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Door de redactie 
 
De zaal weer in: terug naar het snelle & directe korfgerichte spel met 
de kleinere afmetingen. Zoals genoegzaam bekend worden deze 
afmetingen (voor de senioren terug van 60x30 meter naar 20x40 
meter) ook voor het veld de nieuwe standaard.  

 
Officieel moet iedere club dit in 2026 geregeld hebben, maar in de 
praktijk zal deze ontwikkeling veel sneller gaan. Dit hebben we immers 
ook gezien bij de introductie van de kunststof korf 
en bij de blauw-gele bal een aantal jaren terug. In 
de afgelopen 1

e
 helft van het veldseizoen, heeft 

een aantal teams ervaring opgedaan met het buiten 
spelen op dan eens een kleiner, dan eens een 
groter veld – de redactie is benieuwd. 
 
Zo vlak na de oplevering van het 2

e
 kunstgrasveld stelt dit onze 

vereniging voor een nieuw vraagstuk, waar wij in ieder geval in de 
komende zaalperiode rustig over kunnen nadenken. Als wij het goed 
begrepen hebben, heeft het bestuur de eerste tekeningen al gemaakt… 
Mogelijk lichten Menno & zijn makkers tijdens de ALV van 14 november 
al een tipje van de sluier op.  
 
In dit nummer – dat, naar uw redactie hoopt, het licht zal zien op 
ouderwets papier – treft u aan een beschouwing over het verschijnsel 
ouder / coach. Een lastig te hanteren fenomeen, vermoedt uw redacteur, 
die het zelf soms moeilijk vindt zijn rol te vinden als ouder / toeschouwer. 
Maar dit terzijde. 
Voorts een bijdrage over het talent dat Devinco has got. De oplettende 
televisiekijker begrijpt onmiddellijk dat we dit artikel moeten zoeken in de 
activiteitensfeer en dan is Wim “petje op / petje af” Dorgelo nooit ver weg. 
Over talent gesproken! 
 
Onze vrijwilligerscoördinator Hans rept over zijn eerste ervaringen na zijn 
benoeming door de ALV en Loes is in de pen geklommen om over de 
belevenissen van mijn favoriete Devinco team, nl. de G, te verhalen.  
Kortom, voor elk wat wils in uw favoriete periodiek en dat is, zo tussen 
veld & zaal maar goed ook. Zo’n korfballoze zaterdag: de leegte staart 
ons aan en niets dan apathie overvalt ons. Dus: spring op de bank, ga 
lekker liggen en léés dit magazine!! 
 
De Redactie  

Het bestuur heeft de 
eerste tekeningen al 

gemaakt… 
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Van de voorzitter 
 
Nog even en het buitenseizoen zit er weer op, en 
gaan we weer binnen korfballen. De voor-
bereidingen zijn daarvoor al in volle gang. Het 
verbaast me altijd hoe snel dat allemaal gaat. Maar 
ik mag niet klagen want we hebben een paar 
goede eerste maanden gehad, dit seizoen.  

 
In september hebben we een hele fijne dag gehad met 
het tienjarig jubileum van onze vereniging, waarbij veel 
wedstrijden thuis door onze teams gespeeld werden, 
inclusief het eerste (spannend!), met daarna een goed buffet en de 
feestavond. We hebben prachtig weer gehad en gegeven de opkomst die 
dag en de reacties vond ik het een zeer geslaagde jubileumviering. 
Complimenten voor de organisatie! Deze dag is in Deventer niet 
ongemerkt gebleven en zowel op de radio als in de krant heeft men 
kunnen zien en horen hoe het momenteel met Devinco gaat. Een club om 
trots op te zijn.  
 
Een minder leuke verrassing is het aanstaande vertrek van Rob als 
trainer van het eerste, die vanwege een andere baan werk niet meer 
goed met zijn rol als trainer kan combineren. Rob heeft het heel goed 
gedaan als trainer, jammer dat hij vertrekt, maar ik begrijp het wel en ik 
wil hem bedanken voor zijn inzet voor Devinco, Rob bedankt! 
Ook hier werd door de Technische Commissie snel 
ingegrepen toen het nieuws bekend werd en hebben 
we met de inzet van Willem een prima uitgangspunt 
om de groei in sportieve prestaties voort te zetten.  
 
In het clubhuis hangt inmiddels ook een poster met een oproep van Hans 
Albers aan iedereen die de club een warm hart toe draagt en tijd heeft, 
om zich aan te melden als vrijwilliger. 'Iets' doen voor Devinco is leuk, je 
helpt de vereniging er mee en je maakt nieuwe vrienden. We hebben 
altijd mogelijkheden voor mensen die zich willen inzetten, en we zijn ook 
blij met mensen die niet structureel maar af en toe wel wat voor de club 
willen doen. Voel je je aangesproken, neem dan contact op met Hans! 
Tot slot wens ik iedereen een goed binnenseizoen, en tot ziens op de 
ALV op 14 november! 
 
 
Menno den Outer  

. 'Iets' doen voor 

Devinco is leuk 
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Van de penningmeester: 300 leden! 
 
We zijn dit najaar door de magische grens van 300 
leden gegaan! En dat nog wel met vooral de gewenste 
groei in het aantal spelende leden.  
 
Nu is het zaak dit vast te houden. Traditie-getrouw is het 
zaalseizoen meestal niet de periode waarin veel nieuwe 
leden zich aanmelden. Toch nog een oproep aan met 
namen de jeugdleden: Vertel vriendinnetjes en vooral 
vriendjes hoe leuk het is bij Devinco. Want dat is het! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gertjan den Hertog 
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“Zoekt en Gij zult vinden” 
 
Jaja, een Bijbels-getinte tekst in ons clubblad, wat is de bedoeling 
van dit? Nou, niets eigenlijk. Het verwijst niet naar iets hemels, maar 
de club is gewoon op zoek. En als je niet zoekt, ga je ook niets 
vinden. Want er zomaar tegenaan lopen, wordt zo langzamerhand 
een zeldzaamheid. 
 
Wie de afgelopen weken in Het Middenvak is geweest, zal ongetwijfeld 
de posters hebben zien hangen. DEVINCO groeit en bloeit en om die 
groei bij te houden hebben we nieuwe vrijwilligers nodig. En dat zijn 
vrijwilligers op velerlei gebieden. Zo zien wij graag versterkingen bij de 
Technische Commissie, bij het Beheer en Onderhoud en zoeken wij 
vrijwilligers voor de organisatie van de KangoeroeGames. 
 
In dit clubblad staan op verschillende pagina’s de vacatures vermeld als 
een soort advertentie in een vacatureblad. Hier staan de specifieke 
vacatures is met een omschrijving van de functie-inhoud. Zoek ze op en 
lees ze goed door. Zijn er vragen, ideeën of lijkt het je wat, mail me! Bel 
me! Doe wat!!! Laat van je horen anders weet ik niet dat je het leuk lijkt 
en kunnen we niet samen overleggen wat jou wensen zijn en hoe we dit 
kunnen inpassen bij een bepaalde commissie. 
Het kan ook zijn dat er leden, of ouders van leden, zijn die ervaring 
hebben met vrijwilligerswerk en die mij kunnen en willen adviseren om 
zaken anders of beter aan te pakken. Ook met deze mensen wil ik graag 
in gesprek. 
 
