Seizoen
Nummer
Zondag

2020/2021
27
28-02-2021

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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INLOOPTRAININGEN VELD JEUGD
Door de landelijke Coronamaatregelen is het niet mogelijk om in de zaal te trainen. Omdat het nog wel
mogelijk is om buiten te sporten, wil het bestuur aan onze jeugdleden minimaal 1x/week de mogelijkheid
aanbieden om te kunnen sporten. Er worden daarom op het veld (inloop)trainingen georganiseerd.
Vanaf 3 maart is er een verruiming van de Corona-maatregelen. Het wordt ook voor jongeren tot 27 jaar
weer mogelijk om te trainen in teamverband.
Wil je met jouw seniorenteam ook weer gaan trainen? Meld je dan uiterlijk op dinsdag 2 maart aan via
cwvanwijk@hetnet.nl
De trainingstijden voor de doordeweekse dagen en de veldindeling voor de activiteiten op de zaterdag
zullen per maandag 8 maart worden aangepast. Het programma voor de komende week is hieronder
weergegeven.
Maandag 1 maart
KGA 19.00-20.15
KGB 19.15-20.30

Avanti A567
Avanti B345

Dinsdag 2 maart
KGA 18.30-19.30
KGB 17.45-19.00
KGA 19.30-20.30
KGB 19.15-20.15

Avanti A34
Avanti C12
Avanti A12
Avanti B12

Donderdag 4 maart
KGA 17.45-19.00
KGB 18.00-19.00
KGA 19.00-20.15
KGB 19.15-20.30

Avanti C12
Inlooptraining E-jeugd
Avanti A12
Avanti B12

Zaterdag 6 maart
KGA 09.30-10.30
KGB 09.30-10.30
KGB 09.30-10.30
KGA 11.00-12.00
KGB 11.00-12.00
KGA 12.30-13.45
KGB 12.30-13.45
KGA 14.15-15.45
KGB 14.00-17.00
KGA 16.00-18.30

Avanti C345
Avanti F-jeugd
Kangoeroes
Avanti E1234
Avanti E5678
Avanti D124
Avanti D356
Avanti 1&2*
Avanti B1-B2-C1
(driekamp)
Avanti A5 – Avanti A6 (oefenwedstrijd)

*de training is uitsluitend voor spelers tot 27 jaar
Om een te grote drukte op het complex en in het materialenhok te voorkomen, is er telkens minimaal
een kwartier tussen trainingen ingepland. Voorkom drukte en kom dus niet te vroeg en ga direct na de
training weer naar huis.
Als we op een verantwoorde manier willen sporten, is het van groot belang dat we ons allemaal heel
goed aan de volgende spelregels houden:
 De accommodatie is alleen toegankelijk voor sporters en trainers/teambegeleiding. Kinderen
brengen en halen buiten het hek! Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan!
 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand als ze niet aan het sporten
zijn.
 Als trainer van een jeugdteam probeer je zoveel mogelijk afstand te houden naar de spelers.
 Er mogen maximaal TWEE 18-plussers in het materiaalhok zijn.
 Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 Bij hoge nood kan het toilet in de scheidsrechterskleedkamer gebruikt worden.
 Kantine is alleen toegankelijk voor trainers en teambegeleiding (en let op!, niet meer dan 4
personen tegelijk binnen!!).
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 Drinkflessen worden thuis gevuld.
Aan alle trainers het dringende verzoek om er consequent op toe te zien dat de bovenstaande regels
worden nageleefd.
En verder geldt natuurlijk:
 Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.
 Als jij je hebt laten testen… Blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 Heb je een huisgenoot met verschijnselen van koorts of benauwdheid? Blijf dan ook thuis tot
de uitslag van de test van je huisgenoot bekend is.
Voor meer informatie over wat te doen als je verkouden bent, getest bent of in contact bent geweest
met een coronapatiënt verwijzen we je graag naar https://avantikorfbal.nl/protocol/
Heb je verder vragen? Stel ze via corona@avantikorfbal.nl
TOEZICHTHOUDERS ZATERDAGEN

Zaterdag 6 maart 2021
09.30-10.30
(Avanti C345 en Avanti F-jes)
11.00-12.15
(Avanti E jeugd)
12.30-13.45
(Avanti D jeugd)
Training 1&2
Driekamp
Wedstrijd A4-A5

Hilde Mast
Herbert Morellisen
?

