
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seizoen 2021/2022 
Nummer     23 
Zondag 23-01-2022 
 
Redactie: 
Karin van Viegen  06-12925525 
Annemarie Cleijpool 06-46585695 
Heleen Bes  06-11815050 
Maayke Wouters  06-46598503 
 
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: Patrick van der Tas 
patrick.vd.tas@gmail.com 
D jeugd: Rob de Graaf 
frouke1999@gmail.com 
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 
vacature 
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 5-11: 
Ruben Bes rubenbes94@gmail.com  
Coördinator A123  
Patty Pijper pijpe576@planet.nl   
Coördinator A45 
Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator B123 
Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com  
Coördinator B456 
Yvette de Schepper         yvette_1997@hotmail.com 
Elise Bos                         elise_bos@hotmail.com  
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  
 
Vertrouwenscontactpersonen: 
Hilde Mast hilde@avantikorfbal.nl  
Lisanne Bosma lisanne@avantikorfbal.nl  
 

Avanti Homepage:  www.avantikorfbal.nl 
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Op zaterdag 29 januari worden er in de zaal onderlinge oefenwedstrijden gespeeld. Het schema 
hiervoor is: 
 
Viergang 16.00 Avanti/Post Makelaardij 1&2 trainen of (onderling) oefenen 

Viergang 14.30 Avanti/Post Makelaardij 3/4 Avanti/Post Makelaardij A1 (zwart) 

  Avanti/Post Makelaardij 5 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij 6 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij 7 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij 8 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij 9 is vrij* 

Emerald 14.30 Avanti/Post Makelaardij 10 Avanti/Post Makelaardij 11 (zwart) 

  Avanti/Post Makelaardij A2  (invallen bij A1 en A3) 

Viergang 13.00 Avanti/Post Makelaardij A3 Avanti/Post Makelaardij B2 (zwart) 

  Avanti/Post Makelaardij A4 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij A5 is vrij* 

  Avanti/Post Makelaardij B1 (invallen bij B2) 

  Avanti/Post Makelaardij B3 is vrij* 

Viergang 11.45 Avanti/Post Makelaardij B4-C1-C2 driekamp of mixwedstrijd** 

Emerald 13.15 Avanti/Post Makelaardij B5-B6-C3 driekamp of mixwedstrijd** 

Emerald 12.00 Avanti/Post Makelaardij C4-C5-D1 driekamp of mixwedstrijd** 

Emerald 11.00 Avanti/Post Makelaardij D3 Avanti/Post Makelaardij D2+E1 (zwart) 

Emerald 10.00 Avanti/Post Makelaardij D4  Avanti/Post Makelaardij D5+E4 (zwart)  

Viergang 10.45 Avanti/Post Makelaardij E3 Avanti/Post Makelaardij E2 (zwart) 

Viergang 10.45 Avanti/Post Makelaardij E5  Avanti/Post Makelaardij E6 (zwart) 

Viergang 10.45 Avanti/Post Makelaardij F1 Avanti/Post Makelaardij E7 (zwart) 

Viergang 10.45 Avanti/Post Makelaardij F2 Avanti/Post Makelaardij F3 (zwart) 

 
NB.  
Dit programma kan wijzigen als bekend wordt dat de competitie binnenkort wordt hervat. Lees hiervoor 
de alinea over “hervatten competitie in zicht” en houdt de berichten in de loop van de week goed in de 
gaten. 
 
*Staat jouw team nog in de bovenstaande lijst als “is vrij” en wil je op 29 januari toch tegen een ander 
Avanti team oefenen? Neem dan even contact op via cwvanwijk@hetnet.nl om alsnog een wedstrijd in 
te plannen. 
**Omdat het regelmatig voorkomt dat teams niet compleet zijn, zijn er op voorhand voor zaterdag 29 
januari grotere groepen gemaakt. Als de teams voldoende compleet zijn, wordt er een driekamp 
gespeeld. Als er teveel afwezigen zijn worden er mix-teams gemaakt, zodat er altijd met degenen die 
er wel een goede wedstrijd gespeeld kan worden. Kom daarom altijd in je Avanti-tenue en neem ook 
altijd een zwart shirt mee. Dan kunnen we snel en flexibel mixgroepen maken of bij elkaar invallen als 
er afwezigen zijn. 
 