Hieronder heb ik een kort overzicht neergezet van de vacatures zoals ze 
er nu zijn. De gedetailleerde omschrijving staan in de advertenties 
verderop in dit clubblad. 
 
Bij de TC is men op zoek naar een aantal vrijwilligers: 

- Een vraagbaak voor het 5
e
 en 6

e
 en de Midweek. 

- Wedstrijdsecretariaat voor de Breedte korfbal 
- Scheidsrechters coördinator 

Daarnaast is men altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om een 
ploegje te trainen, coachen of begeleiden. Dat is voor jeugdploegen, 
maar ook voor seniorenploegen. 
 
Bij Beheer en Onderhoud is men op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om op donderdagmorgen te komen helpen bij Het Middenvak voor   
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een diversiteit aan klussen. Van schilderen tot groenvoorziening, van 
herstelwerkzaamheden tot gezellig een bakkie koffie doen. 
 
Tot slot zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
speciaal voor de allerjongsten van onze club, 
maar ook voor de jongste kinderen van 
scholen, een sportmiddag te organiseren. 
Leuke spelletjes verzinnen, uitvoeren en 
begeleiden voor de jonge kinderen om ze op 
een ontspannen manier in aanraking te krijgen 
met de korfbalsport. 
 
Kortom, de club groeit en bloeit, maar dat kan 
alleen met een grote enthousiaste groep 
vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter 
het werk te verdelen zodat de belasting niet te groot wordt. Bel me, mail 
me, laat van je horen!!! 
 
Hans Albers 
Vrijwilligerscoordinator, vrijwilliger@devinco.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hans Albers 

mailto:vrijwilliger@devinco.nl
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Wij doen mee aan de Grote Clubactie 
 
Devinco is een explosief groeiende vereniging. Hier zijn we erg blij mee, 
maar we hebben hard nieuwe spel- en trainingsmaterialen nodig. Naast 
de sportieve prestaties hechten wij ook veel belang aan activiteiten voor 
onze (jeugd)leden. We hebben jullie hulp hard nodig.  
 
Help mee! Bestel via www2.clubactie.nl/actie/KorfbalverenigingDevinco je 
eigen lot(en) en/of wordt online verkoper. Op 
deze eenvoudige manier kun je iedereen 
vragen Devinco te steunen. 80% gaat direct 
naar de clubkas! 
De Grote Clubactie is een loterij voor 
Nederlandse verenigingen. Van de 
opbrengst gaat 80% direct naar de clubkas. 
Door jouw aankoop van loten (€3,- per lot) 
kan Devinco haar doelen realiseren.  

Ga naar de webwinkel via 
www.devinco.nl! 

https://www2.clubactie.nl/actie/KorfbalverenigingDevincoj
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Technische Commissie: succesvol 
veld! 
 
Nieuw als voorzitter van de TC hoort het er ook bij jullie up to date te 
houden via de DEvINFO. Vandaar ook een stukje van mij. Het veld 
loopt naar het eind en we zijn al weer druk bezig met de 
voorbereidingen van de zaal. Altijd een drukke periode.  
 
Als ik terug kijk op het najaar veld mogen we heel tevreden zijn. We doen 
met 7 senioren ploegen mee in de competitie, hebben 11 jeugdploegen, 
een fanatieke G-afdeling, de Trimploeg en natuurlijk de kangoeroes. Ik 
was dan ook heel blij dat we alle bezettingen bijna hebben kunnen 
invullen, want je blijft natuurlijk altijd afhankelijk van vrijwilligers. Natuurlijk 
hebben we altijd mensen nodig. O.a. voor TC lid senioren 6 en midweek, 
scheidsrechter coördinatie, wedstrijdsecretariaat en trainer voor de A1. 
Mocht je interesse hebben om ons te versterken en bij de gezellige TC 
aan te sluiten kun je altijd Hans Albers of mij aan zijn jasje trekken. 
 
We hebben op het veld ook al wat kampioenen mogen huldigen. Zo was 
de D1 als eerste kampioen. Een klasse hoger, 1

ste
 klasse, en met vlag en 

wimpel de eerste plek. Daarnaast was de E2 succesvol. Een vrij nieuwe 
ploeg met nieuwe trainers maakte het des te beter. B1 werd in een 
nieuwe samenstelling ook meteen kampioen 
proficiat en last but not least Senioren 6. Heel 
leuk voor de “oude” kern om na zo’n lange tijd 
weer eens kampioen te worden. Allemaal 
natuurlijk proficiat en we zijn heel trots. 
 
Onze selectie doet ook goed mee in de middenmoot. Het 1

ste
 is als 

promovendus goed aan de eerste helft begonnen al hebben ze af en toe 
punten laten liggen maar staan ze met 5 punt toch in een grotere 
middenmoot. Het 2

de
 staat ook in de middenmoot met 6 punt, dus dat is 

prima werk al liggen ook daar alle ploegen dicht bij elkaar. Zoals iedereen 
inmiddels al weet zal Rob aan het eind van het veld stoppen als trainer 
van het 1

ste
 omdat hij een andere baan heeft gekregen. Bedankt Rob! 

Willem neemt het stokje over en Vincent S zal het 2
de

 overnemen. We 
wensen beiden een goed vervolg van de competitie. 
 
Het 3

de
 doet het uitstekend onder de leiding van Vincent V. Ongeslagen 

gaan ze de zaal in en daar zit een kampioenschap aan te komen. Het 4
de

 
is dit jaar totaal anders als vorig jaar. Een paar oud Devinco leden zijn 
weer terug op het nest en de ploeg draaide een goede veldcompetitie.  

Het 4de is dit jaar 
totaal anders als 
vorig jaar 
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Als we vooruit kijken naar de zaal zal het weer een mooie competitie met 
de nodige veranderingen. Zoals al eerder vermeld een nieuwe trainer  
 

 
Devinco 6 kampioen, met steun van jeugd 

 
coach bij 1

ste
 en 2

de
. Verder moesten we helaas een ploeg terug trekken 

uit de competitie. Dit is Devinco 5 geworden vanwege 
bezettingsproblemen betreffende heren. We hebben nogal wat blessures 
en om de stress te verminderen om ploegen compleet te krijgen hebben 
we besloten een team terug te trekken. Dus “oud” herenleden, als jullie 
dit lezen misschien hebben jullie wel zin om weer een balletje te gooien. 
Kom gerust weer een keer kijken. 
 
Wat verwachten we in de zaal? We hopen dat Devinco 1 als 
promovendus een goede middenmoter wordt. Misschien een verrassing; 
dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Devinco 2 zit in een zware 
competitie en daar is handhaving een must. Hopelijk zelfs een verrassing. 
De rest is koffiedik kijken maar ik weet zeker dat we er met zijn allen een 
mooi seizoen van gaan maken en dat er zeker een paar kampioenen 
zullen komen! 
 
Wat ik verder hoop is dat we proberen zoveel mogelijk te komen kijken 
naar ons vlaggenschip het 1

ste
. Extra ondersteuning is altijd lekker en 

geeft je toch zeker een boost. Als jeugdlid is het ook heel leerzaam om 
een wedstrijd te kijken. Laten we dan ook proberen om op een sportieve 
manier achter de ploeg te gaan staan, zodat andere verenigingen en 
scheidsrechters met plezier naar Devinco afreizen, omdat het er zo 
sportief en eerlijk aan toe gaat. Dit helpt qua reputatie en zul je ook zien 
dat scheidsrechters toch meer objectief zijn. Ik wens iedereen al vast een 
heel goed zaalseizoen en we hopen jullie allemaal een keer te zien bij 
een wedstrijd van ons 1

ste
. 

