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Door de redactie: Ik? Ik word redacteur. 
 
Het is zondag 22 maart 2015 en het is de redactie van uw favoriete 
magazine zwaar te moede. Ja, de eerste Lentedag passeerde dit 
weekeinde met een in meer dan één opzicht spetterend DEFinco 
jeugdtoernooi.  

 
Ik had hier willen verhalen van een nieuwe generatie korfballers uit de 
regio, die dartel hupp’lend, onschuldige lammeren gelijk, de geur van ons 
kunstgras opsnoof en er met het blauwgele gevaarte vandoor ging om 
met een kwieke worp paraboolsgewijs de plastieken ronding, vaker korf 
genoemd, hiermee te doen doorboren. 
 
Helaas! Verzopen katjes waren het – maar: wát een bikkels! – die drie, 
vier wedstrijden lang de dikke droppels van het gestaag neerdalend 
hemelwater trotseerden om een cup mee te mogen torsen naar hun 
woonstede. Helaas! De weergoden waren ons al te slecht gezind 
(waarom? waarom?) en niets restte Christa, dan namens de organisatie 
voortijdig een eind te maken aan de editie 2015 van onze inmiddels 
traditionele opening van het voorjaarsseizoen. Van de bezoekende 
verenigingen was er gelukkig alle begrip voor dit besluit en deze 
zaterdagochtend viel er dan ook geen wanklank te beluisteren van onze 
bezoekers. Het toernooi staat “als een huis”, dankzij de vele tientallen 
vrijwilligers, die vereend in een soepele samenwerking als de raderen van 
een geoliede machine, hun bijdrage leverden. 
 
Neen, het is niet ons jeugdtoernooi dat uw redacteur in een kleine 
depressie heeft doen belanden. Hij worstelt met zijn taakopvatting. Wat 
immers, lieve lezers en lezeressen, is de opdracht van den redacteur en 
welke woorden, heeft deze zich alhier tot u te richten? Welnu, dit is 
voorwaar niet ingewikkeld. Een kwinkslag hier, een knipoog daar, een 
welgemeend woord van waardering op zijn tijd en vooral een vriendelijke 
vooruitblik naar al het moois dat op de bladzijden die volgen wordt 
uiteengezet – al vindt hij het persoonlijk verbale diarree. Een goed woord 
vooraf wekt de belangstelling, maar geeft niets weg: biedt met andere 
woorden een maximum aan “feelgood” met een minimum aan “content”. 
Boven alles dient de redactie zijn leveranciers, en dan het meest nog de 
vaste scribenten onder hen, te behagen. 
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Zo gaf ik in de vorige uitgave van dit 
periodiek nog hoog op van de 
pennenvruchten één hunner, wiens 
naam ik met de mantel der liefde 
bedek, hetgeen voorwaar niet 
ingewikkeld is, aangezien deze zich 
verschuilt achter een Engelstalig 
pseudoniem. In zijn jongste bijdrage 
echter, die wij als redactie – 
voorvechters van het vrije woord 
immers – onverkort hebben 
geplaatst, veroorlooft dit clublid zich 
een insinuatie als zou schrijver 
dezes hem op kosten gejaagd 
hebben, zulks in vuige 

samenspanning met niemand minder dan onze meester der penningen 
(wie kent hem niet)! Dit is toch al te bar. 
 
 Inderdáád zag ik laatst “Stonebridge”, want over hem heb ik het 
natuurlijk – en leest u nu éérst even de laatste alinea van zijn “bijdrage” 
aan deze DEvINFO – verdwaasd langs de kaden en bruggen van de 
Sleutelstad dwalen. Inderdáád hield hij de blik ferm gericht op al wat geel 
was en zo’n drie meter van de aardkloot verwijderd (“Een échte 
korfballer”, dacht ik nog…). En inderdáád hield hij als razende reporter 
een fototoestel in de ene, een schrijfblok en balpunt in andere hand 
geklemd… Niets echter heeft hij gezien, de stakker, en nu heeft hij, 
teleurgesteld, zijn plaatsbewijs bij de Nederlandsche Spoorwegen ter 
vergoeding ingediend bij “us” Gertjan. Nu pleegt de redactie zich niet te 
vermeien met het financieel beheer van onze treasurer - dáár hebben we 
een kascommissie voor – en nog minder heeft de schatkistbewaarder 
invloed op dit DEvINFO – uw redactie koestert zijn onafhankelijkheid. 
Laat hier evenwel één punt gemaakt worden: mijn goede vriend Den 
Hertog is de gulheid in persoon, ten bewijze waarvan een fotoreportage 
over de hoge thee voor de trimgroep, in een dankbericht van Marja in dit 
periodiek, moge dienen. 
 
Nee, Stonebridge heeft zich helemaal zélf op kosten gejaagd en daar 
helpt geen advocaat hem meer uit de brand – en ook zijn lieve moedertje 
niet. En tóch, zijn reis was niets voor niets geweest als hij zich maar 
gewapend met de “open mind” en wijde blik, die wij anders zozeer van 
hem gewend zijn, aan zijn veldwerk had gezet. Dán was Leiden, en nog 
minder onze columnist, niet in last geweest. Want was er nu werkelijk 
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geen straatmeubilair, 
collateral of anderszins, 
dat de aandacht van “der 
Steinbrück” had kunnen, 
neen, had moeten 
vangen? 
 
Begrijpt u nu, lieve lezer 
en lieve lezeres, de 
droefheid die mij hart 
omklemt? Niet anders 
kan ik immers dan, 
geheel indruisend tegen 
de voorkomendheid, 
waartoe ik als uw 
redacteur geboden ben te 
opereren, in de bres 
springend voor hem, die 
onze liquiditeiten zo 
voortreffelijk bestiert, een 
diepgevoelde 
verontschuldiging, een 
mea culpa te vragen, neen, te eisen van “le pont du pierre” en wel te 
zelfder plekke, waar hij niets minder dan een rechtsgang tegen ons 
bestuur aankondigt! Buigt, Stonebridge, knielt neder, of zwijgt voor immer 
meer! 
 
Nu, ik ben uitgeraasd. Geen onaardig stukkie trouwens, die column, 
waarin het onderwijs en onze edele sport, zijn herkomst waardig, zo fraai 
op de gevoelige plaat zijn bijeengebracht. Nico Broekhuysen 
applaudisseert in zijn tombe. 
 
