vrijdag 18 november 2022 om 20.00 uur. Noteer 
deze datum alvast in je agenda. Wij hopen op een goede opkomst. De agenda en stukken voor de 
vergadering ontvangen jullie 2 weken van tevoren. 
 

Nomineren Dinie Uit den Bogaard prijs 
Bij deze ALV komt o.a. de bestuurssamenstelling, maar ook de Dinie Uit den Bogaard prijs aan bod. 
Daarom willen wij je oproepen om ons te laten weten wie jij wilt nomineren voor de Dinie Uit den 
Bogaard prijs. Deze prijs is voor de vrijwilliger die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor 
Devinco. Wie was extra actief het afgelopen jaar? Voor of juist achter de schermen? Het gaat er 
vooral om wie vind jij dat wij als Devinco eens extra in het zonnetje moeten zetten? 
Maak het ons moeilijk en nomineer jouw kandidaat met daarbij een motivatie waarom juist deze 
persoon de prijs moet krijgen en stuur dit naar: secretariaat@devinco.nl!  
 
Bestuur KV Devinco 
 

Nieuws over de korfbalshop 
Tijdens Devinco Open hebben jullie de borden kunnen zien met daarop voorstellen voor een 

eventuele verandering in de kledinglijn van Devinco. 

Half oktober hebben we een gesprek met onze clubsponsor de Korfbalshop. We praten dan over hoe 

we verder gaan en welke opties er zijn in de kledinglijnen. 

Vanwege deze afspraak is de verenigingsshop even “ONHOLD” gezet. We willen hiermee voorkomen 

dat jullie kleding bestellen die volgende maand een andere look and feel hebben. Dit om 

teleurstellingen te voorkomen. Hou de Social Media in de gaten, daar komen we met berichtgeving 

over de uitkomsten van het gesprek! 

 

 

Van de TC 
Jeugdscheidsrechtersbijeenkomst 
Op dinsdag 11 oktober as. organiseert Devinco van 18.00 uur tot 19.00 uur een avond voor 
jeugdscheidsrechters. Op deze avond besteden we het eerste half uur aan: 

• informatie over wat een jeugdscheidsrechter doet, en wat je van Devinco mag verwachten 
in de ondersteuning; 

• uitleg welke regels per leeftijdsniveau extra belangrijk zijn (en welke niet); 
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• de vragen die jij stelt over het ‘scheidsrechter’ zijn; 

• je aanmelding als jeugdscheidsrechter. 
We sluiten het laatste half uur af met een praktijkoefening. Daarom: wees welkom op 11 oktober 
van 18.00 – 19.00 uur. Devinco zijn we samen! 

 
Scheidsrechter in het wedstrijdkorfbal 
Zoals in de laatste ALV verteld en in de laatste nieuwsbrieven vermeld, hebben we als vereniging 
niet voldoende scheidsrechters in het wedstrijdkorfbal. De KNKV verwacht dat we per weekend 6 
scheidsrechters leveren aangezien we 6 teams in het wedstrijdkorfbal hebben. 
 Afgelopen seizoen hebben we veel te weinig scheidsrechters geleverd, en dat heeft sportieve en 
financiële consequenties: 

• S2 heeft 2 punten in mindering gekregen voor het veldseizoen 2022-2023 
• S3 heeft 1 punt in mindering gekregen voor het veldseizoen 2022-2023 
• Een geldboete van EUR 1.300,00 

  
We hebben veel mensen gevraagd of ze interesse hebben om als scheidsrechter in het 
wedstrijdkorfbal actief te worden. Helaas heeft niemand hier positief op gereageerd. Dat betekent 
dat we in het seizoen 2022-2023 wederom te weinig scheidsrechters leveren, en wederom 
geconfronteerd gaan worden met een boete en puntenaftrek voor het seizoen 2023-2024. 
Heb je wel interesse, maar ben je niet gevraagd: meld je aan via scheidsrechter@devinco.nl. Ben je 
wel gevraagd, maar heb je je bedacht en wil je toch meedoen: meld je aan!! Devinco zijn we 
samen!!! 

