
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 
 Seizoen 2020/2021 

Nummer     11 
Zondag 25-10-2020 
 
Redactie: 
Karin van Viegen  06-12925525 
Annemarie Cleijpool 06-46585695 
Suzanne Jaspers  06-53474831 
Heleen Bes  06-11815050 
 
Inleveren kopij: 

Mail naar: redactie@avantikorfbal.nl 
 
Clubhuis: 015 364 6705 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Afmelden kan tot uiterlijk 1 week voor de wedstrijd op zaterdag 
19.00 uur (uitsluitend in geval van blessure of ziekte kan tot 
donderdag 18.00 uur worden afgeschreven) 
Senioren  
Bij aanvoerder, coach of teambegeleider 
A jeugd: Sylvia Hoekema      

Sylvia_hoekema@hotmail.com  06-14819757 

B jeugd: Monique Steenwinkel 
Moniques.steen@gmail.com   06-48552336 
C jeugd: Thamar de Prieëlle 

thamardeprieelle@gmail.com       06-24633770 

D jeugd: Vacature 

E jeugd: Tanja Bos 
sluisbos@live.nl    
F jeugd: Marleen Koerselman 
mhkoerselman@hotmail.com   06-51923055 
 

Voorzitter: Johan Diepens  
Ledenadministratie:  
Heidi van der Heiden; Enk 13, 2642 KW Pijnacker 
ledenadministratie@avantikorfbal.nl  

 
 
  

Contactpersonen teams: 
Voorzitter TC 
Maarten Kees van Breukelen matke_b@yahoo.com  
Coördinator Topsport S1/S2 
Ingmar den blanken kingmar1980@gmail.com 
Fenna Teunissen fenna_teunissen@hotmail.com    
Coördinator senioren 3-4: 
Niels Diepens n.diepens@gmail.com 
Coördinator senioren 5-10: 
Ruben Bes rubenbes94@gmail.com  
Coördinator A1234  
Patty Pijper pijpe576@planet.nl   
Coördinator A567 
Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator B123 
Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com  
Coördinator B45 
Jolanda de Hoog jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator C12 
Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com   
Coördinator C345 
Bart van Atten b.van.atten@kpnplanet.nl   
Coördinator D jeugd: 
Miriam de Boer miriam.wim@gmail.com 
Coördinator E jeugd,  
Tanja Bos sluisbos@live.nl  
Coördinator F jeugd: 
Kees van Wijk  cwvanwijk@hetnet.nl  
Spookies en kangoeroes  
Victor Remmerswaal             spookies@avantikorfbal.nl   
 
Scheidsrechters: 
Marlon van Wijk avantischeidsrechters@gmail.com  
 
Vertrouwenspersonen : 
Hilde Mast hilde@avantikorfbal.nl  
Lisanne Bosma lisanne@avantikorfbal.nl  
 
Avanti Homepage:  www.avantikorfbal.nl 
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VAN DE VELDEN AF DE ZAAL IN 

  
De veldcomptitie. 
De veldcompetitie is vanwege de Corona-maatregelen van het kabinet stilgelegd. Door de korfbalbond 
is besloten dat de veldcompetitie voor de niet doorlopende competities (breedtesport en B2, C2 en D1) 
is afgesloten; de niet gespeelde wedstrijden worden niet meer ingepland. Voor de doorlopende 
competities van Avanti 1, 2, 3, 4, A1, A2, B1 en C1 worden de niet gespeelde wedstrijden in het voorjaar 
ingehaald.  
 
De zaalcompetitie 
Het is onzeker of en hoe de competitie in de zaal kan worden gestart. De bond bereidt zich wel voor op 
het opstarten van de zaalcompetitie per 14 november (voor Avanti 1, 2, A1 en B1) en per 21 november 
voor de overige teams. Of dit haalbaar is, zal in de komende weken moeten blijken. 
 
Het oefenprogramma in de zaalcompetitie 
Het oefenprogramma van 31 oktober komt te vervallen. Ook het oefenprogramma van 7 november is 
onzeker. Van een aantal tegenstanders is al bericht ontvangen dat er niet wordt gespeeld; andere 
verenigingen wachten de ontwikkelingen af. Avanti zal in de loop van deze week (na de op 27 oktober 
geplande persconferentie van het kabinet) beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor het spelen van 
oefenwedstrijden. 
 