Groetjes, Vincent Smit, voorzitter TC  
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Schoolkorfbal: super leuk 
 
Woensdag 18 september was het weer zo ver; het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi. De dag begon al vroeg, rond zeven uur 
waren de eerste vrijwilligers van Devinco al bezig om de eerste 
voorbereidingen te treffen. Ruim op tijd waren alle velden 
klaargelegd en was het terrein feestelijk versierd. Het beloofde een 
mooie dag te worden met veel zon en plezier! 

 
Om kwart over twaalf kwamen al de eerste kinderen aangerend en toen 
rond een uur iedereen er was kon het toernooi beginnen. Het toernooi 
zelf was voor de groepen 5/6 en 7/8 maar zelfs voor de groepen vier was 
er op het grasveld van de voetbal een spelletjes-parcours uitgezet! 
 
Dit jaar was er ook weer een Fair Play prijs te winnen: het team die het 
sportiefst speelde won deze. De scheidsrechter vulde in zijn/haar blaadje 
in welk team het sportiefst was, later werden alle punten bij elkaar geteld 
en zou er een winnaar uit komen. In veel teams zaten kinderen die al bij 
Devinco zelf spelen. Erg leuk om te zien dat ze hun vriendjes en 
vriendinnetjes enthousiast hebben gemaakt om mee te doen met het 
toernooi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een wedstrijd duurde maar tien minuten, maar dat was maar goed ook. 
Alle kinderen waren zo fanatiek dat ze na tien minuten wel echt even 
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behoefde hadden aan rust. Elk team kreeg een bon om drinken te 
kunnen halen, wat iedereen goed benutte. Per poule speelde elk team 4 
à 5 wedstrijden, daarna werd er gekeken welke teams er door gingen. 
Vaak was dat nog heel spannend, want de punten lagen dicht bij elkaar.  
 
Als je door was, was het een soort van afvalrace. Verloor je een 
wedstrijd, dan was je gelijk af. Bij veel 
groepen was het ontzettend spannend! 
Het was voor de kinderen soms best 
vermoeiend, omdat ze snel de wed-
strijden achter elkaar moesten spelen. 
De finale bij groep 7/8 was héél erg 
spannend! In die tien, toch wel kleine, 
minuten werd het 1-0 voor de Kleine Johannes. Alle kinderen waren 
ontzettend blij en opgelucht dat ze gewonnen hadden! :) Alle nummers 
een en twee kregen een beker en een medaille. En blij en opgelucht 
verlieten de kinderen het veld. 
Het was een super leuke dag met veel plezier en sportiviteit! 
 
Saskia Verhagen 
 
 

De G-korfbal na de zomervakantie. 
 
Op 2 september zijn we weer gestart met de G-korfbal, na een 
heerlijke vakantie. Dit seizoen willen we wat meer aandacht 
besteden aan het tactische spelletje. We zijn in dit geval een ietwat 
gewijzigde trainersstaf.  

 
Mariska Janssen en Soraya Draaijer zijn gestopt als trainers i.v.m. 
studies en stages. Maar ze hebben geen gat achtergelaten, want Hans 
Sempel (vader van speelster Hanneke) en Soraya Post zijn de dames 
komen vervangen. Ook hebben we dit seizoen een externe stagiair, te 
weten Tim de Witte. Tim zit in het derde jaar van de opleiding Sport en 
Bewegen (Landstede, Zwolle) en heeft als Sport Kader Opleiding (een 
extra te halen certificaat) “aangepast sporten”. 
 
Dit seizoen, zoals gezegd wat meer aandacht aan het tactische spel, dus 
we starten met het in 4-0 rond spelen van de bal en dan iemand in de 
aangeefpositie voor een doorloopbal. Het afvangen gaan we dan later 
weer mee bezig, maar dat is bij de G-korfbal zo: degene die het snelst is, 
heeft de bal. Dit aanleren van 4-0 en dan naar 3-1, gaat heel veel tijd  

Winnaars schoolkorfbal 2014: 
groep 7 en 8: Kleine Johannes  
groep 5 en 6: De Rank  
Fair Play-prijs: Hovenschool 
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vergen. Sommige van de spelers hebben het al snel door, maar er zijn er 
uiteraard ook een aantal die het nog niet zo snel door hebben, En het 
ondergaan voor het aangeven van een doorloopbal is ook erg moeilijk, 
want wie offert zich op? 
 
We hebben inmiddels 3 wedstrijden gespeeld (1 verloren, 1 gelijk en 1 
gewonnen), helaas ging de vierde wedstrijd 
niet door, want KVZ is de laatste speeldag niet 
gekomen, omdat ze te weinig spelers hadden. 
Jammer, want ze hadden er best wat van ons 
kunnen lenen, wij hadden er die dag 14 en 
hebben nu dus alle 14 in 1 wedstrijd moeten proppen. Dus iedereen heeft 
een halve wedstrijd gespeeld, alleen een paar dames mochten nog iets 
langer spelen. Ik heb wel een paar keer een poging gezien om een 
doorloopbal aan te geven, maar het ging nog niet van harte. Dus we 
blijven oefenen, want qua snelheid hebben we er genoeg lopen, die een 
doorloopbal kunnen nemen; de tegenstanders zijn er vaak niet helemaal 
op ingesteld en voor deze groep korfballers is het verdedigen van een 
doorloopbal erg moeilijk. Dus daar liggen wel de kansen om te scoren. 
 
Nog even op het veld en dan weer de zaal in. En in november uiteraard 
ook weer de estafettebokaal verdedigen op het toernooi in Wageningen. 
 
Wordt vervolgd. Loes Beets 
 

  

Jammer, want ze 
hadden er best wat van 
ons kunnen lenen. 
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KOMBIFIT: join the club! 
 
Iedere woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur sharp sporten wij, 
een groep van plm. 15 enthousiastelingen bij Devinco. Wat doen 
we? Van alles: speedminton, tjoekbal, hockeyen, knotshockeyen, 
handbal, basketbal, voetballen desnoods en natúúrlijk korfballen we 
zo af & toe.  
 
 
Na een korte warming up doen we 
eerst wat oefeningen in de sport die 
we hebben uitgekozen (vaak bereidt 
één van ons afwisselend een 
training voor) en het laatste half uur 
doen we partijtje.  
Dit alles zonder de pretentie dat we topsport bedrijven, maar met een 
hoop plezier en onder het motto: géén bloed, géén tranen, maar des te 
meer zweet.  
 
Normaal gesproken zijn we met ongeveer tien man / vrouw, soms iets 
minder. Niet iedereen kan namelijk iedere keer aan de start verschijnen. 
Er is dus ruimte voor wat meer deelnemers! 
 
Heb je belangstelling? Kom gewoon een keer meedoen! Of bel Anne (06-
3747 3119) over hoe & wat. Of kijk op www.devinco.nl onder activiteiten 
voor de flyer.  
 
Vanaf woensdag 22 oktober sporten we weer in de zaal, om 19:30 uur in 
Sporthal Keizerslanden! 
 