Afmelden wedstrijden 
Het wedstrijdsecretariaat geeft aan dat zij de laatste weken veel verzoeken krijgt om wedstrijden te 
verzetten. Dit kost veel tijd en moeite, waar soms het ook niet altijd nodig is om een wedstrijd te 
verplaatsen. We gaan ervan uit dat alle spelers elke zaterdag aanwezig zijn. Ziekte is uiteraard een 
uitzondering. Afzeggen minimaal 1 week vooraf, liefst nog eerder. 
Korfbal is een teamsport, we sporten dus samen. De teams worden (indien mogelijk) zo 
samengesteld dat er 1 of 2 wissels mogelijk zijn. Door afzeggingen kunnen wedstrijden niet 
doorgaan. Dat is jammer voor de spelers die wel willen sporten. 
 

Competitie 2.0 
In augustus en september organiseerde het KNKV een aantal informatieavonden over het project 
‘Competitie 2.0’. Rien en Iris zijn vanuit de TC hierbij aanwezig geweest en geven jullie graag een 
korte update over aankomende wijzigingen die in de komende jaren gaan plaatsvinden.  
Competitie wat? 
Ieder jaar krijgt het KNKV veel dispensatieverzoeken, waardoor er op dit moment kritisch wordt 
gekeken naar de manier hoe teams én competities worden ingedeeld. De wens is namelijk om 
spelers op hun eigen sociaal/motorische niveau in te delen én om meer gelijkwaardigere competities 
te hebben.  
Jeugdteams  
Bij de breedtekorfbal worden de vaste leeftijdscategorieën losgelaten. Teams worden ingedeeld op 
basis van hun geboortedatum met een maximaal leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste 
speler. Bij viertallen mag het leeftijdsverschil twee jaar zijn, bij oudere teams maximaal drie jaar. Bij 
het maken van de poule voor de competitie wordt gekeken naar de ideale mix van gemiddelde 
leeftijd, sterkte indicatie en reisafstand.  
Bij het wedstrijdkorfbal krijgen we (net zoals bij de voetbal) teams <15, <17 en <19.  
Flexibele overgang van A-jeugd naar senioren 
De overgang van de jeugd naar de senioren kan soms groot zijn. Om deze reden is het KNKV aan het 
kijken of ze een competitie kunnen maken voor teams in de leeftijd van 17-21. Op deze manier speel 

mailto:scheidsrechter@devinco.nl


je als ex A-speler niet in je eerste jaren in de senioren tegen spelers waar wellicht je ouders ook 
tegen hebben gespeeld. De KNKV is wel aan het kijken of er geschikte poules kunnen worden 
gemaakt op basis van sterkte en reisafstand.   
Al met al zijn er flink wat wijzigingen waar het KNKV mee bezig is. Als er meer informatie duidelijk is, 
dan zullen we jullie uiteraard z.s.m. informeren. Meer informatie en filmpjes met uitleg zijn te 
vinden op https://www.knkv.nl/competitie-2-0-1e-ronde/ 
 
Als er tussentijds vragen zijn: stel ze gerust! 

 
Oefenprogramma zaalcompetitie 2022-2023 
In november starten we in de zaal. Op zaterdag 12 november en zaterdag 19 november zijn er een 
serie oefenwedstrijden gepland. Het programma is nog niet helemaal rond en zal in de volgende 
nieuwsbrief nogmaals worden geplaatst. Wel hebben we voor de oefenwedstrijden veel 
scheidsrechters nodig. Deze worden z.s.m. in de KNKV-app gezet zodat je kan intekenen! 
 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 