Verder in deze DEvINFO: een penningmeester die zich als demograaf 
ontpopt, trotse trainers die genieten van hun winnende teams, de TC die 
vooruitblikt naar een seizoen met nóg meer jeugdteams, een vochtig 
DEFinco-toernooi en veel, heel veel korfbal. 
En met mij gaat ‘t alweer iets beter. 
 
 
Uw redacteur 
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Van de voorzitter 
 
Het imago van het DEFinco toernooi is al een 
jaar of vijf ijzersterk en we mogen als Devinco 
altijd heel wat teams verwelkomen op dit 
toernooi. Ook dit jaar: meer dan 60 teams met 
bij elkaar zo’n 450 (!) kinderen die een dag bij 
ons op bezoek komen om een leuk toernooi te 
spelen.  
 
Maar het oude spreekwoord ‘maart roert zijn staart’ 
heeft zijn betekenis nog lang niet verloren, zo bleek op zaterdag 21 
maart. De ochtend begon zo veelbelovend met een stralend zonnetje en 
met niet al te veel wind. Tijdens de eerste wedstrijden van het wederom 
door Trienke’s team uitstekend georganiseerde toernooi, op onze mooi 
voor de gelegenheid aangeklede accommodatie, begon het al te 
miezeren.  
De spelende jeugd liet zich daar zeker niet door ontmoedigen. Het begon 
weliswaar wat kouder te worden, en tot genoegen van een handen-
wrijvende penningmeester leidde dat alleen maar tot nóg meer 
pannenkoeken die aan de man gebracht konden worden, en aldus een 
welkome aanvulling zijn voor de clubkas. Maar om een uur of elf ging het 
stortregenen en was het gauw uit met de pret. Bij enkele teams was het 
enthousiasme om verder te spelen bekoeld. De wedstrijden werden 
gestaakt, het toernooi abrupt beëindigd, de bekers gingen weer zonder 
winnaar de kast in. En zo viel een veelbelovende dag toch nog gedeelte-
lijk in het water, en droop iedereen na het opruimen van de spullen een 
klein beetje teleurgesteld af, maar toch met een tevreden gevoel dit toch 
zéker wel het einde van de winter betekende en het begin van de lente. 
Toch? 
 
Menno den Outer 
 

Korfbal Leaguefinale: zaterdag 11 april  

  
Kijk op www.knkv.nl/  

http://www.knkv.nl/
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Van de penningmeester 
 
 
Als liefhebber van getalletjes, presenteer ik die 
getalletjes graag in de vorm van grafieken. Hieronder 
heb ik onze ruim 300 leden ingedeeld in leeftijdsklassen 
(horizontaal zie je de gemiddelde leeftijd per klasse) 
met per leeftijdsklasse het aantal leden (verticaal). 
 

 
 
In dezelfde grafiek zie je een stippellijn die een zogenaamde “normale” 
verdeling aangeeft. Wat opvalt is, dat er een relatieve 
ondervertegenwoordiging is van vooral leden tussen 25 en 35 jaar.  
Dat is deels een trend die je bij alle teamsporten ziet (jong-volwassenen 
zijn vaak met andere zaken bezig). Maar bij Devinco is de dip wel erg 
diep. Gelukkig is de leeftijdscategorie daar net onder wel voldoende 
vertegenwoordigd (de bijna volwassenen). En zijn deze leden ook veelal 
extra actief en betrokken. Vooral zo doorgaan, dan schuift de dip vanzelf 
langzaam de grafiek uit! 
 
 
Gertjan den Hertog 
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Technische Commissie:  
 
Wanneer jullie dit lezen maken we weer gebruik van ons thermo-
ondergoed en veldschoenen; het veldseizoen is weer begonnen. 
Goed om even terug te kijken hoe het is gegaan in de zaal. En laten 
we gelijk maar concluderen dat het heel goed gegaan is.  

 
Ons vlaggenschip heeft een 
mooie 5de plaats gehaald met als 
hoogtepunt de overwinning thuis 
op Woudenberg. Je kunt zien dat 
ze steeds volwassener worden! 
Natuurlijk waren er ook een paar 
kampioenen te huldigen. Het 3de 
werd met een straatlengte eerste 
in de 4de klasse en wederom 
kampioen. Helaas zit er geen 
promotie in omdat het 2de zich 
niet wist te handhaven. Heel erg 
jammer en hopelijk gaat dat op 
het veld anders.  
 
Dan de A1! Vrij plotseling in hun laatste wedstrijd kampioen waardoor er 
een promotie naar de 1ste klasse is gehaald en dat is een compliment 
waard; chapeau!!!  

 
De B1 werd 
net zo als op 
het veld 
kampioen en 
zullen nu het 
laatste stuk 
van het veld 
een klasse 
hoger gaan 
spelen. 
Kunnen ze 
gelijk kijken 
hoe dat gaat.  
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Ten slotte werd ook de E3 kampioen door hun laatste wedstrijd 
overtuigend te winnen met 12-2. Proficiat! Daarnaast wilde ik de G ook 
even melden, want die konden tot op het laatst nog kampioen worden, 
maar werden uiteindelijk tweede!!! 
 
En dan nu het veld. Doordat we door blijven groeien zullen we op het veld 
een F2, F3 en D4 (4 tal) erbij hebben en dat brengt de jeugdploegen toch 
op 15 en daar mogen we best trots op zijn! Het 1ste en 2de staan in de 
middenmoot maar moeten zeker nog aan de bak om beide met een 
gerust hard de vakantie in te gaan. Kom gerust een keer kijken als ze 
thuis spelen. 
 
Zoals jullie weten hebben alle senioren een enquête gekregen. Dit 
hebben we gedaan om het een en ander in kaart te kunnen brengen 
zoals; met hoeveel senioren teams volgend jaar, wie wil er fluiten, wie wil 
er coachen en wie wil vrijwilligerswerk doen. Verder is het voor ons 
belangrijk dat als je iets hebt wat wij moeten weten of anders moeten 
doen je dat aangeeft zodat we kunnen proberen het nog leuker voor 
iedereen te maken. Zoals al eerder aangegeven gaan we druk bezig met 
de scheidsrechterszaken. Dat zal hopelijk aan het begin van volgend 
seizoen staan zodat we kunnen beginnen om iedereen die wil, kan en 
misschien niet zo goed kan fluiten te begeleiden. 
 
 
Verder wens ik iedereen een goed 
veldseizoen met veel overwinningen en 
sportieve hoogtepunten. Vergeet vooral 
niet gezellig eens wat langer te blijven in 
de kantine (en te nuttigen) dat helpt 
alleen maar om onze club nog gezonder 
te houden! Proost!  
 
