Seizoen
Nummer
Zondag

2020/2021
14
15-11-2020

Redactie:
Karin van Viegen
Annemarie Cleijpool
Suzanne Jaspers
Heleen Bes

06-12925525
06-46585695
06-53474831
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
Vertrouwenspersonen :
Hilde Mast
Lisanne Bosma
Avanti Homepage:

avantischeidsrechters@gmail.com

hilde@avantikorfbal.nl
lisanne@avantikorfbal.nl
www.avantikorfbal.nl
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VAN DE VELDEN AF DE ZAAL IN
Op maandag 9 november is gestart met het trainen in de zaal. Het trainingsschema is elders in dit
Blad opgenomen. Omdat een aantal teams vanwege de corona-maatregelen niet of aangepast traint,
wijkt het schema af van het “reguliere” schema.
Het schema zal wekelijks worden geactualiseerd. Let dus elke week goed op of er voor jouw team
wijzigingen zijn.
Voor jeugdteams (t/m A) kan er getraind worden zonder beperkende maatregelen
• 18-jarigen die in de A-jeugd ingedeeld zijn, kunnen meetrainen met hun eigen teams en
hebben tijdens de training geen restricties wat betreft afstand houden.
• 18-jarigen dienen wel de 1,5 meter afstand in acht te houden als zij zich niet op het sportveld
bevinden (dus bij aankomst en vertrek).
• Als trainer van een jeugdteam probeer je zoveel mogelijk afstand te houden naar de spelers.
Voor de senioren (en midweek) gelden er beperkende maatregelen
• Er mogen in een sportzaal maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief eventuele
begeleiders).
• Er mag in groepjes van maximaal 2 personen getraind worden; er kan 1 tweetal trainen per
circa 100 m2 zaal.
• De tweetallen houden onderling en ten opzichte van de andere tweetallen 1,5 meter aan; dit
geldt voor/tijdens en na de training!
• Er zijn geen groepstrainingen toegestaan; dit betekent dat er door de trainers geen centrale
training aan meerdere tweetallen mag worden verzorgd. Het is wel toegestaan dat er
begeleiders zijn die van groepje naar groepje lopen en bij elk groepje aanwijzingen geven.
• De tweetallen worden voor de training samengesteld door de trainer en de samenstelling blijft
de gehele training ongewijzigd.
NB.
We doen een oproep om de groepsindeling zo duidelijk mogelijk te laten zijn, zodat
we ook niet over hoeven te gaan tot de maatregel om elk groepje een andere kleur
shirt/hesje aan te laten doen (mag natuurlijk wel). Je bent er bij een controle vanuit
de overheid zelf voor verantwoordelijk dat je bekend bent met de geldende regels en
dat die regels worden nageleefd.
Regels voor de accommodaties
• De sporthallen zijn alleen toegankelijk voor sporters en trainers/teambegeleiding. Ga je
kinderen brengen en halen; blijf dan buiten het gebouw! Iedereen van 18 jaar en ouder houdt
daar minimaal 1,5 meter afstand en de groepsgrootte buiten mag niet meer dan twee zijn.
NB.
Bij de EF-jeugd is het toegestaan dat per team 1 ouder de kinderen bij het brengen
begeleidt van buiten naar de sportzaal en mag 1 ouder ondersteunen bij het ophalen
uit de zaal en het begeleiden naar buiten.
• Zorg ervoor dat je niet te vroeg komt; de sportaccommodatie mag niet eerder worden
betreden dan dat de voorgaande groep in het geheel is vertrokken.
• Stop op tijd en ga op tijd opruimen; elke groep is verplicht om ervoor te zorgen dat die uiterlijk
op de eindtijd van de training de accommodatie heeft verlaten.
• Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt; er is wel in elke accommodatie de
mogelijkheid om van de toiletten gebruik te maken. Zorg er dus voor dat je omgekleed naar de
training gaat en de van thuis een gevulde drinkfles meeneemt.
• De tribunes zijn gesloten. Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan!
Trainen voor Spookies en Kangoeroes
De training voor de Spookies en Kangoeroes 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.
De zaalcompetitie
Het is onzeker of en hoe de competitie in de zaal kan worden gestart. Wat haalbaar is, zal in de
komende weken moeten blijken. Door de bond is een routekaart gemaakt met de verschillende
mogelijkheden voor het spelen van een competitie in de zaal. Indien er nog in december gestart kan
worden, is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af te werken. Als er pas in januari
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gestart kan worden, dan zijn al snel afwijkende scenario’s nodig. Met zelfs een eventuele verlenging
naar april voor het zaalseizoen.
TRAINGSTIJDEN ZAAL
TRAININGSTIJDEN ZAAL (in de week van 16-19 november)
maandag

viergang

emerald

20.30-21.30

6 8

19.30–20.30

A34

19.00–20.00

C4 11 D2 D6

18.00–19.00

E45 E678 F123

dinsdag

viergang

20.30-21.30

1 2

emerald

19.30-20.30
19.00-20.30

gravenhout

gravenhout
A3 A5 B5

A12

B12

18.30-19.30
18.00-19.00

C1 D2 D4 E123

woensdag

viergang

C5

C2 D1 D5
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19.00-20.00
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21.00-22.00
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9

