
Start trainingen 

De selectieteams zijn al volop in training. Vanaf dinsdag 29 augustus beginnen de andere team ook 

aan het nieuwe seizoen. Hieronder staat de trainingstijden: 

 

Trainingstijden senioren: 

Selectie 1 & 2: dinsdag en donderdag 20:30 - 22:00 uur 

Senioren 3 & 4: dinsdag en donderdag 20:30 - 21.30 uur 

Senioren 5 & 6: donderdag 20:30 - 21.30 uur 

Midweek: dinsdag 20:15 - 21:15 uur 

G-Korfbal: woensdag 19:00 - 20:00 uur 

KombiFit: woensdag 19:30 - 20:30 uur 

 

Trainingstijden jeugd: 

A1: dinsdag en donderdag 19:15 – 20:15 uur 

B1, B2 & B3: dinsdag en donderdag 19:15 – 20:15 uur 

C1, C2 & C3: dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00 uur 

D1 en D2 dinsdag en donderdag 18:15 – 19:15 uur 

E1, E2 & E3: dinsdag en donderdag 18:00 – 19:00 uur 

E4 & F1: dinsdag 18:00 – 19:00 uur 

 

Start competitie 

Devinco 1, 2 en 3 hebben op zaterdag 2 september hun eerste wedstrijd. Woensdag 6 september 

volgt het midweekteam en zaterdag 9 september gaat de competitie ook voor de andere teams van 

start. 

Nieuwe wedstrijdapp 

Het KNKV heeft een nieuwe Wedstrijdzaken app. Coaches en scheidsrechters moeten de nieuwe app 

downloaden vóór het begin van de competitie. Deze app is de opvolger van de Sportlinked app, die je 

niet meer kunt gebruiken. Je vindt de nieuwe wedstrijd-app in de Play Store (Android) en de App 

Store (iOS). Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later 

nog eens. Beide aanbieders stellen de app gefaseerd beschikbaar.  



Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres 

gelijk is aan de lidgegevens in de administratie van Devinco. Dit kan je zo nodig via 

ledenadministratie@devinco.nl  aanpassen. 

In de KNKV wedstrijdapp kun je ook al het wedstrijdprogramma van je favoriete teams zien. De 

volledige wedstrijdinformatie komt binnenkort op de website. 
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