 
Groetjes 
Vincent Smit, voorzitter TC 
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Naar de webshop via www.devinco.nl 
 

 

 
 

 
.  
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De vijfde editie van het DEFinco toernooi 
 
veel korfbalplezier, véél enthousiaste vrijwilligers en héél véél 
regenwater 
 
We kunnen concluderen dat het DEFinco toernooi een goede naam 
opgebouwd heeft. Allereerst kwamen de aanmeldingen dit jaar zelfs 
al voordat de toernooicommissie opgestart was. Rood Wit diende 
melde zich spontaan aan met alle D-, E- en F-teams. Na de officiële 
uitnodiging volgden de andere verenigingen al snel. In totaal waren 
er 11 verenigingen, ruim 60 teams én 480 kinderen met hun ouders 
en coaches op bezoek. 

 
Binnen de vereniging  blijft het enthousiasme ook onverminderd. Eén 
email is voldoende om afgevaardigden van alle commissies om tafel te 
krijgen. In een ontspannen sfeer werd het draaiboek doorgesproken en 
pakte iedereen automatisch zijn of haar taken op. Er kan gesproken 
worden over een geoliede machine. Bovendien worden we altijd weer 
verrast door mooie gebaren; dit jaar gratis appels én peren, ouders die 
aanbieden pannenkoeken vooraf te bakken, DAVO die opnieuw bereid is 
een stuk voetbalveld af te staan en de gemeente die de wielerbaan 
vrijgeeft. Vervolgens leidde de vrijwilligers-oproep tot meer dan  
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voldoende reacties. Meer dan 70 vrijwilligers waren zaterdagochtend 
actief. Hartverwarmend hoe Devinco-leden bijspringen als het nodig is. 
‘Crisisteam’ bedankt!  
 
De aanmeldingen én het enthousiasme binnen de vereniging zijn 
natuurlijk bijzonder belangrijk. Maar een klein rondje over het veld waarbij 
je je oren en ogen goed open houdt, geeft genoeg motivatie om het 
toernooi te blijven organiseren. F-jes die voor het eerst naar een toernooi 
gaan en vanaf 8.45 uur over het veld dansen en huppelen op de muziek 
van Kinderen voor kinderen. Twee vaders die bij de eerste doelpoging 
staan te juichen voor de tegenpartij. Bij de poules met D1-teams en E1-
teams héél mooi korfbal. Een vader en moeder die elkaar vertederd 
aankijken omdat hun dochter intens geniet van haar eerste 
korfbalwedstrijd. “Ik wil écht niet naar huis hoor, we hebben alles nog 
gewonnen!”. “Hebben we nou een beker verdiend omdat wij nog op het 
veld zijn?!” 
 

 
 
Tenslotte kon zelfs de hoeveelheid regenwater op de zaterdagochtend er 
niet voor zorgen dat de sfeer verslechterde. Alle korfballertjes bleven 
enthousiast, scheidsrechters trotseerden de regen met een glimlach, 
vrijwilligers binnen en buiten verkochten de warme chocomelk en de 
heerlijke pannenkoeken met een lach, (koude handen) en een praatje. 
Ondanks het besluit het toernooi aan het eind van de ochtend te stoppen 
vanwege de hevige regenbuien, bleven mensen de organisatie bedanken 
en beloven volgend jaar weer van de partij te zijn. 
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Bedankt voor alle enthousiaste inzet! Zaterdag 26 maart 2016 zullen we 
de volgende editie van het DEFinco toernooi organiseren. 
 
Mirjam Rouwendal en Trienke Scheper 
 
 

 
 
 

Maart roert zijn staart! 

Na een grondige voorbereiding gingen we afgelopen zaterdag met een 
waterig zonnetje van start. Grandioos om te zien dat zoveel vrijwilligers 
kwamen helpen op de diverse posten; verkeersregelaars, 
koffieschenkers, velduitleggers, pannenkoekenbakkers, 
limonadeschenkers, appeluitdelers, wedstrijdsecretariaat, ehbo, 
scheidsrechters, barbemensing, techniek, je kon het zo gek niet 
bedenken. Organisatorisch stond het als een huis!  

Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind. Rond de klok van elf 
uur werden we weggespoeld van de velden. In goed overleg is besloten 
het toernooi te staken.  
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Ondanks deze domper zijn we trots op Devinco en met name alle 
vrijwilligers… dus jullie!  

Bedankt voor de – ondanks de 
weeromstandigheden - vrolijke gezichten, 
de uitgifte van appels en limonade ging 
dansend, pannenkoeken werden zingend 
gebakken, grote inzet en betrokkenheid! 
Een waar visitekaartje voor Devinco! 

Iedereen dank hiervoor, we hopen dat we 
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen!  

Zonder jullie geen DEFinco toernooi.  

 
We zeggen gewoon 'Volgend jaar weer!'. Onze gasten hebben er zeker 
weer zin in! Zie enkele reacties hieronder; 
 
 

 
 
 

 
Hallo, 
Ik wil jullie nog even bedanken voor het organiseren van het Toernooi op 
zaterdag 21 maart jl. Ondanks de regen hebben we genoten van de 
wedstrijden die we gespeeld hebben en van de hele opzet van het 
toernooi. Het was allemaal tot in de puntjes geregeld. 
Jammer dat de regen alles in het water deed laten vallen. Ik hoop jullie 
weer te mogen treffen op een volgend toernooi want dan zijn wij zeker 
weer van de partij. 
 
Groetjes en succes, 
Arthur de Boom, Frank Ligt & alle kinderen van de E3 van DUKO 
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De Vouw 
 
Devinco 1 pakte 2015 belangrijke punten tegen KIOS ’45 op zaterdag 
28 maart. Lees meer hierover in het artikel De Gulle Gever. KIOS gaf zich 
niet zo maar gewonnen. Dat zie je aan de eindstand 9-8 en de foto die je 
deze keer vindt in De Vouw.  
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Vouw -2 
 
.   
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Hoera! E3 kampioen! 
 
Wat een feest was het zaterdag 7 maart in de sporthal. De E3 werd 
met een dikke overwinning op Wesstar kampioen! 

 
Eigenlijk waren de meeste tegenstanders een makkelijke prooi voor de 
meiden en jongen van de E3. De doelpunten waren niet meer te tellen, 
uiteindelijk 118 doelpunten voor en 34 tegen in 12 wedstrijden! 
 
