
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 
 Seizoen 2020/2021 

Nummer     37 
Dinsdag 09-05-2021 
 
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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  OEFENWEDSTRIJDEN ZATERDAG 15 EN 22 MEI 

 
Op 15 mei is er een volledig programma ingepland voor alle jeugdteams. Ben je er op 15 mei niet? 
Meld je dan z.s.m. af bij je trainer. 
 
Op zaterdag 22 mei is er vanwege de vakantie en het pinksterweekend geen volledig 
oefenprogramma gemaakt voor de jeugdteams. 
Wil jij met jouw team op zaterdag 22 mei (of op een ander moment) oefenen of trainen (of een andere 
activiteit op het veld doen met je team), neem dan contact op via cwvanwijk@hetnet.nl 
 

Oefenprogramma zaterdag 15 mei   
KGA 13.00 Avanti 1&2&3&4 training 

KGA 15.00 Avanti B2 (wit), Avanti B1 (zwart), Avanti C1 (blauw): driekamp 

KGA 11.45 Avanti A2 (wit) Avanti A3 

KGB 13.30 Avanti A5/A6/A7 mixwedstrijd 

KGB 16.00 Avanti 11 (wit) Avanti A4 

KGB 14.45 Avanti B3/B4/B5 mixwedstrijd 

KGA 10.30 Avanti C2 (wit) Avanti D1 

KGB 12.15 Avanti C3 (wit) Avanti C4 

KGB 10.45 Avanti C5 (wit), Avanti D2 (zwart), Avanti D4 (blauw): driekamp op C-veld 

gras (1) 10.45 Avanti D3 (wit) Avanti D5 

gras (1) 09.45 Avanti D6/E1/E4/E5 mixwedstrijd op D-veld 

KGC 10.30 Avanti E2 (wit) Avanti E3 

KGC 11.30 Avanti E5 (wit) Avanti E7 

KGC 09.30 Avanti E6 (wit) Avanti F1 

KGB 09.30 Avanti E8 (wit) Avanti F2 

KGB 09.30 Avanti F345 training en onderlinge wedstrijdjes 

KGB 09.30 Spookies en Kangoeroes training  

(1) veld op het gras graag uitleggen achter KGA evenwijdig aan groenstrook school 

    
Oefenprogramma zaterdag 22 mei   
KGA 13.00 Avanti 1&2&3&4 training 

KGB 12.00 Avanti D123456 training en onderlinge wedstrijdjes 

KGB 10.30 Avanti E12345678 training en onderlinge wedstrijdjes 

KGB 09.30 Avanti F12345 training en onderlinge wedstrijdjes 

KGB 09.30 Spookies en Kangoeroes training  
 
Voor de onderlinge oefenwedstrijden geldt het volgende. 

• Ben je verhinderd voor een oefenwedstrijd (ook voor de hierboven aangegeven 
“mixwedstrijden”), meld dat (graag z.s.m.) bij je trainer/coach. Voor de aangegeven 
inlooptrainingen is het niet nodig om je aan- of af te melden.  

• De trainers/coaches van de spelende teams zorgen er zelf voor dat er een scheidsrechter is. 
Neem even contact op met je tegenstander en spreek bijvoorbeeld af dat beide teams een 
helft fluiten. Je kunt uiteraard ook een ouder of een teamgenoot vragen of die jouw team een 
keer kan fluiten. 

• Als er een wedstrijd gepland staat tussen een C- en een D-team wordt er gespeeld met de 
hoge seniorenpalen.  

• Als er een wedstrijd gepland staat tussen een D- en een gecombineerd E-team wordt er 
gespeeld in twee vakken.  

• Als er een wedstrijd gepland staat tussen een E- en een F-team wordt er met de paalhoogte 
van de E-jeugd.  

• Bij alle EF-wedstrijden is de regel van de (dubbele)superspeler van toepassing. Wordt het 
verschil in doelpunten 3 (of meer), mag de ploeg die achterstaat een extra speler 
(superspeler) inbrengen. Wordt het verschil in doelpunten zelf 6 (of meer), mag de ploeg die 
achterstaat een tweede superspeler inbrengen.  
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TRAININGEN OP HET VELD VANAF 10 MEI 

 
Om een te grote drukte op het complex en in het materialenhok te voorkomen, wordt waar mogelijk per 
veld een kwartier verschil aangehouden bij de start en het einde van de trainingen. Voorkom drukte en 
kom dus niet te vroeg en ga direct na de training weer naar huis. 
 