De trainingen  
Deze week wordt er door alle teams nog gewoon op het veld getraind. Voor deze trainingen geldt dat 
alleen de reguliere trainingen doorgaan op maandag tot en met donderdag en dat alle overige 
activiteiten zijn opgeschort. Verder is het Corona-protocol van toepassing. 
De voorbereidingen voor het trainen in de zaal worden getroffen. De trainingstijden voor de zaal zijn 
elders in dit Blad opgenomen en met de seniorenteams wordt overleg gevoerd over hoe er in de zaal 
kan worden gesport binnen de mogelijkheden van de Corona-maatregelen. 
Avanti zal in de loop van deze week (na de op 27 oktober geplande persconferentie van het kabinet) 
beoordelen of er al vanaf 2 november in de zaal kan worden getraind (en welke maatregelen en 
beperkingen er in dat geval van toepassing zullen zijn) of dat we nog wat langer buiten blijven trainen. 
 
Trainen voor Spookies en Kangoeroes 
De trainingen voor de Spookies en de Kangoeroes worden wel in de zaal gehouden. De training is elke 
zaterdag om 09.30 uur in sporthal De Viergang.  
In De Viergang zijn de kleedkamers en de tribunes gesloten. Vanwege de jonge leeftijd van deze 
kinderen mag er per gezin 1 ouder aanwezig zijn. Voor de ouders geldt dat 1,5 meter moet worden 
gehouden en dat mondkapjes verplicht zijn. 
 
 
 

 

https://avantikorfbal.nl/wp-content/uploads/2020/10/protocol-Avanti-17-oktober-2020.pdf
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TRAINGSTIJDEN ZAAL 

 
Deze trainingstijden zijn van toepassing zodra de trainingen in de zaal worden gestart. Over het moment 
waarop en de voorwaarden waaronder in de zaal kan worden getraind, volgt in de loop van deze week 
nog nader bericht.   
 

maandag viergang emerald gravenhout 

20.30-21.30  6   8  

19.30–20.30  A34  

19.00–20.00 C4   11    D6   

18.00–19.00  E45  E678  F123   

    

dinsdag viergang emerald gravenhout 

20.30-22.00 1  2  3  4 

19.30-20.30   A3  A5  B5 

19.00-20.30 A12    B12   

18.30-19.30  C5 C2  D1  D5 

18.00-19.00 C1  D2 D4  E123    

    

woensdag viergang emerald gravenhout 

20.00-21.00   5   7 

19.00-20.00   A7   B4   C3 

    

donderdag viergang emerald gravenhout 

21.00-22.00            9  

20.45-22.15 1  2   

20.30-21.30     10  

20.00-21.00            MW  

19.45-20.45 3  4   

19.30-20.30     A6  

19.00-20.00            B3  

18.45-19.45 A1   A2   B1   

18.30-19.30     D1  

18.00-19.00            B2  

17.45-18.45 C12    D3 E123   

17.30-18.30      D4  

 

 
GEBLESSEERDEN 

 
JasmijnB (A3), JorisM(A6), DorineG(A7), SofieB (A5), DemiP(A5), EstherD(A2), IrisV (B5), BrendaH (B5), 
AnoukM (C3) 
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SCHOONMAAK 

 
Ook dit seizoen zullen de kleedkamers en het clubhuis elke vrijdag moeten worden schoongemaakt. 
De afgelopen jaren hebben de junioren, senioren en midwekers dat succesvol gedaan in 
samenwerking met de ouders van de kinderen uit de B t/m F. Hierdoor was het mogelijk dat ieder 
team slechts 1x de schoonmaakbeurt had.  
Ook dit jaar gaan wij het op dezelfde wijze doen waarbij wij nogmaals willen benadrukken dat dit 
alleen te realiseren is als iedereen op de avond dat hij of zij moet schoonmaak ook echt aanwezig is. 
Onderstaand het rooster voor het gehele seizoen. Schrijf de datum op in je agenda of telefoon zodat 
je hem niet kunt vergeten. Kun je echt niet? Bespreek dit dan met je teamgenoten en zorg ervoor dat 
zij niet met te weinig mensen moeten schoonmaken of doe het met elkaar op een trainingsavond. 
Maar die ene avond in het jaar. Dat mag toch nooit een probleem zijn. 
 
Dit seizoen zal de aanwezigheid van de spelers uit de senioren- en juniorenteams bijgehouden 
worden. Dit betekent dat wanneer je nu al weet niet aanwezig te kunnen zijn op de geplande 
schoonmaakavond, je kunt zoeken naar een alternatieve datum met het team of individueel. 
 
Namens de kantinecommissie. Bedankt en succes. 
 