De sterkste tegenstander was Atalante. Hier werd uit van verloren dus 
was de wedstrijd thuis tegen dezelfde tegenstander heel erg spannend. 
Zelfs met een kleine achterstand gaven ze niet op en gingen met 
enthousiasme door. En dat lukte zo goed dat uiteindelijk met 11-4 werd 
gewonnen.  
 

 
Van links naar rechts: Esther, Lonneke, Renske, Floor en Gijs. 
 
 
Wie zitten er in de E3? 

 Esther: de enige in het team met al jarenlange korfbalervaring. En dat 
kan je zien! Ze maakte het ene doelpunt na het andere! En ze heeft 
altijd een smile op haar gezicht. 

 Lonneke: pas afgelopen september met korfbal begonnen. En ze is 
zo enthousiast en gezellig! Ze regelt het wel, weet precies wat ze 
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moet doen en als ze een keertje wat minder scoort, gooit ze 
geweldige ballen naar de aanval. 

 Renske: in september begonnen met trainen en pas in de zaal met 
de wedstrijden. En wat gaat ze goed! Ze kan verdedigen als de 
beste! Heel erg geconcentreerd en vakkundig. Ze is overal voor in en 
scoort lekker mee. 

 Floor: op het veld heeft ze af en toe meegetraind, maar vanaf de zaal 
is ze elke keer van de partij! Ze kan supergoed verdedigen en heeft 
inmiddels haar eerste doelpunten ook te pakken. 

 Gijs: de enige jongen in het gezellige kwebbelende team. Ook hij zit 
pas vanaf september op korfbal. Hij scoort en verdedigd lekker mee 
en als hij vindt dat de meiden veel te veel kletsen (vooral in de auto) 
dan doet hij net of hij slaapt! 

 
Bedankt Jorrik, Cato, Marjan en andere trainers van dit team! Dankzij 
jullie zijn zij kampioen! 
 
De trotse coaches Arjan en Saskia 
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Het leven van een coach van Devinco A1 
 
Bij aanvang van het zaalseizoen gaf Alex aan eigenlijk niet alleen de 
A1 te willen coachen. Hij wilde zelf nog spelen en trainen en had al 
een volle agenda bij de TC. Ik was al nauw betrokken bij de A1 
vanwege Jorrik en kende al zo’n beetje het hele team dus was het 
een logische stap om de training en coaching op te pakken. Maar 
dat het zo mooi zou uitpakken had niemand verwacht… 

 
Ik zou de dinsdagavond training doen en Alex de donderdagavond 
training. De coaching ging ik doen en als Alex kon, zou hij er ook bij zijn. 
Dat was met name bij thuiswedstrijden. De eerste zaalwedstrijd was 
tegen Atalante thuis. Dat werd een moeizaam gelijkspel (10-10), het 
eerste zaalpuntje. Maar allemaal niet tevreden over het spel. Ook de 2

e
 

wedstrijd ging niet naar wens. Het spel was wel iets beter, maar de 
doelpunten bleven achterwege en met een 9-7 verlies terug naar huis 
vanuit Duiven. 
 
Uit deze wedstrijden bleek dat de scores te laag waren en dat we wat 
moeizaam de wedstrijden uit konden spelen. We waren vermoeid ruim 
voor het einde van iedere wedstrijd. Dus met de training heb ik veel op 
conditie getraind en het schot. Want ondanks dat je moe bent moet je de 
concentratie behouden voor het schot. Ikzelf vond het best lastig om 
leuke trainingsstof te verzinnen voor deze groep hongerige korfballers. 
Iedere dinsdag wilden zij vermaakt worden met leuke en afwisselende 
oefeningen en ik probeerde steeds nieuwe oefeningen te verzinnen 
waarbij het schot en doorloopbal gecombineerd werden met conditionele 
oefeningen. 
 
Dat vertaalde zich in de 3

e
 wedstrijd. Tegen Wageningen speelden we 

een goede wedstrijd en met name de scores liepen heerlijk. Met 20-12 
werd Wageningen naar huis gestuurd. Datzelfde gebeurde ook tegen 
KVZ (8-17) en Rheko (17-12). Lekker veel doelpunten en na 5 
wedstrijden hadden we 7 punten. We stonden in de middenmoot met 6 
teams dicht bij elkaar. DVO uit Bennekom liep al wat uit op de rest en 
KVZ bungelde onderaan. 
 
Daarna volgde een moeizame tijd met hard werken, weinig doelpunten en 
soms een verlieswedstrijd. Tegen SKF wonnen we nog net met 10-8 
maar tegen DVO verloren we met 11-8. Zij waren wat scherper in de 
afronding ondanks dat wij de verdediging goed dicht hadden zitten. Maar 
aanvallend haperde het scorend vermogen. Maar wat bleek deze uitslag 
tegen DVO belangrijk aan het eind van de competitie. 
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Hierna hadden we een aantal weekenden vrij, rond Kerst en Oud en 
Nieuw. Ik nam het team mee naar het eindejaarstoernooi in het 
Topsportcentrum in Rotterdam voor wat mooie wedstrijden. De 
wedstrijden vielen wat tegen maar de sfeer in het team was geweldig. En 
uiteraard ff lekker eten bij de McD. 
 
Tijdens de kerstvakantie is er te weinig getraind. Dat bleek gelijk al met 
de eerste 2 wedstrijden in het nieuwe jaar. Tegen Atalante bleef de 
schade beperkt tot een 10-9 verlies maar tegen “Angstgegner” Duko 
hadden we een totale off-day! Zelfs het trouwe thuispubliek kon ons niet 
tot scoren schreeuwen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we de rust 
ingingen met een 0-4 achterstand. Vreselijk! Het werd zelfs 0-5 voordat 
we ons eerste doelpunt maakten….uit een strafworp zelfs. Uiteindelijk 
werd het 4-6, een wedstrijd om heel snel te vergeten. In deze wedstrijd 
raakte Jorrit geblesseerd aan zijn bovenbeen en het zag er niet goed uit. 
De eerste prognose was dat hij voor weken aan de kant moest blijven. 
Pfff, en we hebben maar 4 heren.  
Gelukkig is er nog een Devinco B1 en Christiaan en Matthias waren in 
staat het niveau van de A1 op te pakken en bij te benen. Beurtelings 
speelden zij hun wedstrijd en dat deden ze zeer verdienstelijk! 
 
Het betekende wel dat we de wedstrijd tegen Wageningen moesten 
verzetten. Reinier was verhinderd, Jorrit geblesseerd, Joas voelde zich 
ook niet fit met een lichte enkelblessure en de B1 moest tegelijkertijd 
spelen. Na wat gedoe met de bond werd de wedstrijd 3 weken later op 
een woensdagavond ingepland. 
 
