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Van het bestuur 



In deze nieuwsbrief nogmaals alle informatie over de start van het nieuwe korfbalseizoen. Daar bij 
aandacht voor de boen- en klusochtend, overzicht trainingstijden en oefenprogramma, Devinco 
Open en het aankomend schoolkorfbaltoernooi. 
 
 
 

 

 

Nieuws van de TC 
Trainingstijden najaar veld 2022 
De start van de trainingen is op dinsdag 30 augustus 2022. De trainingstijden zijn:  
 

 
Aanvang dinsdag Aanvang 

donderdag 

F 18.00 uur Geen training 

E 18.00 uur 18.00 uur 

D 18.15 uur 18.15 uur 

C 19.00 uur 19.00 uur 

B 19.15 uur 19.15 uur 

A 19.15 uur 19.15 uur 

Selectie 20.30 uur 20.30 uur 

S4 Geen training 20.15 uur 

S5 20.15 uur Geen training 

MW 20.15 uur Geen training 

 
G-teams woensdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Kombifit woensdag van 19.00 tot 20.00 uur 
 
De Kangoeroeklup training op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Zij starten op zaterdag 10 
september. 
 



Informatieavonden ouders  
Aan het begin van het nieuwe seizoen worden er door de TC een avond georganiseerd voor ouders 
DEF, en een avond voor de trainers. De avond voor de ouders van DEF-jeugd is op dinsdag 6 
september tijdens de training van de jeugd. Tijdens deze avond wordt allerlei informatie gegeven 
over het nieuwe seizoen, trainingen, etc. Uiteraard is er ook gelegenheid tot vragen stellen  
 
De avond voor trainers op donderdag 25 augustus gaat niet door. 
 

Oefenprogramma najaarscompetitie veld 2022 
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
15:30 Senioren 1 – Invicta/Frigro 1 
14:00 Senioren 2 – Invica/Frigro 2 
12:30 Dalto A3 – Devinco A1 
10:00 Devinco B1 – Rood Wit B1 
11:00 Devinco C1 – Amicitia C1 
12:30 Devinco C2 – Hellas C1 
In de ochtend heeft Invicta/Frigro een training op ons veld (11 tot 12 uur) 
 
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 
20:00 HKC 3 – Devinco 3 
20:30  HKC 1 – Devinco 1 
 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
16:00 Devinco S1 – KV Reeuwijk 1 (hoofdveld) 
14:30 Devinco S2 – KV Reeuwijk 2 (hoofdveld) 
13:00 Devinco S3 – ASVD 3 (hoofdveld) 
16:15 Devinco S4 – ASVD 4 (veld) 2) 
16:15 Devinco S5/midweek – ASVD 5 (veld 3) 
14:30  Reehorst A1 – Devinco A1 
14:45 Devinco A2 – ASVD A2 (veld 3) 
14:30 Spirit B1 – Devinco B1 
14:45 Devinco B2 – ASVD B2 (veld 2) 
13:30 Devinco C1 – ASVD C1 (veld 2) 
13:30 Devinco C2 – ASVD C2 (veld 3) 
13:00 Optie oefenwedstrijd Devinco G1 (jeugdveld) 
14:15 Optie oefenwedstrijd Devinco G2 (jeugdveld) 
In de ochtend vindt het DEFinco toernooi plaats waar alle D/E/F-teams van Devinco aan meedoen. 
 
DINSDAG 6 SEPTEMBER 
KVZ 1 – Devinco 1 
KVZ 2 – Devinco 2 
 

Oproep voor vrijwilligers 
We zijn op zoek naar scheidsrechters die wedstrijden in het wedstrijdkorfbal willen gaan fluiten. 
Naast alles wat het fluiten voor jou leuk en uitdagend maakt, ligt er ook een ander belang voor de 
vereniging. 
 



Als vereniging moeten we namelijk 6 wedstrijden per weekend in het wedstrijdkorfbal fluiten. 
Wanneer we dat niet doen, krijgen we een geldboete en moeten moet S2 en S3 met minpunten de 
competitie starten. De boete en de straf hebben we over het seizoen 2021-2022 inmiddels moeten 
incasseren: 
- S2 start met 2 minpunten 
- S3 start met 1 minpunt 
- de vereniging moet een boete van circa EUR 1.300 betalen 
 
Dat willen we als vereniging komend seizoen graag voorkomen en daar deze oproep: wil jij 
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal fluiten? Meld je aan bij Scheidsrechter@devinco.nl. Uiteraard 
gaan we met jou in gesprek over de begeleiding die je mogelijk nodig zal hebben. Je doet t niet 
alleen, zeker niet als we meerdere aanmeldingen krijgen.  
 