Tijd Wedstrijd  

21:45 uur Devinco S1 – KV Apeldoorn S1 Tijden onder voorbehoud 

20:40 uur Devinco S2 – KV Apeldoorn S2 Tijden onder voorbehoud 

 
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 
Thuis in Deventer 

Tijd Wedstrijd  

09:30 uur Devinco F1 - Regio F1   

09:30 uur Devinco E1 – Regio E1  

09:30 uur Devinco E2 - DOS WK E3   

10:30 uur Devinco D2 – DOS WK D1  

11:30 uur Devinco D1 – Sparta Zwolle D3  

12:35 uur Devinco B1 – Wit Blauw Kampen B1  

13:40 uur Devinco A1 – Dos Kampen A1  

14:50 uur Devinco S3 – Dos Kampen S4  

16:00 uur Devinco S5 – Wit Blauw Kampen S5  

 
Uit in Hengelo 

Tijd Wedstrijd  

12:00 uur HKC C2 – Devinco C2  

13:00 uur HKC C1 – Devinco C1  

14:00 uur HKC B1 – Devinco B2  

15:10 uur HKC A1 – Devinco A2  

16:15 uur HKC S4 – Devinco S4  

14:30 uur Vriendenschaar S2 – Devinco S2  Hardinxveld-Giessendam 

15:45 uur Vriendenschaar S1 – Devinco S1 Hardinxveld-Giessendam 

 
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 
Uit in Hengelo 

Tijd Wedstrijd  

17:00 uur HKC S4 – Devinco S3  

 
Uit in Nijkerk 
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Tijd Wedstrijd  

09:00 uur Sparta-Nijkerk F1 - Devinco F1  

09:00 uur Sparta-Nijkerk E1 - Devinco E1  

09:00 uur Sparta-Nijkerk E2 - Devinco E2  

10:00 uur Sparta-Nijkerk B1 - Devinco B1  

11:15 uur Sparta-Nijkerk A1 - Devinco A1  

12:30 uur Sparta-Nijkerk S2 - Devinco S2  

13:45 uur Sparta-Nijkerk S1 - Devinco S1  met schotklok 

 
Thuis in Deventer 

Tijd Wedstrijd  

13:55 uur Devinco D2 – Sparta-Nijkerk D2  

14:55 uur Devinco D1 – Sparta-Nijkerk D1  

15:55 uur Devinco C2- Sparta-Nijkerk C2  

16:55 uur Devinco C1- Sparta-Nijkerk C1  

17:55 uur Devinco B2 – Sparta-Nijkerk B2  

18:55 uur Devinco A2 – Sparta-Nijkerk A2  

20:05 uur Devinco S4 – Sparta-Nijkerk S4  

21:15 uur Devinco S5 – Sparta-Nijkerk S5  

 

Hoofdtrainers Pieter Bouwma en Harald Vogd tekenen bij Devinco 
Beter laat dan nooit. Vanavond hebben Pieter Bouwma en Harald Vogd hun verbintenis als trainer 
van KV Devinco getekend. De verbintenis met beide trainers is voor dit seizoen met de intentie voor 
nog een seizoen. Wij hebben alle vertrouwen in een succesvolle en fijne samenwerking! 

 
  

 

 



Schoolkorfbal toernooi 12 oktober 2022 
Voor dit grandioze evenement zijn we nog dringend op zoek naar 5 scheidsrechters en mensen die 
een team willen begeleiden. 
Kom jij ook helpen? Wellicht kan je een vrije middag wisselen op je werk? Of moet je vrije dagen 
plannen? Devinco is enorm blij met jouw hulp.  Meld je aan via schoolkorfbal@devinco.nl of in de 
KNKV app.  
Het toernooi zelf vindt plaats op: Woensdag 12 oktober as. Van 14.30 uur tot 17.30 uur.  

Samen zetten we korfbal weer op de kaart in Deventer     #Devinco #schoolkorfbaltoernooi 
#ledenwerving #jeugdinbeweging #helpjemee? 
 

Deadline Nieuwsbrief November 
De nieuwsbrief van Devinco verschijnt maandelijks zoveel mogelijk op de eerste van iedere maand. 
De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd aan alle leden via het bij ons bekende e-mailadres. De 
nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van KV Devinco: www.devinco.nl. 
Uiterlijke datum aanleveren kopij voor de nieuwsbrief van november is: zondag 30 oktober 2022 via 
het mailadres: communicatie@devinco.nl. 
 

 
 

 

 

Agenda 
Dinsdag 11 oktober 2022             Bijeenkomst jeugdscheidsrechters 
Woensdag 12 okt 2022                 Schoolkorfbaltoernooi 
Maandag 17 oktober 2022           Bestuursvergadering    
Zaterdag 12 november 2022       Oefenwedstrijden zaal 
Zaterdag 19 november 2022       Oefenwedstrijden zaal  
Zaterdag 26 november 2022       Start zaalcompetitie 
Zaterdag 15 april 2023                  G-korfbaltoernooi 
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