Gelukkig ging daarna de doelpuntenmachine weer lopen. Ondertussen 
had DVO ook links en rechts wat steekjes laten vallen zodat onze 
verliespunten niet resulteerden in een lage rangschikking. We bleven 
lekker meedraaien in de top 4. Tegen KVZ speelden we weer lekker en 
wonnen met 14-9 met Christiaan in de basis. Altijd lekker om tegen KVZ 
te winnen. Daarna was Rheko aan de beurt in Rheden. Een heerlijk 
spannende wedstrijd waar ik als coach veel goede momenten heb 
kunnen zien. Matthias speelde mee en scoorde lekker. Met name het 
uitverdedigen deden we zo goed, dat Rheko vaak de bal kwijt raakte voor 
ze de bal in hun aanvalsvak kon krijgen. Conditioneel werden ze op deze 
manier stuk gespeeld. Zij waren kapot, wij hadden nog lucht over en 
trokken de wedstrijd naar ons toe met 15-17. Nadeel was dat de 
enkelklachten van Joas toenamen. Ook hij zou enkele wedstrijden niet 
kunnen spelen.  
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Gelukkig bleek het herstel van Jorrit voorspoedig en had hij, voor 
aanvang van de wedstrijd tegen SKF, de hele week mee kunnen trainen 
zodat hij in de basis begon tegen SKF. Christiaan deed weer mee voor 
Joas en zo begon de wedstrijd. Het werd een moeizame pot die we niet 
naar onze hand konden zetten. Een kwartier voor tijd kwamen opeens 2 
teams voetballers de zaal in en eisten de zaal op. Terwijl we nog aan het 
spelen waren. Ze stelden zelfs de doelen al op, deels in het veld! 
Arrogantie ten top. Bah! 
Uiteindelijk bleek dat er een misverstand was in de zaalhuur en bleken de 
voetballers in hun recht te staan. In overleg met SKF, de scheidsrechter 
en mij, besloten we de wedstrijd 5 minuten eerder te stoppen. Saskia had 
net de 8-9 voorsprong gescoord en ik nam de gok. Die viel goed uit en 
met 8-9 namen we 3 punten mee naar Deventer. En wat gebeurde er op 
de parkeerplaats bij SKF? Jawel, de matchwinner Saskia ging door haar 
enkel. Pfff, veel pijn en einde seizoen voor haar. Kon er nog wel bij. 
 
Hierna was de inhaalwedstrijd tegen en in Wageningen op een 
woensdagavond. Met Saskia aan de kant, Joas aan de kant, Eline met 
school in Oeganda konden we gelukkig beschikken over Matthias, 
Christiaan en Leanne van de B1. Met DVO op de tribune, want zij 
voelden de hete adem van ons in de nek, speelden we vrij eenvoudig 
naar een 6-12 overwinning. De afstand tot DVO was maar 2 punten (zij 
verloren zelfs van nummer laatst KVZ) en de kriebels kwamen bij 
sommigen al opzetten. Zou er een kampioenschap inzitten? 
 
Vervolgens kwam de KNKV weer door de bocht. Omdat de wedstrijd 
tegen SKF 5 minuten te vroeg was gestopt (door die arrogante 
voetballers) vond de bond dat, gezien de uitslag en de stand op de 
ranglijst, dat de wedstrijd alsnog uitgespeeld moest worden. Wij moesten 
dus voor 5 minuten naar Veenendaal om een stand van 8-9 vast te 
houden. Eline was nog in Verweggistan, Saskia en Joas geblesseerd en 
Cato mocht niet meedoen (zij was in de reguliere wedstrijd gewisseld en 
mocht dus niet meer invallen) dus mocht Leanne van de B1 aantreden, 
naast Christiaan. Het werden 5 zenuwslopende minuten! 1

e
 minuut kreeg 

SKF een strafworp. Die werd gemist naar 1 minuut later scoorden ze 
alsnog de 9-9. Nog 3 minuten! Met nog 1,5 minuut op de klok scoorde 
Jorrik de bevrijdende 9-10 en speelden we de wedstrijd uit. Pfff, weer wat 
grijze haren erbij. 
 
Dat bracht ons bij de laatste wedstrijd op 7 maart tegen DVO thuis in 
Keizerslanden. DVO had 19 punten, wij 17. Bij winst van de A1 konden 
we een beslissingswedstrijd afdwingen tegen hetzelfde DVO. Joas was 
redelijk hersteld en kon maximaal een halve wedstrijd spelen. Saskia kon 
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niet meedoen. De B1 konden (en werden) kampioen worden bij Duko in 
Duiven maar moesten direct na hun wedstrijd in vliegende vaart naar 
Deventer om Joas te kunnen vervangen voor de 2

e
 helft. 

 
De eerste helft was vol spanning. Tot 
6-6 gelijk op, daarna een kleine 
voorsprong naar 8-6 en vlak voor rust 
kwam DVO terug tot 8-7. Na de rust 
moest Joas blijven spelen want 
Christiaan en Matthias waren nog niet 
terug. Maar dat ging goed. Het werd 9-
9 en na 10 minuten in de 2

e
 helft 

kwamen Christiaan en Matthias en 5 
minuten later mocht Christiaan invallen 
voor Joas. En wat doet Christiaan dan 
voor een volle tribune? Hij scoort 
gewoon 3 keer!!! Fantastisch! 
Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd 
met 16-10. Gelijk geëindigd met DVO 
met 19 punten, volgende week dus 
een beslissingswedstrijd. Iedereen blij, 
douchen en naar huis.  

Ik ben nog geen half uur thuis en zie een gemiste oproep van Christa en 
12 gemiste appjes. Wat is er aan de hand? Christa heeft contact gehad 
met de bond en zij kwamen met de volgende spelregel: Bij gelijke 
eindstand telt het onderlinge resultaat. En nu komt de 1

e
 wedstrijd tegen 

DVO weer in beeld. Toen met 11-8 verloren maar nu met 16-10 
gewonnen. In totaal hebben we 3 punten meer gescoord als DVO en… 
zijn we KAMPIOEN!!! Ongelofelijk. Een fantastisch maar bizar einde van 
een prachtige zaalcompetitie. En ik voor het eerst als coach. 
 