De trainingen kunnen in de vakantie op alle dagen gewoon doorgaan. De trainers van de teams kunnen 
zelf beslissen of de trainingen op Hemelvaartsdag door kunnen gaan.  
 
NB Laat jij jouw training vervallen en zorgde jij voor het openen of sluiten van het terrein? Graag even 
met de andere trainers afstemmen dat die niet voor een gesloten hek staan! 
 
De trainingstijden voor de komende week zijn: 
 
Maandag 10 mei 
KGA 18.15-19.15 Avanti C4 
 19.15-20.15 Avanti B345 
 20.15-21.15      Avanti 11* 
KGB 19.30-20.30 Avanti A567 en Avanti A4 
 
Dinsdag 11 mei 
KGA 18.00-19.00 Avanti F12345, Avanti D3, Avanti E78  
 19.15-20.30 Avanti B12 
KGB 18.00-19.30 Avanti C12  
 18.30-19.30 Avanti D1 
 19.30-21.00 Avanti A12 
Gras 18.30-19.30 Avanti B5 
 19.15-20.15 Avanti C5 
 
Woensdag 12 mei 
KGA 19.30-20.30 Avanti A34 en Avanti A7 
 20.30-21.30       Avanti 6/7/10*     
KGB 18.00-19.00 Avanti D6, Avanti E4, Avanti E5, Avanti E6  
 19.00-20.00 Avanti A5, Avanti B4, Avanti C3 
 20.00-21.00 Avanti 5/8/9* 
Gras 19.00-20.00 Avanti A6 
 
Donderdag 13 mei 
KGA 18.00-19.00 Avanti E123 en Avanti D4 
 19.15-20.30 Avanti A12 
 20.30-22.00 Avanti 1&2* 
KGB 18.00-19.15 Avanti C12  
 18.15-19.15 Avanti D1 
 19.15-20.30 Avanti B12 
 20.30-21.30 Avanti 3&4* 
Gras  19.00-20.00 Avanti D2 en Avanti D5 
 19.30-20.30 Avanti B3 
 20.00- 21.00 Midwekers* 
 
*De teamtraining is voor spelers tot 27 jaar. Voor spelers vanaf 27 jaar geldt dat er alleen in viertallen 
gesport mag worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling 
wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand 
tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn, zodat er geen sprake is van 
groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits 
tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één 
keer mag niet. 
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Houdt vol! Blijf allemaal de corona-regels opvolgen. 
 
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 scheidsrechters kleedkamer gebruikt worden. 

• Kantine is alleen toegankelijk voor trainers en teambegeleiding (en let op!, niet meer dan 4 
personen tegelijk binnen!!). 

• 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, omdat je een nauw contact bent of klachten hebt: 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 
 
 

GEBLESSEERDEN 

 
RowenaK (A3), DemiP(A5) 
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DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN GAAN WEER VAN START… 

 
Door de TC zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gestart. Avanti moet voor 1 juni aan het 
KNKV aangeven met hoeveel teams en op welk niveau we in het nieuwe seizoen willen gaan spelen. 
 
Wij hopen uiteraard dat alle leden, ondanks dat we elkaar het afgelopen jaar maar weinig hebben gezien 
en we maar een paar wedstrijden hebben kunnen spelen, toch ook volgend seizoen lid willen blijven.  
 
Degenen die toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend verzocht om dit 
zo spoedig mogelijk te doen, zodat we er bij het opgeven van de teams aan de bond rekening mee 
kunnen houden. Opzeggingen kunnen worden gericht aan ledenadministratie@avantikorfbal.nl  
De uiterste datum van opzegging is 1 juni. Wil je je na die datum toch nog afmelden, ben je toch 
contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.  
 
Als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact 
opneemt met jouw coördinator.  
 