 
Anne van der Spek 
 

 
 
  

http://www.devinco.nl/
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Activiteiten leven bij Devinco 
 
Het eerste deel van de competitie zit er al weer op. Met wisselende 
successen voor onze teams. Ook voor de AC in combinatie met de 
jubileumcommissie was het succes wisselend. De jubileum dag op 10 
september werd druk bezocht. Veel thuisspelende teams, met lekker veel 
overwinningen. Na een woord van Menno kon men heerlijk genieten van 
een door het bestuur aangeboden buffet. Het buffet werd natuurlijk 
verzorgd door de sponsor van Devinco 3, DSRfood Deventer. 
Aansluitend was er een drukbezochte feestavond in het Middenvak met 
DJ Jacco! 
 
Op 11 oktober was Het Middenvak zowel vertrekpunt als finish voor de 
Fitste van Deventer. Een paar honderd mannen, vrouwen en kinderen 
gingen met elkaar de strijd aan over tal van hindernissen. Ook Devinco 
was aanwezig met een hindernis. En wel een heel lastige. De laatste 
hindernis vlak voor de finish. De beentjes en de armen al helemaal 
verzuurd en dan een bal scoren in de korf! De fitste van Deventer ging 
hier bijna onderuit. In zijn laatste en tiende poging was het raak. Tom 
Wagemans mocht zich kronen tot fitste van Deventer.  
 

 
 

http://www.dsrfood.nl/contactbestellen/overijssel/catering-deventer.html
http://www.sportbedrijfdeventer.nl/sportiefdeventer/fitste-van-deventer/
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Op 18 oktober was het tijd voor 
Devinco's got talent! Jazeker. Met 
een zelf geschreven en gezongen 
nummer wisten Ester en Ella 
naast de prijs voor originaliteit ook 
de eerste prijs in de wacht te 
slepen. De tweede prijs was voor 
de dames van Devinco 5 die hun 
plaats, tot verrassing van de 
organisatie, afgaven aan Devinco 
F1. Als reden gaven zij aan dat 
de jeugd de toekomst heeft! En 

daar sluit de AC zich volledig bij aan. De derde plaats was voor Vera en 
Tessa. Hulde voor de winnaars en dank voor het aanwezige publiek. 

Het aantal deelnemers was dit jaar zeer beperkt. Misschien door de 
herfstvakantie. Van de senioren was slechts 1 team aanwezig en daar is 
de AC zeer teleurgesteld over. Ook de A, B en C hebben naast het 
korfbal geen andere verborgen talenten!   

Onze kalender voor de rest van het seizoen: 

 28 november 2014  Sinterklaasfeest voor Kangoeroes, E en F 

 20 december 2014 Kerstbrunch voor Trimploeg en Kerstdiner voor A, 
B, C, D en G 

 januari 2015 Nieuwjaarsfeest voor de senioren en de A en B 

 28 maart 2015 Paasfeest voor E, F en Kangoeroes 

 28 maart 2015 Avondactiviteit voor Senioren, A, B, C, D. 

 13 juni 2015 Hennie Ebelerdag 

 26-28 juni 2015 Devinco Jeugdkamp 

Namens de AC, Wim Dorgelo 
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Wie de jeugd heeft…… 
 
Op 20 september jl. waren de weergoden niet met Devinco. Een hoosbui 
tijdens de rust van de wedstrijd Devinco 1 – RDZ 1 maakte van het 
hoofdveld een zwembad. Met vereende krachten, bezems en trekkers 
werd het veld met een goedkeurend oog van de scheidsrechter droog 
gemaakt. Chapeau voor onze jeugd! Helaas verloor Devinco 1 wel van 
RDZ. 
 

 

 
De Vouw 
 
In de vouw dit keer de galerij der kampioen van het najaar. De foto’s 
staan ook in zwart/wit bij de artikelen maar we willen u natuurlijk de 
gekleurde versies niet onthouden. 
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Kampioenschap B1 
 
Voor de zomervakantie kregen we allemaal nieuwe teams. En daar kwam 
de B1 uit. We waren in het begin van het seizoen nog niet echt op elkaar 
in gespeeld. Maar het ging heel erg goed we wonden alles, behalve 
tegen Blauw-Zwart. We kregen erg veel doorloop ballen tegen en zelf 
scoorden we weinig. Op de trainingen hebben we hard gewerkt om de 
aangeef er uit te halen. Met succes want in de 2e pot kregen we haast 
geen doorloop ballen meer tegen. De wedstrijd einden heel erg spannend 
door het missen van strafworpen van bij de teams. Uiteindelijk wonen we 
de pot met 1 punt verschil en hadden we het kampioenschap van  
Blauw-Zwart verpest :) 
 
Toen moesten we nog de laatsten allesbeslissende wedstrijd spelen 
tegen Amicitia. In de 1e helft stonden we voor met 6-1. Maar Amicitia 
kwam terug en stonden we nog maar met 1 punt verschil. Gelukkig 
scoorden Devinco en was de eindstand 8-6 geworden en werden we 
KAMPIOENN!! 
 

 
 
We hebben erg veel geleerd en we zijn zeker voor uit gegaan, met 
plezier! En dat is dankzij onze trainers, Robert Jan, Bente en Michelle. Nu 
gaan we de zaal weer in en ons uiterste best doen voor het volgenden 
kampioenschap! 
 
Matilde Verhagen  
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Tip van Yvonne: kinderboek over 
korfbal 
 
Yvonne ter Hove tipte de redactie 
over een nieuw kinderboek met het 
thema korfbal. 

 
Het zou heel goed kunnen dat het 
geheim van de beschermengel van 
Gerard van Gemert één van de 
eerste kinderboeken over korfbal is. 
Joy ontmoet haar beschermengel 
Jessica. Anderen kunnen haar niet 
zien. Jessica helpt Joy in moeilijke 
situaties: bij een proefwerk en een 
korfbalwedstrijd, bijvoorbeeld. 
(leopold 8+) 
 
Schrijver Gerard van Gemert schreef 
al kinder-sportboeken, vooral rond 
voetbal en ook hockey. Kijk op 
www.gerardvangemert.nl/  
 

Devinco jeugd  
 
De Devinco jeugd groeit per dag ik zelf zit in 
Devinco D1. Voor de jeugd van Devinco is 
van alles te doen. Al als je 4 tot 17 jaar oud 
bent, kan je bij de Devinco jeugd. Dat zijn de 
kangoeroes de F en dan de E, D,C,B,A en 
dan komen de senioren. Je werkt er natuurlijk 
hard voor om het beste uit je zelf te halen. 
Om dan zo snel en zo vaak kampioen te 
worden. Je speelt in één jaar 3 competities 
het veld voorjaar en dan ga je naar de zaal. 
En dan naar het veld najaar. Je kan in die 3  
competities dus drie keer kampioen worden. 
Elk team speelt in klasses. Bij de jeugd heb je 
5 klasses bij de senioren is dat veel meer.  
 

Geschreven door: Vincent Verhagen   

http://www.gerardvangemert.nl/
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“Jorrit Top bereikt nieuwe hoogten!” 
 
Na de zomervakantie mochten enkele van Devinco’s aanstormende 
talenten hun opwachting maken bij selectietrainingen voor het team 
van District Oost, dat zich uitstrekt over de provincies Gelderland, 
Overijssel, Utrecht en een deel van Drenthe: voorwaar geen 
kattenpis dus. Eén van de uitverkorenen was Jorrit uit de A1, die 
nooit om een woordje verlegen is. 