Ben je er op 29 januari niet? Graag z.s.m. afschrijven bij je coach. Let op:  

1. Mochten er door afmeldingen ploegen niet compleet zijn, wordt de oefenwedstrijd omgezet 
naar een andere vorm van onderlinge oefenpartijtjes of naar een gezamenlijke inlooptraining. 
De trainers verzorgen zelf het fluiten c.q. begeleiden van de oefenwedstrijdjes en/of 
inlooptrainingen. 

2. Kom altijd in je Avanti-tenue en neem ook altijd een zwart shirt mee. Dat maakt het mogelijk 
om snel en flexibel mixgroepen te maken of om bij elkaar in te vallen als er afwezigen zijn. 

 

AFMELDINGEN 

 

29/1:  PienK (D4)  
5/2:  EstherD (A4)  
12/2:  EstherD (A4)  
19/2:  EstherD (A4)  
26/2:  JonaS (A3), KasperM (A3), EstherD (A4), ThijsV(A4), JorisM(A5), NickyG (B1), MerijnP (B1), 

JustinG (B1), SimonK (B2), NienkeV (B6), FloorC (B6), LiliG (C2), StefK (F) 

OEFENPROGRAMMA 29 JANUARI 
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5/3:  JonaS(A3), KasperM (A3), EstherD (A4), JorisM(A5), NickyG (B1), MerijnP (B1), JustinG (B1), 
SimonK (B2), LiliG (C2)  

12/3: EstherD (A4)  
19/3:  EstherD (A4), LisanneB (A5)  
26/3:  EstherD (A4) 
2/4:  EstherD (A4)  
9/4:  EstherD (A4) 
 

GEBLESSEERDEN 

 
SterreP, JosanK (A1), DieuwertjeV (A4), SteffanL (A3), RowenaK(A3), WesleyB (B4), WilcoB (C1), 
LaureK (C2) 
 

HERVATTEN COMPETITIE IN ZICHT? 

 

De verwachting is dat er in de persconferentie over de coronamaatregelen van a.s. dinsdag voor de 
sport verdere versoepelingen worden aangekondigd. Het KNKV bereidt daarom de hervatting van de 
zaalcompetitie voor. Het volgende is in voorbereiding. 

1. Er wordt voor top- en wedstrijdsport (Avanti 1, 2, 3, 4, A1, A2, B1, B2, C1 en C2) een nieuwe 
competitie wordt ingepland. De oude poules (van 8 teams) worden gesplitst in twee poules van 
4 teams. Die poules gaan een volledige competitie van 6 wedstrijden spelen. Na afloop kunnen 
er voor de nummers 1 en laatst nog extra promotie of degradatiewedstrijden volgen. De 
competitie voor top- en wedstrijdsport wordt gestart “10-14 dagen nadat de versoepelingen 
bekend gemaakt zijn”. Bij een gunstig kabinetsbesluit op 25 januari zouden er voor de 
wedstrijdsport vanaf 5 of 12 februari weer competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden. 

2. De breedtesport (alle overige teams) vervolgen hun competitie op basis van het in november 
vastgestelde programma. De competitie in het breedtekorfbal gaat verder zoals gepland vanaf 
de zaterdag dat er weer gespeeld mag worden. Je kunt het programma inzien via de app van 
het KNKV.   
Bij een gunstig kabinetsbesluit op 25 januari kan de competitie al op 29 januari of 5 februari 
worden hervat. 

 
Let op: 
Het programma voor 29 januari kan naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari over 
de coronamaatregelen weer geheel worden gewijzigd. Er wordt zo nodig op woensdag een extra 
editie van het Blad uitgebracht. 
Afmeldingen voor a.s. zaterdag lopen daarom in alle gevallen via de coaches (van de 
jeugdteams) en de aanvoerders (van de seniorenteams).  
 