Denise Hoevers 
Voor vragen en opmerkingen over de schoonmaak: denisehoevers@hotmail.com 
 
De schoonmaak start iedere vrijdag om 19:00 uur. 
 

 
 

GROTE CLUBACTIE: IJSJES VOOR DE WINAARS VAN VORIG SEIZOEN! HOEVEEL LOTEN 
HEB JIJ AL VERKOCHT?  

 
Afgelopen seizoen had de E2 (Elias, Ingmar, Anna, 
Carice en Merel) de meeste loten verkocht in de 
Grote Club Actie. In februari hebben we de prijs aan 
ze uitgereikt. Een teamuitje! 

Maar ja, toen kwam corona     . Geen teamuitje dus.  

 
En na de zomer zaten ze niet meer bij elkaar in het 
team en kwam het er ook niet meer van om nog een 
uitje met het oude team te organiseren. Maar ja, ze 
hebben natuurlijk nog steeds wel een prijs verdiend! 
Dus hebben we afgelopen week 5 enveloppen verstuurd met een kadobon van BijOns! Op de eerste 
beste zonnige dag deze winter kan je ze tegenkomen bij de ijswinkel voor een lekker ijsje of chocolaatje! 
 
Elias, Ingmar, Anna, Carice en Merel hadden samen 96 loten verkocht! Dat alleen al leverde € 230,40 
voor de club op (Avanti krijgt € 2,40 per verkocht lot). Afgelopen seizoen was de totale opbrengst van 
de grote clubactie € 1.750,00.  
 
Dit jaar kunnen we de inkomsten van deze actie extra goed gebruiken! En willen we graag inzetten op 
minimaal een verdubbeling van dit bedrag! Als ieder Avantilid 5 lootjes verkoopt, dan wordt de 
verdubbeling zelfs een verviervoudiging!!  
 

Datum Begeleiding Team/ouders  

Vrijdag 30 oktober Vinsent Ouders Avanti D3 

Vrijdag 6 november Koen Avanti 4 

Vrijdag 13 november Edwin Avanti 11 

Vrijdag 20 november Annette Avanti A6 

Vrijdag 27 november Joey Ouders Avanti D6 

Vrijdag 4 december Ernst-Jan Avanti A3 

Vrijdag 11 december Hilde Ouders Avanti C2 

Vrijdag 18 december Michel Avanti A1 

Vrijdag 25 december Geen schoonmaak  

Vrijdag 1 januari Geen schoonmaak  

mailto:denisehoevers@hotmail.com


Het Blad no. 11 25-10-2020 

 
 

Dus zet je beste (online) beentje voor en verkoop zoveel mogelijk loten! Het is zo makkelijk dit jaar: 
stuur de link naar je online verkooppagina per mail of whatsapp naar je familie/vrienden of zet hem op 
je sociale media! Link kwijt? Mail naar groteclubactie@avantikorfbal.nl 
 
Wil je toch liever uit een boekje verkopen? Dat kan ook nog steeds! Vraag aan de coronacoordinator op 
je trainingsavond op zij een boekje uit de kantine kunnen halen voor je.  
 
We zullen volgende week een update geven over het aantal verkochte loten en zullen dan ook uitgebreid 
ingaan op wat er dit jaar gewonnen kan worden voor het team dat de meeste loten verkoopt.  
 
Iris Diepens en Sandra Alberts 
 

 
 
 

 

STEUN JIJ AVANTI AL VIA RABO CLUBSUPPORT? 

 

 

Avanti doet weer mee aan de Rabobank Clubsupport 

Rabobank betaalrekening? ✅ 

Wil jij Avanti steunen? ✅ 

Iedereen met een Rabobank betaalrekening kan kosteloos stemmen op hun favoriete vereniging. 
Stem nu voor de Rabo Clubsupport via de link. Je kan maximaal 2 stemmen geven aan C.K.V. Avanti 

en daarbij 3 op een andere vereniging. Hoe meer stemmen voor Avanti =       

 

mailto:groteclubactie@avantikorfbal.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
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VERJAARDAGEN 

 

Christie van Wijk 25-10 

Marije  Mak 25-10 

Tijn van Grol 25-10 

Kasper  Bosschieter 25-10 

Kees van Wijk 26-10 

Arend  Kranenburg 27-10 

Robbie  Ekelmans 27-10 

Ruud  Lindenburg 28-10 

Claudia  Vermolen 28-10 

Tamara  Baan 28-10 

Dionne van der Lugt 29-10 

Julianne van der Krogt 29-10 

Annemieke van Leersum 30-10 

Nathan  Tuinder 30-10 

Ricardo van den Akker 31-10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