Ik wil een groot compliment maken naar de A1 die heeft aangetoond een 
ongelofelijke veerkracht te bezitten. Ondanks de blessures van Jorrit, 
Joas en Saskia, het gedoe met de bond die erg vervelend deed om de 
wedstrijd tegen Wageningen te verplaatsen en ons voor 5 minuten terug 
naar Veenendaal stuurde, bleef de groep positief en geloven in een goed 
eindresultaat. Een prachtig proces om te zien, hoe jonge mensen 
omgaan met teleurstellingen en elkaar helpen. Als coach kun je er alleen 
maar van genieten en als je dan kunt afsluiten met een kampioenschap is 
dat toch geweldig! 
 
Een trotse coach, 
Hans Albers 
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High tea trimploeg 
 
Na een paar weken niet getrimd te hebben op zaterdagmorgen vanwege 
het (slechte) weer konden we op 7 febr. toch weer trimmen. Na het 
sporten gingen we koffie drinken zoals altijd, maar dit keer zonder gebak, 
hoewel Hein en Tilly jarig waren geweest.   
 
Dit vanwege het 40 jarig bestaan van de 
trimgroep. Er werd ons in het Middenvak 
een high tea aangeboden door het bestuur. 
Na de koffie naar huis en later op de dag 
weer terug naar het Middenvak waar we 
werden ontvangen door Gertjan en Marcel. 
Gertjan verwelkomde ons met een praatje 
over korfbal. Daarna werden er allerlei lekkere hapjes op de tafel 
geserveerd en ondertussen werden er allerlei oude herinneringen 
opgehaald van de afgelopen 40 jaar. Wij hebben van de high tea erg 
genoten. Wij willen (de trimmers) het bestuur( in het bijzonder de 
obers)dan ook heel erg bedanken voor de high tea die we kregen 
aangeboden. 
 
Marja Otten 
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KombiFit zoekt KombiFitters! 
 

 Wanneer: iedere woensdag 19:30 – 20:30 

 Waar: Devinco accommodatie (‘s winters gaan we de zaal in) 

 Wat: korfbal, basketbal, tsjoekbal, knotshockey, gewoon hockey 
(plastic-fiber materiaal), speedminton, frisbee, volleybal, voetbal, 
honkbal, etc. 

 Hoe: warming-up; oefeningen, wedstrijdje (op leven en dood, maar 
eindigt altijd gelijk) 

 Wie: iedereen is welkom, nu hebben we 14 leden, waaronder een 
aantal ouders van (jeugd)leden 

 Niveau: jouw eigen niveau 

 Plezier & zweten: daar gaat het om  

 Aanmelden: Menno den Outer 0570-865514 of mail naar 
kombifit@devinco.nl  

Gewoon een paar keer uitproberen! 

 
 

Tip van Marco 
 
Afgelopen najaar keer tipte Yvonne ter Hove tipte de redactie over een 
nieuw kinderboek met het thema korfbal, Het geheim van de bescherm-
engel van Gerard van Gemert. Marco de Reus spotte nu een heus 
dekbedovertrek Korfbal en meldde dat op de Facebook-pagina van 
Devinco.  
 

  

mailto:kombifit@devinco.nl
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Portret van een gulle gever 

 
Ze zijn er, maar je ziet hen zelden. Zij denken aan ons, maar… 
denken wij aan hen? Zij steunen Devinco jaar na jaar na jaar, maar – 
als we eerlijk zijn – vormen zij niet een geheel vergeten groep 
binnen onze vereniging? 

 
Hoog tijd om daar iets aan te doen, vond de redactie van DEvINFO en 
toen één van onze donateurs – want op hen doelen wij natuurlijk – op 
28 maart jl., die waterkoude eerste wedstrijddag van het 
voorjaarsseizoen, ons terrein opwandelde, greep uw verslaggever zijn 
kans.  
 

Een rijzige gestalte loopt met Trienke 
door de poort. Als ik hem begroet blijk ik 
te maken te hebben met haar 
schoonvader, de heer J.E. (Jochem voor 
intimi) Scheper uit de sportstad 
Heerenveen in de mooiste provincie van 
ons land. Hij is één van de eerste 
donateurs van Devinco: met enig recht 
kunnen we hem één van onze founding 
grandfathers noemen. Op mijn 
nieuwsgierige vragen antwoordt hij – 
voor zover hij zulks nodig acht – met een 
sympathieke noordelijke tongval, kort en 
ter zake. 
 
“Een stille genieter”, noemt Trienke hem 
en Willem beschrijft hem, desgevraagd 
in één woord, als “een grote vent” – zegt 
men zoiets van zijn vader?!  
 
De heer Scheper kiest strategisch positie 
langs de lijn en met een haviksoog 
beziet hij de verrichtingen van ons 
vlaggenschip tegen KIOS (Korfbal Is 
Onze Sport, vermoed ik) uit Sibculo, die 
de onzen ternauwernood met 9-8 weten 
te winnen.  
 
  

dhr. J.E. Scheper in Devinco-
Blauw-Witte jas tussen de 
lichtmasten 



april 2015 DEvINFO 31 

Al wat de hemelsblauwe formatie een warm hart toedraagt, staat, 
naarmate de tweede helft vordert, met samengeknepen billen langs de 
kant. Ina Marquering durft niet te kijken als haar uitstekend spelende 
dochter op een belangrijk moment een strafworp mist, maar eind goed is 
al goed als de jeugdige scheidsrechter, die zich niet van de wijs laat 
brengen door Achterhoekse twisten, na een korte laatste minuut de 
verlossende drie tonen ontlokt aan zijn blaasinstrument. Dit alles laat de 
heer Scheper onberoerd, lijkt het. Zijn betrokkenheid bij deze wedstrijd 
blijkt alleen uit instemmend gegrom na enkele intercepties van Bente en 
Jaap, die op cruciale momenten het blauw-gele speeltuig nog in ons 
aanvalsvak terugveroveren op de tegenstanders. 
 