Daarnaast zijn we op zoek naar versterking van de Technische Commissie. We zoeken versterking 
voor: 
- DEF: Wie helpt Marjet Verstrijden bij haar TC-taken voor de DEF  
- ABC: Wie helpt Iris Webbink bij haar TC-taken voor de ABC 
- Secretaris: wie schrijft de notulen, verzorgt de communicatie richting nieuwsbrief, een beheert de 
mail, etc.     
 
Meld je aan bij TC@devinco.nl 
 

Spelregelwijzigingen per 1 september 2022 
Het IKF heeft enkele spelregels gewijzigd m.i.v. 1 september 2022. Dit betreft de volgende 

wijzigingen: 

1. Introductie van scheidsrechtersduo in plaats van scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. 

Beide scheidsrechters van het duo zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van de taken. Dit is met 

name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug. 

In de Nederlandse competitie zullen er in een aantal klassen nog wel assistent-
scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en Korfbal League 2 zal 
alleen met scheidsrechterduo’s worden gefloten. 

2. In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een “1-schots regel” 

was. Dit is niet onderdeel van de spelregels. Er kan gewoon worden doorgespeeld. In 

paragraaf 4.6.b is nu een toevoeging gedaan wanneer er wel gefloten moet worden. Dit 

betreft “een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact, en niet onmiddellijk kan 

opstaan, en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen”. 

Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is 

derhalve geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich elders bevinden.  

3. Bij de golden-goal verlenging (paragraaf 5.3) is er een toevoeging gemaakt om te 

verduidelijken welk team de bal in bezit krijgt als het laatste schot voor de zoemer een 

doelpunt en een gelijke stand oplevert. Het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt 

bij de start van de golden goal verlenging het balbezit.  

4. De paragraaf 5.8 time-out is uitgebreid met de volgende alinea: 

 
Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, 
behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de 
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herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan 
zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een 
hoorbaar signaal en het 'time-out (T)'-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. 
Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt 
de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter 
gecommuniceerd en door de scheidsrechter toegekend. 

5. De paragraaf 5.9 spelersvervanging is uitgebreid met de volgende alinea: 

 
Indien de coach het vervangingsverzoek indient wanneer het spel al is onderbroken 
(uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór 
de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee 
voorwaarden is voldaan: 
- De vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak;  
- het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben 
om het verzoek door een hoorbaar signaal en een 'vervangings'-teken aan de 
scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat.  
Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging 
wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter medegedeeld en door 
de scheidsrechter toegekend. 

  
Daarnaast zijn er nog diverse tekstuele verbeteringen aangebracht in alle vier de documenten zoals 

die onderdeel zijn van de spelregels. Klik hier voor alle geactualiseerde documenten op de website.  

  

Boen- & Klusdag  
Zaterdagmorgen 27 augustus 2022; Zaterdag 27 augustus is er een grote boen- & klusdag bij 
Devinco. We willen graag starten in en op een frisse accommodatie. 
Kom jij ook even helpen? Ook de jeugd kan heel goed helpen! 
Meld je aan, wij zorgen voor de koffie en thee. Ook als je maar een uurtje kan helpen zou dat heel 
fijn zijn. Gebruik voor het aanmelden de KNKVAPP of mail naar kantine@devinco.nl  
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Devinco OPEN 3 sept 2022 
Alle leden, ouders en andere betrokkenen bij Devinco willen we alvast van harte uitnodigen om het 
nieuwe seizoen met een fantastische startdag te beginnen: Devinco Open! Vooral na de 
zomervakantie is het fijn om elkaar weer te ontmoeten en je voor te bereiden op het nieuwe 
sportieve seizoen. Daarom worden tijdens deze dag diverse activiteiten georganiseerd: 
 

• DEF-toernooi in de ochtend: de 10e keer alweer! 

• Oefenwedstrijden voor alle andere teams op de middag (uit en thuis, zie oefenprogramma) 

• Kennismaking langs de lijn met vrijwilligers en functionarissen van Devinco 

• In beeld bij Devinco: teamfoto’s, profielfoto’s voor de KNKV-app en meer voor in de kantine! 