 
Uw verslaggever, op zoek naar een 
linksdraaiende boormachine bij de plaatselijke 
vestiging van Karwei, trof daar zijn jonge 
clubgenoot. Jorrit – student aan de MTS & 
parttime in dienst bij dit doe-het-zelf-bedrijf – 
adviseerde hem vakkundig (“Probeer het eerst 
eens met een pak yoghurt.”), waarna zich de 
volgende dialoog ontspon. 
  
Jorrit, je hebt meegedaan aan de 
Districtstrainingen. Vertel eens, hoe ging 
het eraan toe? Was het zwaar? Werd er 
anders getraind dan bij Devinco? Werd je 
gewezen op je kwaliteiten en op dingen die 
je nog moet verbeteren? 

We begonnen met 2x een partijtje, eerst 3 tegen 3, 1 minuut aanvallen, 
met schotklok binnen 25 seconden aanvallen en daarna wisselen. Dat is 
heel zwaar. Iedereen ging er vol in, want ze wilden zichzelf laten zien 
voor de selectie! Daarna 3 partijen van 25 minuten; de totale training 
duurde wel 2 uur. Er waren veel groepjes, bv. van DVO, Dalto, Unitas: 
kortom de sterkste verenigingen uit ons district.  
De trainers hadden vier speerpunten:  
1. Scoren, je moest altijd bezig zijn met schieten op de korf. “Het is 

geen pass-bal, maar korfbal!” zeiden ze steeds 
2. Iemand vrij spelen om te scoren.  
3. Vrijlopen voor je kansen (ook altijd weer gericht op het scoren, 

en ten slotte. 
4. Balbezit (het vak moest altijd proberen te vechten om de bal, 

want Johan Cruijff zei het al: als je de bal niet hebt, kun je niet 
scoren! 
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Bij mij waren de nummers 2, 3 en 4 goed verzorgd, vooral het balbezit (ik 
ga voor elke bal!). Jammer genoeg vonden ze dat ik onder druk niet 
genoeg scoorde. Het was dan ook heel anders dan bij Devinco. Er werd 
op een heel hoog niveau verdedigd; ze zetten constant druk en als 
aanvaller raakte ik mijn tegenstanders bijna niet kwijt. Een paar keer lukte 
dat gelukkig wel en kon ik de bal erin mikken. Gaaf! 
 
Ik begreep dat jij werd door-geselecteerd tot de laatste 16, maar dat 
Saskia op dat moment afviel. Ongetwijfeld een mooi, maar ook 
moeilijk moment voor je. Hoe gingen jij & jullie daarmee om? 

Het was wel jammer om niet met z’n tweeën door te gaan; het is een uur 
rijden heen en terug en nu zat ik alleen op de achterbank. Sas was wel 
blij voor me dat ik “door” was, te meer omdat we dat niet verwachtten. 
Eigenlijk hadden we ons van te voren al een beetje verzoend met het 
idee dat we niet door zouden gaan, dan ben je later ook minder 
teleurgesteld. 
 
Je hebt deze trainingen meegemaakt. Heb je hieruit tips gehaald 
voor de TC en de trainers van Devinco? 
Het zit hem niet in de duur van de 
training of in de partij-vorm. 
Belangrijk is dat we bij Devinco 
INTENSER kunnen trainen. 
Daarnaast waren ze echt ALLEEN 
bezig met de vier speerpunten. 
Alles was gericht op SCOREN. 
Daar kreeg je gelijk feedback op. 
Waarom nog een keer passen, als 
je ook kan schieten? Dat werd ons 
direct gevraagd, als we dat deden. 
Dat is wel confronterend, maar ook 
erg duidelijk en prettig. We moeten 
dus minder verschillende dingen 
willen in één training – één ding 
doen, maar dat met beleving!! 
  
De laatste weken sta je 
opvallend goed te ballen in 
de A1. Ligt dat aan deze 
trainingen? Ben je je teamgenoten nu definitief ontstegen? 

Nee hoor. Ik heb wel het gevoel dat ik beter ben geworden, maar dat 
komt ook doordat ik momenteel goed in mijn vel zit. Door de trainingen 
ben ik wel bewuster met dingen bezig. Daar word ik wel beter van, denk 

Jorrit Top 
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ik. Misschien dat het team er ook iets aan heeft, want Saskia en ik 
hebben natuurlijk verteld over onze ervaring daar. 
  
Jorrit, we kennen je bij Devinco als een bescheiden jongen. Hebben 
de trainingen jou op het mentale vlak iets extra’s gegeven? 
Dat heb je goed gezien Matthijs, ik ben inderdaad ontzettend bescheiden. 
Maar dat is niet míjn verdienste hoor, dat heeft mijn moeder me geleerd. 
Maar alle gekheid op een stokje, het geeft wel een stuk vertrouwen, 
omdat er eerder al mensen zijn afgevallen, die een stuk hoger spelen dan 
onze A1. Dus dat is wel mooi om mee te nemen.  
 
Klopt het dat de Districtstrainer je heeft aangeraden om je korfbal-
technische heil bij KVZ te zoeken? (Uw reporter stotterde toen hij 
deze vraag stelde & de tranen stonden in zijn ogen). 

Nou, nee hoor. De trainer gaf aan dat als ik het maximale uit mijn 
korfballoopbaan wil halen, ik bij een vereniging moet spelen die hoger 
speelt. Of dat ik binnen Devinco in een team zou komen, waarin ik meer 
concurrentie & weerstand ontmoet. KVZ is dan letterlijk het meest in de 
buurt, maar daar komen wij als A1 qua niveau al aardig bij. Een jongen 
uit hun Senioren 1 viel al eerder af dan ik! En eigenlijk blijf ik graag in mijn 
team bij Devinco spelen – ik heb toch een lichtblauw hart! 
  
Jorrit, je moet weer aan het werk, zie ik. Tot slot: ga je het volgend 
jaar weer proberen? 

Ja natuurlijk! Het zou wel erg fijn zijn als de rest van de A1 dan meegaat. 
Dan zullen we de trainers laten zien hoezeer we gegroeid zijn. En succes 
met de yoghurt, Matthijs! 
 
Matthijs Rademaker 
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De motivatie van de ouder-coach 
 
De ouder-coach rukt op bij Devinco. Enkele jaren terug waren er 
enkele ouders die hun eigen kroost coachten, dit seizoen tellen we 
er zo zes. Onwillekeurig denken we aan de sketch van Jiskefet met 
de voetbalvader: “Weet jij dat jij pappa heel erg verdrietig hebt 
gemaakt?” (als je hem niet kent: zoek even op YouTube). De 
redactie werd nieuwsgierig wat de motivatie van de oudercoaches 
is. Dat ligt verschillend, zo bleek. 
 
Op een donderdagavond 
gaan we op onderzoek uit. 
De Devinco-jeugd traint best 
fanatiek, ook al is het bijna 
herfstvakantie. Wij spotten 
Tjarco Lucas, coach D3, 
Gerrolt Ooijman (D2), 
Marjan den Hertog (trainer 
E) en Saskia Zemann (E3). 
En dan missen we nog 
Harald Pouwel (E2) en 
Trienke Scheper (F1).  
 