De coördinatoren van de Technische Commissie (TC) voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
zijn: 
Coördinator Topsport S1/S2  Ingmar den Blanken kingmar1980@gmail.com 
     Fenna Teunissen fenna_teunissen@hotmail.com 
Coördinator Sen Wedstrijdsport S3/S4 Niels Diepens  nielsied11@hotmail.com 
Coördinator Sen Breedtesport S5-S11 Ruben Bes  Rubenbes94@gmail.com 
Coördinator A-Jeugd-wedstrijdsport Patty Pijper  pijpe576@planet.nl 
Coördinator A-Jeugd-breedtesport Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator B-Jeugd-wedstrijdsport Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com 
Coördinator B-Jeugd-breedtesport Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator C-Jeugd-wedstrijdsport Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com  
Coördinator C-Jeugd-breedtesport 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  
Coördinator S&K-groep   Victor Remmerswaal victorremmerswaal@hotmail.com 
 
Leeftijdsgrenzen. 
Bij het maken van de teamindelingen zijn voor het nieuwe seizoen de volgende leeftijdsgrenzen van 
toepassing: 
Spookie/Kangoeroe geboren na 1 september 2015 
F-jeugd   geboren in 2014 en 2015 (voor zover ouder dan 6 jaar per 1 juli) 
E-jeugd   geboren in 2012 en 2013 
D-jeugd   geboren in 2010 en 2011 
C-jeugd   geboren in 2008 en 2009 
B-jeugd   geboren in 2006 en 2007 
A-jeugd   geboren in 2003, 2004 en 2005 
Senioren  geboren voor 2003 
 
Voorbereiding nieuwe teamindelingen. 
Door de TC-leden wordt alweer nagedacht over het nieuwe seizoen. Er moeten teamindelingen voor 
het nieuwe seizoen worden gemaakt, er moeten trainers worden gezocht, etc.  
De TC-leden hebben in het afgelopen seizoen geen wedstrijden of trainingen kunnen bezoeken. Het 
KNKV heeft bekend gemaakt dat er geen competitiewedstrijden worden gespeeld voor de 
zomervakantie. Of er nog andere mogelijkheden komen voor oefenwedstrijden tegen teams van buiten 
de vereniging is nog onzeker. Het is voor nu alleen mogelijk om binnen de vereniging onderlinge 
wedstrijden te organiseren. 
 
We blijven tot het pinksterweekend doortrainen op basis van de oude teamindelingen. Vanaf dinsdag 
25 mei gaan we voor de jeugd met de voorbereidingstrainingen starten. De indelingen van de groepen 
en de trainingstijden worden bekend gemaakt in het blad van 16 mei. 
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Heeft u vragen of verzoeken voor het nieuwe seizoen? 
Mocht je nu al vragen hebben over het nieuwe seizoen, neem dan contact op met de coördinator 
(wedstrijd- of breedtesport) van die  leeftijdsgroep. Ook als je verzoeken hebt voor de nieuwe 
teamindelingen of andere zaken aan ons wilt melden waarvan je meent dat wij daar bij het maken van 
de indelingen rekening mee moeten houden, verzoeken wij je dat zo spoedig mogelijk aan ons te 
melden. Wat we niet weten, kunnen we ook niet betrekken in onze overwegingen bij het maken van de 
indelingen.  
Ondanks alle onzekerheden hopen we alle informatie over het nieuwe seizoen, zoals de teamindelingen, 
de trainingstijden, de trainers en het oefenprogramma voor augustus bekend te kunnen maken in het 
laatste Blad voor de zomervakantie.  
 
De Technische Commissie 
 
 

TOEZICHTHOUDERS 
 

Zaterdag 15 mei 
09.30-10.30       Hilde Mast                 Erik Los 
10.30-11.30       Monique Steenwinkel   Shirly van de Boogert 
11.30-12.30       ?                               ? 
Middagprogramma: trainers en TC-coördinatoren 
  
Zaterdag 22 mei 2021 
09.30-10.30       Hilde Mast                Erik Los 
10.30-12.00       ?                              ? 
12.00-12.00       Anne Starink             ? 
Middagprogramma: teambegeleiding 
  
Kan jij een vraagteken invullen? Mail naar corona@avantikorfbal.nl 
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  VERJAARDAGEN 

 
9-mei  Guido Mast 
9-mei  Esther de Prieelle- van der Velden 
11-mei  Vincent  Alberts 
11-mei  Peter Hoekstra 
11-mei  Thijs Overvoorde 
11-mei  Jona Taal 
11-mei  Giel Post 
12-mei  Marieke van Winden 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