Erik Los
Corine Gravensteyn
?

teambegeleiding
tc-coördinatoren
trainers/tc-coördinator

Wie kan de vraagtekens opvullen? Graag een mailtje naar corona@avantikorfbal.nl
GEBLESSEERDEN
JasmijnB (A3), DorineG(A7), SofieB (A5), DemiP(A5), IrisV(B5)
INZAMELACTIE VOOR DE CLUBKAS: 17 APRIL
Net als in 2019 gaan we op zaterdag 17 april 2021 weer een inzamelactie houden voor de clubkas.
De opbrengst van deze actie gaat naar de aanschaf van nieuwe materialen voor de jeugd.
Wat kan je allemaal inleveren:
Oude mobieltjes, computers, laptops, alle soorten kabels, servers, beeldschermen (TV's)
Telefoon(centrales), diverse elektronica (alles met een stekker)
IJzer, koper, aluminium, tin, messing, lood (accu's), denk bijvoorbeeld aan je accu van je auto als die
moet worden vervangen.
Wasmachines, vaatwassers, ovens, oude BBQ's, kluizen.
Wat kan je niet inleveren:
Koelkasten, brandblussers en alle oliehoudende materialen.
Wat levert het op?
Na het succes in 2019 waar deze actie ongeveer € 500,- opleverde. willen we ook dit jaar weer voor
minimaal hetzelfde bedrag gaan.
Ga je nog (op)ruimen of klussen in huis gooi dan niet alles weg, maar bewaar het voor deze actie.
Heb je grote spullen neem dan contact met ons op.
Vraag ook aan je aan familie, vrienden en buren of ze spullen hebben die ze kwijt willen en lever deze
in bij Avanti.
John Hagen
Sponsorcommissie
sponsor@avantikorfbal.nl
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DEZE AL GELEZEN?
Helaas is er de laatste tijd op korfbalgebied weinig tot niets te melden. Om de nieuwsloze periode door
te komen laten we een aantal Avantianen aan het woord komen.
Hoe gaat het nu met….
Thomas Reijgersberg https://avantikorfbal.nl/hoe-is-het-nu-met-thomas-reijgersberg/
Rick Blink
https://avantikorfbal.nl/hoe-is-het-nu-met-rick-van-den-blink/
Ruben Louwerse
https://avantikorfbal.nl/hoe-is-het-nu-met-ruben-louwerse/
Anneleen Kolenbrander https://avantikorfbal.nl/hoe-is-het-nu-met-anneleen-kolenbrander/
Bram Bos
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-bram-bos/
Tom Vreugdenhil
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-tom-vreugdenhil/
Jitte Janssen
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-jitte-janssen/
Dé Post
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-de-post/
Hans Verweij
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-hans-verweij/
Marc Francooijs
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-marc-francooijs/
Peter Vreugdenhil
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-peter-vreugdenhil/
Joost Vollering
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-joost-vollering/
Arie Vingerling
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-arie-vingerling/
Mena Kuhuwael
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-mena-kuhuwael/
Jeanette Schreuder
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-jeanette-schreuder/
Aleid Auwerda
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-aleid-auwerda/
Vinsent Hooijmeijer
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-vinsent-hooimeijer/
Victor Remmerswaal https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-victor-remmerswaal/
Annemarie Cleijpool
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-annemarie-cleijpool/
Jolanda van Wijk
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-jolanda-van-wijk/
Stefan Hogervorst
https://avantikorfbal.nl/hoe-gaat-het-nu-met-stefan-hogervorst/
VERJAARDAGEN
28-feb
1-mrt
3-mrt
3-mrt
4-mrt
5-mrt
5-mrt
5-mrt
5-mrt
6-mrt
6-mrt

Puck
De
Franny
Karin
Pien
Jacqueline
Wijnand
Jula
Marjuka
Lennart
Kim

van der

van
Vreugdenhil
de
van
de

Hoek
Post
Noorman
Viegen
Kalkman
Graaf
Maanen
Koerselman
Prieelle
Groenendijk
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