Marjan legt uit dat ze niet meer het team van haar dochter Isa coacht, 
maar bij de E trainingen ondersteunt. Inmiddels is Marjan als TC-lid ook 
de spil in de club voor de jongste jeugd. Ze is wel ooit begonnen als 
ouder-coach: “Samen met Marion Jansen leek het me leuk dat onze 
dochters bij de welpen gingen. Toen zijn we de welpen zelf gaan 
begeleiden. Dat was ook leuk om te doen. Lastig was wel om niet 
strenger te zijn voor je eigen kind.”  
 
Bij de training staat ook Remko Voordendag, vorig seizoen nog ouder-
coach. “Juni vorig jaar polste de TC of ik het misschien wilde doen en na 
de zomer bleek er nog steeds geen andere kandidaat te zijn. Toen ben ik 
erin gesprongen, uit noodzaak. Het kostte wel moeite om het trainen met 
het werk te combineren. Eigenlijk ben ik al blij als we de kinderen op tijd 
op de training krijgen.” Remko vindt het mooi dat zijn jonge duo-coach, 
Martijn van der Meulen, coach is gebleven, tegenwoordig van de C2, 
samen met Kayleigh Vossen. Remko’s vrouw Ineke was ook ouder-
coach. “Ineke heeft daar bewust voor gekozen, zij wilde graag iets doen 
met de kinderen.” 
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Na de training van de D3 is Tjarco steeds druk in gesprek met kinderen 
en ouders. We bellen later voor zijn verhaal. “Dit is mijn tweede seizoen. 
Het begon ermee toen er een coach moest komen naast Sibo Agema. Ik 
had het idee dat ik de kinderen wel wat kon bijbrengen over korfballen en 
moest Janieke toch brengen. Ik vind het ook leuk om te doen. Zelf ben ik 
 

 
Devinco E2 kampioen met ouder-coach Harald Pouwel 
 
al zo’n tien jaar geleden gestopt met korfballen na blessures en zo kan ik 
weer actief bezig zijn met korfbal. Eerder heb ik junioren getraind, maar 
kleinere kinderen zijn gelukkig wat meer plooibaar. En het is belangrijk 
dat Sibo en ik een goede klik hebben.”  
 
Gerrolt lijkt ook geen type ambitieuze korfbal-vader. Na een studie had hij 
weer meer tijd en kreeg hij weer zin jeugd te trainen. Hij traint niet een 
team met één van zijn dochters Ebba of Nune, want die hadden al prima 
trainers. “Ik had het idee dat ik ze verder kon helpen, vooral de leeftijd tot 
de D’s vind ik leuk. De TC wilde ook graag meer ervaren trainers. In het 
begin was het wennen. Vroeger heb ik ook trainen gegeven, maar het is 
een meisjesteam en er waren veel nieuwe speelsters in het team.” Nu 
loopt het steeds beter. “Het belangrijkste vind ik niet eens dat ze goed 
leren korfballen, maar dat ze plezier in de sport hebben.” 
 
Thijs Nijland  
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Diep met Sieb! 
 
Tijdens de nazit van de Algemene Ledenvergadering werd één van 
de verslaggevers van uw favoriete periodiek tot actie gemaand door 
de redactie, die hem wees op de naderende deadline. Fluks 
slingerde uw razende reporter zich op zijn stalen ros, wendde de 
steven naar het lommerrijke Diepenveen en vervoegde zich bij het 
perfecte slachtoffer voor een diepte-interview: Sibo Agema – altijd 
enthousiast en nooit om een woordje verlegen! 
   
Sibo, ik kan me Devinco niet voorstellen zonder de aanwezigheid 
van jou en je broers. Zit je al vanaf het begin bij de club – hoe ben je 
met korfbal in aanraking gekomen? 
De vraag stellen is 'm in dit geval ook meteen beantwoorden! Ik zit 
inderdaad sinds het ontstaan van Devinco bij onze club, dit was tevens 
ook de start van mijn nu 10-jaar durende korfbal carrière. Wat dat betreft 
zijn we één van de weinige die bij geen enkele andere club dan Devinco 
er 10 jaar hebben gespeeld. Ik ben bij Devinco terecht gekomen omdat 
we na een tijdje scouting 'stom' vonden en we graag een sport wilde 
beoefenen. Tijdens het toen nog georganiseerde Koninginnedag in 
Diepenveen waar Devinco aanwezig was zijn de destijds de eerste 
contacten gelegd. Zodoende zijn we er eigenlijk ingerold.  
  
Hoe ben je gegroeid als korfballer? Kan je iets zeggen over je sterke 
en zwakke punten als speler, wie jou hebben beïnvloed en in wat 
voor team kom jij het beste tot je recht? 

In denk dat ik in de loop der jaren ben gegroeid als korfballer 
voornamelijk door mijn broertjes. Ondanks het feit dat ik één en twee 
minuutjes ouder ben dan Arjen en Fokko heb ik niet het talent dat zij 
hebben. Ik had vrij snel door dat ik niet over de kwaliteiten beschik die zij 
hebben. Niks is in de jeugd leuker thuis komen met een overwinning om 
vervolgens eindeloos op te scheppen hoe mooi jouw doelpunten wel niet 
waren. Als je broertjes dat wel kunnen doen, en jezelf hoort dat je goed 
verdedigd heb weet je vanzelf hoe laat het is. Van nature heb ik een 
ontzettende wil om te winnen, zelfs met een potje FIFA tegen Matthias. 
Deze mentaliteit gepaard met een flinke dosis inzet en de wil om beter te 
worden heeft er denk ik toe geleid dat ik sta waar ik nu sta. Naarmate ik 
ouder werd hoorde en stelde ik vast dat ik ook op deze wijze belangrijk 
voor een team kan zijn. Iets wat ik denk ik best goed kan is praten, heel 
veel en tegen alles en iedereen. Dat is ook niet alleen iets waar ik nu in 
dit interview ook mee bezig ben maar ook wat ik afgelopen seizoen heb 
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gedaan in het 2e. In mijn beleving is communicatie dé (lees: duh) sleutel 
tot progressie voor een team.  
  
Je hebt heel lang met dezelfde spelers in de jeugd gespeeld. Een 
groot voordeel voor jou groei als speler lijkt me, en ook goed voor 
de ontwikkeling van het team... 

Dat ben ik met je eens Matthijs. Bijna het gehele oude jeugdteam zat 
afgelopen seizoen in de selectie. Het begin van het seizoen stond ik altijd 
met Jaap in het vak, nadat hij een transfer naar het 1e maakte kwam 
Arjen bij mij in het vak terecht. Degene ik met wie ik mijn hele leven al in 
het vak mee stond. Het feit dat hij mijn broertje is en we al zolang samen 
speelden, zorgde er voor dat ik zonder te kijken al wist wat hij zou doen. 
Ik denk dat we elkaar in het veld goed aanvullen. Dat maakt het wel 
makkelijker om je te ontwikkelen als speler en dat heeft uiteindelijk een 
positieve uitwerking op het team. 
   
Sibo, je bent ook jeugdtrainer. Vertel: wat zijn jouw belangrijkste 
rollen als trainer? Welke leeftijdsklasse begeleid je het liefst? Train 
je liever een talententeam, of een groep spelers die het spelletje nog 
moeten leren? 