Hij is een echte korfballer en verhaalt vol trots over “zijn” Blauw-Wit, dat 
met enkele jeugdteams een aantal keren kampioen van Nederland is 
geworden, met onder andere Trienke in het veld. Trienke voegt hieraan 
toe, dat zij bij die gelegenheid in AHOY is toegezongen door Marco 
Borsato, een bekend volkszanger en jurylid. Dhr. Scheper is geen trainer 
of coach geweest, maar was vooral bestuurlijk actief, in de technische 
commissie en als voorzitter – en dit gedurende 37 (zegge: zeven-en-
dertig) jaar!! Kom daar nog eens om in deze tijd! - uw redacteur voelt zich 
opeens héél klein worden. Op de website van KV Heerenveen (Blauw-Wit 

is inmiddels gefuseerd met KV De Driehoek) 
lees ik dat de vader van “us” Willem erevoorzitter 
is en nog heeft gespeeld met niemand minder 
dan Jeen van den Berg, de Elfstedentocht-
winnaar… Dhr. Scheper vertelt over de sporthal 
van Blauw-Wit: dat opent enorme mogelijkheden 
voor een korfbalvereniging, zegt hij, maar bij zo’n 
hal in eigen bezit horen óók blijvende kopzorgen 
voor het bestuur… 
 

De DEvINFO wordt bij al onze donateurs thuisbezorgd en zo blijft ook de 
familie Scheper op de hoogte van het wel en wee van onze club. De 
grootouderlijke zorg voor Fardau en Marte brengt gelukkig mee dat hij uit 
eerste hand de verhalen over Kangoeroe’s, het DEFinco toernooi, de 
trainingen en de eerste wedstrijden meekrijgt. Deze ochtend heeft hij 
Fardau nog een prima partij zien spelen, vertelt hij trots. Daar zit muziek 
in! 
Als onze hoofdtrainer na de wedstrijd het veld verlaat wisselen vader en 
zoon een korte blik van verstandhouding. “Wij waren veel beter”, zegt 
onze donateur en hij is complimenteus over het vertoonde veldspel. Er 
mogen wat meer kansen benut worden, geeft hij aan. “Maar de punten 
zitten in de tas.” Dan naar huis, waar Marte en haar oma wachten.  



april 2015 DEvINFO 32 

Column: Collateral Damage 
 
Het gebeurt juist waar je het niet wilt, of niet 
verwacht: collateral damage. Oftewel 
nevenschade. Onbedoelde schade die wordt 
toegebracht tijdens een aanval of actie die tegen 
iets of iemand anders is gericht. En vaak is onze 
edele balsport, zoals reeds eerder in deze 
column betoogd, hier onbedoeld slachtoffer van.  
 
Meestal betreft het dan één of andere sportheld of andersoortige 
sportgoeroe die in zijn of haar tak van sport iets ongewensts tegenkomt 
en dan al relativerend direct de bijtende link naar korfbal legt. U begrijpt 
dus hoe gelukkig ik was toen ik de afgelopen tijd twee voorbeelden 
tegenkwam waarin het tegengestelde plaatsvond. Korfbal met de wind 
van collateral damage in de rug. Geen nevenschade, maar 
nevenstroming. 
 
Het eerste voorbeeld stond in de Stentor van Friday the 13th maart. Een 
gevalletje collateral palenproject. De Snipperaar besteedde aandacht aan 
één of andere vage geluidsschopactie van één of andere Montessori 
 

 - 
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 school waar vast wel weer één of ander goed doel aan vastzat (niet 
interessant voor mijn betoog). En de bijgeplaatste foto liet allerlei 
hyperactieve geluid producerende ouders zien (zet die nu eens aan de 
Ritalin!!) met wat kindjes eromheen. Hoog daarboven torende echter een 
korfbalpaal uit, in herkenbaar blauw en geel. De symboliek spatte er 
vanaf: wij staan boven alle acties, en zijn onaantastbaar. Zelfs voor 
collateral damage. Maar we pikken wel graag een collateral graantje mee! 
Hulde en driewerf hoera! 
 

Het kaartspel ExMocise in de variant “het 
kleine balspel” (kende dit niet totdat een 
bevriendinnetje kinderfysiotherapeut me 
hierop wees) bood een ander collateral 
thema. Binnen de kwartetserie “Kameleon 
Josh” (welke geest met minimaal ZZP 3 
heeft dit verzonnen?) is de eerste kaart 
“Verschillende ballen in verschillende 
manden gooien”. Ervan uitgaande dat 
hiermee niet enig overspelig gedrag van 
welke korfballer dan ook bedoeld wordt, 
want de doelgroep is toch echt kinderen, 
biedt dit toch wat korfbalgelijkenissen. 
Hoewel tegenwoordig met de introductie 
van de gele plastic mand het fenomeen 
van de “verschillende mand” uitgebannen 
is (rieten hangmandjes, strooien 
schepmandjes, flexibele bamboemandjes 
en wat dies meer zij) is het toch dat met 

de rust gewisseld wordt en er zodoende in één wedstrijd om verschillende 
manden gestreden wordt. Kortom: het is gewoon korfbal, die gratis 
reclame technisch meeprofiteert.  
 
Advies: voer strijd om deze kaartserie bij de uitgever te sponsoren met 
minimaal een Devinco- of zelfs KNKV-logo! Go go Kameleon Josh!! 
Alleen die twee kindjes op de foto, ook wel bekend als potentiële leden, 
mogen wel wat dynamischer. Anders krijgt Mart Smeets alsnog zijn zin. 
Maar ook een column kent helaas zijn collateral damage. Zo werd ik door 
de redactie uitgedaagd eens in de buurt van Leiden rond te kijken naar 
verkeersborden met korfbalpalen (ook collateral damage trouwens). Ben 
erheen gereisd, heb gezocht, en niets gevonden. Heb me dus lelijk om de 
tuin laten Leiden. En van de penningmeester krijg ik de reiskosten niet 
vergoed: hij kent me niet. Heb nu een nevenschade advocaat 
ingeschakeld…..  
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Van de Activiteitencommissie 
 
Met een spetterende Black en Blue party achter ons op vakkundige wijze 
georganiseerd door Ellen, Lisette en Michelle. Met een goede opkomst 
en een goed stukje muziek werd Devinco 3 tijdens de B&B party in het 
Middenvak gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in de 
vierde klasse. Voor Bas Kavelaar kon de dag helemaal niet meer stuk. 
Johan de Vos overhandigde hem een heuse oorkonde voor zijn debuut in 
Devinco1.  

 
 
 

 
 
Op 28 maart had de AC voor de 
leden een avonturentocht in 
petto. Op een deel van het parcours van de Fitste van Deventer moesten 
de deelnemende ouders en kinderen 8 opdrachten uitvoeren. Opdrachten 
variërend van het oplossen van rebussen, rekensommen, het 
spinnenwebspel en uiteraard een korfbalchallenge. Door het voltooien 
van opdrachten en oplossen van de vragen konden letters worden 
vergaard voor een vraag. Wie bracht het korfbal naar Nederland? Het 
antwoord mocht men zelf bedenken. Uiteindelijk was er één team als 
winnaar aan te wijzen. Zij hadden de meeste punten vergaard en overall 
ook nog eens de snelste tijden neergezet. Het team van Isabel, Frouke, 
Suzanna, Elize en Stijn ging er met de paashaas vandoor. 
 