20.15-21.15

1 2
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20.00-21.00
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19.45-20.45
19.30-20.30
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19.00-20.00
18.45-20.15
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A1 A2 B1

18.30-19.30

D1

18.00-19.00
17.45-18.45
17.30-18.30

B2
C12

D3 E123
D4

Let op: Omdat een aantal teams vanwege de corona-maatregelen niet of aangepast traint, wijkt het
schema af van het “reguliere” schema (zie in rood). Het schema zal wekelijks worden
geactualiseerd. Let dus elke week goed op of er voor jouw team wijzigingen zijn.
Houd rekening met de training van de andere Avanti-teams.
• Zorg ervoor dat je niet te vroeg komt; de sportaccommodatie mag niet eerder worden
betreden dan dat de voorgaande groep in het geheel is vertrokken.
Houd rekening met andere huurders van de accomodaties.
• Staat jouw team vetgedrukt en onderstreept weergegeven? Dit betekent dat er na jouw
training een andere huurder gebruik maakt van de zaal. Start 10 minuten voor de einddtijd
van je training met het opruimen van de materialen en zorg ervoor dat je stipt op tijd het
gebouw hebt verlaten!
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Staat jouw team onderstreept weergegeven? Dit betekent dat er voor jouw training een
andere huurder gebruik maakt van de zaal. Je mag pas starten met opbouwen als de tijd
waarop de training formeel start en/of als de zaal door de vorige huurder geheel leeg is
opgeleverd.
Stop op tijd en ga op tijd opruimen; elke groep is verplicht om ervoor te zorgen dat die uiterlijk
op de eindtijd van de training de accommodatie heeft verlaten.

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 NOVEMBER 20 UUR
Op 9 november hebben we alle leden de uitnodiging voor de ALV op 23 november gestuurd.
Tijdens deze vergadering presenteren we het jaarplan - (financieel) jaarverslag seizoen 2019-2020 en
vooruitblik seizoen 2020-2021 - geeft de kascommissie een toelichting op haar bevindingen, vragen we
decharge voor het gevoerde beleid en bestuur én presenteren we de uitkomsten van de Grote Avanti
enquête. Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de impact van de coronamaatregelen op de vereniging.
In verband met de coronamaatregelen vindt de ledenvergadering online plaats.
Iedereen die zich aangemeld heeft, ontvangt volgend weekend de link om deel te nemen.
Stukken niet ontvangen of wil je je nog aanmelden? Stuur een mail naar Jaap Groenendijk
(secretaris@avantikorfbal.nl).
TUSSENSTAND GROTE CLUBACTIE

We zijn al aardig op weg, maar we zijn er nog niet. De teller staat op een kleine 600 loten! Gelukkig
hebben we nog tot 30 november om dit aantal op zijn minst nog te verdubbelen!
Zoals beloofd geven we alvast een tussenstandje van de welke teams op dit moment de meeste kans
maken op het teamuitje:
Voor de D, E, F en spookies/kangoeroes: een teamuitje dat we in overleg met het team bepalen!
D1 : 68 verkochte loten
F1: 34 verkochte loten
D5: 38 verkochte loten
Voor de senioren, A, B en C: gesponsord door Gamecity LASERGAMEN met je team!
C3: 23 verkochte loten
S6: 22 verkochte loten
S7: 22 verkochte loten
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Zoals jullie zien, liggen de nummer 1 & 2 bij beide categorieën heel dicht bij elkaar en is het zelfs zo op
dit moment dat ook al heeft jouw team er nu nog 0 verkocht heeft dat jullie de top 3 ook nog heel
makkelijk in kunnen halen!
Dus… deel de link voor de lotenverkoop in al je socials, mail de link naar familie/vrienden!
Help Avanti geld bij elkaar te krijgen voor de jeugdopleidingen, zodat alle jeugdteams (van de
kangoeroes tot aan de A1) goede clinics kunnen krijgen, we jeugdtrainers kunnen opleiden etc) en help
jouw team aan een leuk uitje
.
Ben je de link naar je eigen verkooppagina kwijt? Mail naar groteclubactie@avantikorfbal.nl, dan sturen
we die nog een keer naar je toe.
Je kan ook de algemene link gebruiken en dan in het eerste veld (op voornaam) het lid kiezen van wie
je de loten wil verkopen: https://lot.clubactie.nl/lot/avanti-post-makelaardij-korfbal/438858
Iris Diepens en Sandra Alberts.
VERJAARDAGEN
Odette

Hout-Langeveld

15-11

Frederik

Rotsaert

16-11

Judith

Post

16-11

Linda

Bazuin

16-11

Merel

Knetemann

16-11

Sten

Moerman

17-11

Maaike

Noordover

19-11

Jasmijn

Boode

19-11

Jesper

Los

19-11

Mario

van der

Hout

20-11

Evie

Zeestraten

20-11

Ronja

Ozdogan

20-11

Breukelen

21-11

Niels

Kemp

21-11

Symen

Zeelenberg

21-11

Rosita

van der

van
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