Wat ik altijd heb proberen te doen is een omgeving te creëren binnen een 
jeugdteam waarin aan twee doelen gewerkt kan worden. Het primaire 
doel is vanzelfsprekend het ontwikkelen op korfballend vlak. Het 
secundaire doel maar voor mijzelf minimaal even belangrijke, is 
namelijk dat een kind zich altijd op zijn gemak moet voelen en met plezier 
naar de club komt. Afgelopen jaar heb ik kinderen gezien die in het begin 
van het jaar nog wat verlegen waren maar richting het einde van het 
jaar de grootste praatjes kregen. Dat is voor mij net zo veel waard als dat 
een kind een doorloopbal goed uit kan voeren. Na vier jaar jeugdteams te 
hebben getraind vind ik de E en D leukste leeftijdscategorie om te 
begeleiden. Het maakt me in dat opzicht niet uit of ze ontzettend 
getalenteerd zijn of nog een lange weg te gaan hebben, zolang ze maar 
willen. Ik ben er immers van overtuigd dat willen tot op zekere hoogte ook 
kunnen is. 
  
Hoe vergaat het jou als coach? Is het soms lastig, al die ouders aan 
de kant? Ga je wel eens in gesprek met ouders over hoe het gaat? 
Heb je tips voor hen? Nu we het er toch over hebben: had jij als 
jeugdspeler baat bij een enthousiast publiek? 
Oei Matthijs, je stelt nu wel heel veel vragen in één keer! Als ik terug kijk 
op het afgelopen seizoen waar we met de E1 kampioen zijn geworden in 
zowel de derde als de tweede klasse en een leuk uitje met het team 
hebben gehad, denk ik dat we heel tevreden mogen zijn hoe het is 
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gegaan. Als jeugdspeler vond ik een enthousiast publiek heerlijk, we 
hebben in de jeugd genoeg wedstrijden gespeeld waar het publiek heel 
fel tegen ons was. Niks is dan lekkerder om met twee punten in de tas 
naar huis te gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als coach nog nooit 
moeite heb gehad met een enkele ouder langs de kant. Sterker nog, ik 
heb dit seizoen in de persoon van Tjarco Lucas met een ouder training 
gegeven! Dat we het samen deden heeft mij zeker geholpen. Het feit dat 
hij in tegenstelling tot mij wel nadenkt voordat hij wat zegt maakte het wat 
dat betreft nog een leerzaam jaar ook.  

 
Nadat Miranda en 
Tjarco hun jongste 
zoon hadden 
gekregen heb ik 
alleen het idee 
geopperd richting de 
ouders van de E1 om 
op kraamvisite te 
gaan. Dat alle ouders 
samen initiatief namen 
voor vervoer en 
cadeautjes zorgde er 
voor dat ik me er 
totaal niet meer druk 
om hoefde te 
maken. Hiernaast is 
één van de 7 
tekeningen gemaakt 
door Amy 
Neuteboom, voor hun 
zoon 
weergegeven. Beter 
voorbeeld van 
betrokkenheid binnen 
een team dan dit kan 
ik je niet geven! 
 

 
Naast het korfballen ben je bezig aan een HBO opleiding, heb ik 
begrepen. Vertel: wat leer je daar? Heb jij daar wat aan je leerschool 
bij Devinco – en andersom, kan je je opleiding gebruiken bij de 
club? Hoe zie je jouw toekomst bij Devinco, wat ga je allemaal nog 
meer voor de vereniging betekenen? 
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Dat klopt, momenteel studeer ik Bedrijfseconomie aan het Saxion in 
Deventer. In het kader hiervan heb ik afgelopen half jaar stage gelopen 
op de control afdeling bij Koninklijke Auping bv. Daar heb ik in Jip-en 
Janneke taal vertaald: 'gecomputerd in Excel'. Waar ik me daar echt mee 
bezig heb gehouden zijn de sales, intakes en arbeidsefficiency. Op het 
eerste gezicht heeft dat weinig overeenkomsten met Devinco. Dat klopt 
ook. Wat ik daar ook moest doen is mezelf ontwikkelen in een vijftal 

leerdoelen. Hierdoor was ik veel 
meer bezig met reflecteren op mijn 
handelingen buiten stage om, dus 
ook bij Devinco. Een aantal weken 
geleden vertelde de directeur van 
Auping wat de essentie is van 
vooruitgang, namelijk: 'het 
realiseren van vandaag, en het 
investeren in morgen.' (SODE-
KNETTER, redactie) Dit citaat is op 
elk gebied toepasbaar, ook binnen 
een korfbalclub. Je traint immers 
elke dinsdag -en 
donderdagavond om goed voor de 
dag te komen op de 
zaterdag. Gedurende de 
opleiding waren resultaten 
rekeningen, begrotingen en 
balansen aan de orde van de dag. 
Tijdens de door jou eerder 
gememoreerde ALV waar de 
financiën ter sprake kwamen, 

hoefde ik dan ook weinig moeite te doen alles te begrijpen. Andersom 
heeft het voor bepaalde vakken ook geholpen omdat ik wist hoe een 
vereniging organisatorisch in elkaar zit. Begin september zit ik in het 4e 
en dus ook meteen het laatste jaar. Wat er daarna op mijn pad gaat 
komen weet ik nog niet. Nu het afstuderen toch bijna inzicht komt ben ik 
bezig om te kijken hoe ik de komende 3/4 jaar van m'n leven wil gaan 
invullen. Wel zou ik nog graag een universitaire opleiding volgen. Door 
deze grote wolk met onzekerheden vind ik het ook moeilijk aan te geven 
wat mijn rol komende jaren binnen Devinco zal zijn. Wel staat het vast dat 
ik volgend jaar met ontzettend veel plezier de D3 met Tjarco training ga 
geven.  
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Sieb, jullie korfballen thuis allemaal, je moeder is een hardcore 
KombiFitster en jouw vader doet de inkoop van de kantine. Gaat het 
bij jullie aan de keukentafel wel eens NIET over Devinco en korfbal? 
Nou, we hebben het ook vaak zat over voetbal hoor! In ons huis wonen 
mensen die denken er verstand van te hebben maar op basis van hun 
voorkeur voor een club uit Amsterdam totaal niet serieus te nemen zijn :). 
Dat levert vaak genoeg makkelijk te winnen discussies op! 
  
Sibo, bedankt voor je tijd voor dit interview. Tot slot wat is jouw 
absolute top-ervaring bij de club?  

Jij ook bedankt! Leuk dat je ondanks dit slechte weer toch nog de moeite 
hebt genomen om langs te komen. Ik vind het lastig iets specifiek te 
kiezen uit 10 jaar Devinco. Ik denk dat ik dan vooral complimenten van 
mijn opa, oma, vader, moeder, broertjes, trainers en teamgenoten zie als 
hoogtepunt(en). Want als zij na een wedstrijd gelukkig zijn om wat ik heb 
gedaan, word ik óók gelukkig. 
 