Heb je vragen over het trainen en oefenen in coronatijd? Neem dan contact op met je TC-coördinator 
(zie contactgegevens op de voorzijde van het Blad). 
 
De Technische Commissie 
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TRAININGSTIJDEN ZAAL 

 

maandag viergang emerald gravenhout 

20.30-21.30  7      8  

19.30–20.30  6    A5  

19.00–20.00 11   B4   B5   B6   

18.00–19.00  D45  E567  F123   

    

dinsdag viergang emerald gravenhout 

20.30-22.00 1     2  3       4 

19.30-20.30   A3     B3 

19.00-20.30 A12    B12   

19.00-20.00  C3     C4  

18.30-19.30   D1     D3 

18.00-19.00 C5  D2  E12  E34 C1     C2  

    

woensdag viergang emerald gravenhout 

20.00-21.00   5       9 

19.00-20.00   A4     B3 

    

donderdag viergang emerald gravenhout 

20.45-22.15 1     2   

20.15-21.15  MW     10  

19.45-20.45 3    4   

19.15-20.15  A2     A3  

18.45-19.45  A1    B1    B2   

18.15-19.15  D1     E12  

17.45-18.45 C1  C2  D2  E34   

 

CORONA MAATREGELEN 
 

Houd 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: 

• Voor de groepen waarin spelers 18 jaar of ouder zijn is van toepassing dat er alleen mag 
worden gesport als je een Coronatoegangsbewijs (QR-code) hebt. De controle daarvan wordt 
verzorgd door de trainers (of aanvoerders) van de betreffende groep. 

• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje; deze mag af tijdens het sporten. 

• De accommodatie is alleen toegankelijk voor sporters en trainers/teambegeleiding. Kinderen 
brengen en halen buiten de accommodatie! Toeschouwers bij de trainingen en 
oefenwedstrijden zijn niet toegestaan! Na het sporten graag zo snel mogelijk de 
accommodatie weer verlaten. 

• Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een 
mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand. 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand en draagt een modkaje als 
ze niet aan het sporten zijn. Als trainer van een jeugdteam probeer je zoveel mogelijk afstand 
te houden naar de spelers. 

• Toeschouwers en andere belangstellenden zijn niet (niet in de zaal en ook niet op de tribune) 
toegestaan. 
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Aan alle trainers het dringende verzoek om er consequent op toe te zien dat de bovenstaande regels 
worden nageleefd. 
 
Verder blijft natuurlijk van toepassing: 

• 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 
 

 
 
 

UITSLAG GROTE CLUBACTIE 
 

€ 2.206,44 bracht de Grote Clubactie dit jaar op! Een mooi bedrag waar we heel blij mee zijn.  
Iedereen bedankt die afgelopen jaar weer geholpen heeft om dit mooie bedrag te halen!  
 
En natuurlijk is er ook een prijs voor de teams die de meeste loten verkocht hebben! Hieronder zie je welke 2 teams 
dat zijn.  
 
Voor de senioren, A, B en C:  
gesponsord door Gamecity LASERGAMEN met je team! 
 

Gefeliciteerd: C3 
 
Voor de D, E, F en spookies/kangoeroes:  
een teamuitje dat we in overleg met het team bepalen! 
 

Gefeliciteerd: E6 
 
Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten kunnen de teamuitjes geboekt worden. De contactouder van het 
team kan contact opnemen met Sandra Alberts (communicatie@avantikorfbal.nl) hierover.  
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VERJAARDAGEN 

 

Chris  Couprie  23-1 

Jurgen  Verkamman  23-1 

Sara  Mast  23-1 

Elin  Wesdorp  24-1 

Justin  Gerk  25-1 

Maayke  Wouters  27-1 

Amy  Bergenhenegouwen  28-1 

Vajen  Huisman  28-1 

Timo  Graumans  28-1 
 

 
 

 
 
 

 