• Devincokleding ruilbeurs 

• Springkussen (’s middags) 

• BBQ vanaf 17 uur 
 
Devinco kleding 
Alweer een maatje gegroeid?  Lever je Devinco rokje, broekje, shirt, tas en/of sportschoenen in bij 
de kleding stand en geef het een tweede kans! Elk ingeleverd Devinco- item geeft recht op een 
voucher voor een artikel uit dezelfde kraam….zolang de voorraad strekt!  
 
BBQ 
Om te zorgen dat jij kunt deelnemen aan de BBQ is het belangrijk dat wij uiterlijk 30 augustus jouw 
aanmelding hebben ontvangen via kantine@devinco.nl. Graag eventuele dieetwensen doorgeven! 
Voor deelname aan de BBQ vragen we een bijdrage van 5 euro voor jeugdleden tot en met 16 jaar 
en 10,00 euro voor oudere deelnemers.  
 
Help je mee? 
En extra leuk als je deze dag ook actief wil helpen. We zoeken de volgende vrijwilligers: 
- pannenkoeken bakkers voorafgaand én tijdens het DEF-toernooi 
- scheidsrechters voor het DEF-toernooi (we hebben 20 mensen nodig; hoe meer mensen een paar 
wedstrijden willen fluiten, hoe meer je tussendoor kunt genieten, de eerste mensen hebben zich al 
aangemeld)  
- wedstrijdsecretariaat tijdens het toernooi 
- barpersoneel 
- opbouwer en opruimers 
 
Aanmelden als vrijwilliger voor deze dag kan via deftoernooi@devinco.nl 
 
Met elkaar hopen we er zo een sportieve en vooral gezellige verenigingsdag van te maken. Wij 
hebben er zin in! Ben jij er ook bij op 3 september? 
 
Eunice van Luit, Rien Prinsen, Hans Albers en Hanneke van de Weg, Organisatoren van Devinco Open  
 
én  
 
Marjolein Vos, Carjanne Meijer, Anne van der Spek, Marjan den Hartog, Sjoukje ter Horst en Trienke 
Scheper, Organisatoren DEFinco toernooi 
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Schoolkorfbal toernooi 12 oktober 2022 
Help!!! Voor dit grandioze evenement zijn we dringend op zoek naar scheidsrechters en trainers. 
Kom jij ook helpen? Wellicht kan je een vrije middag wisselen op je werk? Of moet je vrije dagen 
plannen? Devinco is enorm blij met jouw hulp.  Meld je aan via schoolkorfbal@devinco.nl of in de 

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

Ledenwerfactie in Diepenveen 
Jaarlijks organiseert de Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen /Kinderdagkamp Diepenveen een 
zomerkamp voor alle basisschoolkinderen van Diepenveen. Onderdeel daarvan is een sportdag. 
Devinco was gevraagd om een clinic te verzorgen en dat wilden Jorrik, Christiaan en Joas wel. 
In 5 groepen werden in totaal 150 kinderen vermaakt en kregen ze de beginselen van het korfbalspel 
aangeleerd. Balbeheersing, samenwerken, scoren, plezier maken!! 
Alle kinderen gingen voldaan de huifkar in met de nieuwe Devincofolder met blauwe ballon en een 
uitnodiging voor de jeugdtraining. 
Een mooie geslaagde dag en heel Diepenveen weet nu dat er korfbal is om de hoek! 
Een impressie van de dag zie je hier: Korfbalclinic Diepenveen - YouTube 
Het komend seizoen gaan we meer inzetten op ledenwerfacties. Wil jij daar in meehelpen? Graag! 
Meld je dan bij de communicatiecommissie: Christa, Hans en Anita: communicatie@devinco.nl. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lIBzHgGSGdk


Agenda 
Donderdag 25 aug 2022               Trainersbijeenkomst 
Zaterdag 27 aug 2022                   Boen- en klusdag 
Dinsdag 30 aug 2022                     Start veldtrainingen 
Zaterdag 03 sept 2022                  Devinco DEF toernooi + Devinco oefendag 
Dinsdag 06 sept 2022                    Ouderavonden jeugd  
Zaterdag 10 sept 2022                  Start najaarscompetitie  
Woensdag 12 okt 2022                 Schoolkorfbaltoernooi 
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