 
 

EK Korfbal 2014 - Portugal 
 
Oranje heeft zich goed voorbereid op het Europees Kampioenschap, dat 
van 25 oktober t/m 2 november gespeeld wordt in Maia, Portugal. Onder 
leiding van bondscoach Wim Scholtmeijer moet daar de Europese titel 
geprolongeerd worden. Klik via de links hieronder naar info over de 
voorbereiding, deelnemers, wedstrijdschema en bekijk de leuke filmpjes! 
http://www.knkv.nl/oranje/ikf-ek-2014-portugal/ 
http://www.youtube.com/watch?v=JConWo8TQiY&feature=youtu.be  
https://www.facebook.com/KnkvOranje  

  

http://www.knkv.nl/oranje/ikf-ek-2014-portugal/
http://www.youtube.com/watch?v=JConWo8TQiY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/KnkvOranje
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Info van Devinco 
 
Blijf op de hoogte van alles bij Devinco. Behalve in de DEvINFO en de  
e-mail-nieuwsbrief vind je info op Facebook, Twitter en de website. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Column NOTA BENE:  
 
Hopelijk de volgende keer weer …. 
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Column: liefde voor Buurman over en 
uit  
 
Een vast gegeven op pagina 2 van Spectrum, 
zaterdag bijlage van De Stentor, is de column 
van Buurman. Tot eind juni las ik altijd met veel 
plezier hoe Buurman lekker chagrijnig schopte 
tegen van alles en nog wat om bepaalde 
maatschappelijke zaken eens anders te 
belichten.  

 
Echter in één keer, sterker nog: in één regel, was 
deze liefde over en uit. Tijdens de WK Voetbal 
schreef Buurman namelijk over de mensen die voetbal worst is, hoewel 
volgens hem de normale mens zich zoiets tijdens een WK niet voor kan 
stellen. Eén van die voetballoze types (dus niet normale mensen) wordt 
door hem als volgt omschreven: “De man die op korfballen zit, omdat hij 
vroeger op het schoolplein altijd overbleef en om wie de aanvoerders van 
de beide teams dan nog een keer gingen poten wie hem moest nemen. 
Als doelpaal.”……….. 
 
Ik ken ze ook. Zeker beroepsmatig. Mensen die er altijd uitzien als mijn 
biologieleraar van vroeger. Ringbaard, tijdloze bril plus leesbril aan 
touwtje rond de nek, knickerbocker, hoog opgetrokken geitenwollen 
sokken en wandelschoenen. Klaar om bij direct alarm van zijn netwerk, 
als de geelgoudgerande 
tjiftjafparkiet in het veld 
gesignaleerd was, er met 
telelens op uit te trekken om 
dit historisch moment met zijn 
Olympus uit 1958 vast te 
leggen. Tenminste: als er op 
zijn filmrolletje nog genoeg 
ruimte was naast de 
vakantiefoto’s van weven in 
Zweden, geitenwollen sokken 
breien op de Faeröer, of 
volksdansen in Macedonië. 
En dit dan gepaard gaande 
met de typische motoriek van 
een Pinoccio die aan een 
nieuwe oplaadbeurt toe is. 
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Ik weet ook dat ze aan sport doen. Het 
gekke is echter dat dit tafeltennis (met de 
hele familie), dressuur (met de hele 
familie) of GPS-tracking (met de hele 
familie) betreft. Korfbal komt hier niet voor. 
Te moeilijk, te ingewikkeld, fysiek te hard, 
motorisch te veeleisend. Als je twee 
families hiervan opstelt tegenover elkaar 
blijft het zelfs in blessuretijd (die hard op 
zal lopen!) nog 0-0. 
 
En zo was ik dus in ene keer van mijn 
Buurman-liefde genezen. Je als gelouterd 
columnist van zulke te gemakkelijke 
vooroordelen bedienen is wel heel erg 
vorige eeuw. Nodig de beste man eens uit. 
Zet hem tegenover een dame. Laat hem 
alle hoeken van het kunstgras zien. Plant 
hem onder de paal eens een puntig 
elleboogje tussen de ribben. Zorg dat zijn 
tong zijn schoenen raakt. Plaats hem een 
bal waarop zijn vingers dubbel knakken. 
Blok zijn schot zodat zijn neus kraakt. En 
neem hem daarna mee naar de kantine. 
Waar toevallig net op groot scherm een EK 
Kwalificatiewedstrijd van Oranje speelt. 
Hierbij grove weddenschappen met cash 
geld worden gedaan. De eerste 
belchinezen worden gesignaleerd. En de 
bieromzet tot grote hoogte stijgt. 
Tenminste, als Buurman dat dan nog 
meemaakt. Want ik heb vernomen dat bij 
de voetbal achter de kantine er nog wel 
eens een geelgoudgerande tjiftjafparkiet 
wordt gesignaleerd. Of dat men wel eens 
een doelpaal nodig heeft… 
 
Stonebridge 
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Den Papieren Poll (XV) 
 
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 stelling in de vorige Poll was: “Devinco doet zich strategisch tekort 
als we ons niet naar de korfbal transfermarkt begeven. Er loopt een 
hoop talent rond wat we aan ons kunnen binden.” Er is veel over 

gesproken en de meningen zijn verdeeld. Sommige lezers vinden dat 
transfers nu eenmaal bij het moderne korfbal horen en dat Devinco 
daarin mee moet gaan. De korfbalsport als geheel wordt er ook sterker 
van, vinden zij. De redactie kreeg ook emotionele reacties. Wat is er mis 
met echte clubliefde? En het idee van sociale familiesport is het toch 
waard om te behouden? Eén Devinco’er, tevens fan van Go Ahead 
Eagles, zegt te zullen weigeren een bal over te spelen naar een 
getransferde medespeler als die afkomstig is uit Zwolle. 
 
Afgelopen maand kwam er een vraag bij onze redactie binnen over de 
naam van ons clubhuis. Weet onze jeugd wel waar de naam “Het 
Middenvak“ op slaat, het derde vak tussen aanval en verdediging? De 
meeste jeugdige Devinco-spelertjes weten niets van de achtergrond. 
Sommigen hebben er wel iets van meegekregen. Maar zij lijken te 
denken dat bij de vroegere twaalftallen de spelers van het middenvak 
even het clubhuis, toen vaak: de kroeg, in gingen. In hun beleving werden 
de spelers van het middenvak geacht zich na de wissel bij twee doel-
punten weer van café naar het aanvals- of verdedigingsvak te begeven.  
Daarom deze stelling: 
 
 “” 
 
 JA – De naam van het clubhuis moet “Het Middenvak” blijven. 

Daarmee houden wij een wezenlijk onderdeel van de 
geschiedenis van onze mooie sport levend. 
 

 NEE – De naam “Het Middenvak” is achterhaald en oubollig. Bij 
onze moderne vereniging hoort een naam die beter bij deze 
snelle, digitale tijd past. 

 
Stuur jouw antwoord naar redactie@devinco.nl vóór 15 januari 2015. 
Anoniem inzenden mag ook. 

mailto:redactie@devinco.nl
mailto:redactie@devinco.nl
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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 

 
 

Webredactie 
Thijs Nijland 
webredactie @devinco.nl / 06 44546730 

 
Webmaster 
Christiaan Udo 
webmaster@devinco.nl / 06 14449568 

Nieuwsbrief 
Carlijn van Hees 
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  
Karlijn van Hees 
kangoeroeklup@devinco.nl  

 
KombiFit 
Menno den Outer 
kombifit@devinco.nl 

Ledenadministratie 
Anita Israel  
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 
Matthijs Rademaker  
sponsoring@devinco.nl / 06 5244 3148 

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 / Anita Israel 
wswk@devinco.nl / 
devinco.deventer@knkv.nl  

 

Senioren breedtekorfbal 4,5,6 en 
Midweek 
Marrit Jongbloed a.i. 
wsbk@devinco.nl / 

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

 

Betalingen:  
Rabobank t.n.v. Devinco Deventer 
rek.nr.11.82.74.988 
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