De AC was erg blij met de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt 
om de posten in het bos te bezetten. Top!! 
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Na de avonturentocht richt de AC zijn of haar blik (zo u wilt) naar voren. 
Er is namelijk nog wat te organiseren. De jaarlijkse Hennie Ebelerdag en 
natuurlijk het Devinco Jeugdkamp. Hou de posters en mail goed in de 
gaten en geef je uiteraard op tijd op! 
 
Namens de voltallige AC, Wim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Column NOTA BENE  
 
De column Nota Bene gaat ter ziele. Voor de 
tweede maal op rij is er geen stukje aangeleverd. 
Helaas. 
 
 
 
  

TeeVee Kamp 

26, 27 en 28 juni 
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Den Papieren Poll (XVII) 
 
Een poll is bij uitstek geschikt voor de digitale media. Toch hebben 
wij van Devinco gewoon een papieren poll. Heb je een prangende 
vraag, of wil je weten wat “de meerderheid” ervan denkt; stuur dan 
je poll in de vorm van een stelling naar: redactie@devinco.nl.  

 
De vorige Poll had de stelling “De Technische commissie (TC) trekt de 
teugels aan en neemt het heft in eigen hand. Vrijheid en blijheid zijn 
zo 2014. Devinco heeft een stip op de horizon nog en de weg 
daarheen is recht. Trainers, coaches en het selectiebeleid moeten 
allen naar de stip leiden. Een uniform beleid is nodig om ons verder 
te laten groeien.” Alle reacties wezen op een volmondig JA. Jullie willen 
weten waar jullie aan toe zijn, duidelijk doelen waar we vanaf de jeugd tot 
het eerste aan werken. Dat werkt, dat maakt ons sterk! Hier kan de TC 
mee aan de slag! 
 
Voor deze DEvINFO hebben wij een nieuwe kwestie. Wij lazen over de 
Korfballeague-spelers die duizend maal wisten te scoren. Dat brengt ons 
bij de vraag of het wel eerlijk en sportief is als één van de teams een veel 
scorende speler heeft. Moeilijk scorende teams, waarvan Devinco er wel 
een paar kent, zijn zo in het nadeel. Bij de F’jes mag je bij een verschil 
van drie doelpunten de super-speler als extra inzetten. Zo krijg je weer 
een eerlijke wedstrijd. Is dat een goed idee voor alle andere teams? 
Trouwens, als de UEFA dit ook gaat doen, dan krijgen Nederlandse 
voetbalclubs weer een kans in de Champions League.  

✂----------------------------------------------------------- 

 
 “Niet alleen voor de F’jes is de superspeler een goed idee. Zet hem 
in voor alle korfbalteams, klein en groot! Dan krijg je tenminste 
eerlijke wedstrijden.” 
 
 JA – Ik ben wel klaar met die topscoorders. Vaak ook arrogante 

spelers trouwens. Kom maar op met die superspeler! 
 

 NEE – Bij sporten draait het om wie de beste is, dus bij korfbal 
wie het meeste scoort. Zonder verliezers geen winnaars! 

 
Kruis jouw antwoord aan, knip de bon uit, en leg hem in het postvak van 
contact/redactie in het clubhuis. Doe dat vóór 20 mei 2015. Of stuur jouw 
antwoord naar redactie@devinco.nl. Anoniem inzenden mag ook. 
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Contactpersonen Devinco 
 
Voorzitter 
Menno den Outer 
voorzitter@devinco.nl / 0570 865514 

 
Secretariaat 
Ellis Bobeldijk 
secretariaat@devinco.nl / 0570  608616  

Penningmeester 
Gertjan den Hertog  
penningmeester @devinco.nl 
0570 656003 

 

Beheer onderhoud accommodatie 
Marcel Top  
beo@devinco.nl  
0570 616781 

Communicatie & PR 

 
contact@devinco.nl / 

 
Activiteiten commissie 
Wim Dorgelo / Jorien Pol 
activiteiten@devinco.nl / 06 41429280 

Technische zaken 
Vincent Smit 
tc@devinco.nl  

 
Scheidsrechterszaken 
Vincent Smit 
scheidsrechter@devinco.nl  

Webredactie 
Thijs Nijland 
webredactie @devinco.nl / 06 44546730 

 
Webmaster 
Christiaan Udo 
webmaster@devinco.nl / 06 14449568 

Nieuwsbrief 
Ellis Bobeldijk 
nieuws@devinco.nl 

 
Redactie clubblad 
Thijs Nijland 
redactie@devinco.nl / 06 44546730 

G-korfbal 
Lia Draaijer / Mariska Janssen  
gkorfbal@devinco.nl  

 
Schoolkorfbal 
Marjet Verstrijden 
schoolkorfbal @devinco.nl 

Kangoeroe Klup  
Carlijn van Hees 
kangoeroeklup@devinco.nl  

 
KombiFit 
Menno den Outer 
kombifit@devinco.nl 

Ledenadministratie 
Christa Top a.i.  
ledenadministratie@devinco.nl 

 
Lief en leed 
Joke Wagenvoort 
liefenleed@devinco.nl / 0570 593833 

Nieuwe leden-coördinator 
Anne van de Spek 
info@devinco.nl / 06 3747 3119 

 
Sponsoring 
Christa Top 
sponsoring@devinco.nl / 0570 616781 

Kantinecommissie  
Anne van de Spek 
kantine@devinco.nl 

 
Vrijwilligerscoördinator 
Hans Albers 
vrijwilliger@devinco.nl / 0570-628681 

Wedstrijdsecretariaat   

Wedstrijdkorfbal (1,2,3,A1)/KNKV-zaken 
Marrit Jongbloed / Christa Top a.i. 
wswk@devinco.nl / 
devinco.deventer@knkv.nl  

 

Senioren breedtekorfbal 4,5 en 
midweek 
Jolanda Wilkens 
wsbk@devinco.nl / 

Jeugd breedtekorfbal G, A2 t/ F  
Christa Top / Caroline van de Plas / 
Jolanda Wilkens /Jorien Pol /  Saskia Bos 
wsab@devinco.nl / wsc@devinco.nl / 
wsd@devinco.nl / wsef@devinco.nl  

 

Betalingen:  
Rabobank t.n.v. Devinco Deventer 
 rek.nr. NL42RABO 0118 2749 88 
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