
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seizoen 2021/2022 
Nummer     45 
Zondag 26-06-2022 
 
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 A12  
Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com   
Coördinator A345 
Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator B12 
Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com  
Coördinator B3456 
Yvette de Schepper         yvette_1997@hotmail.com 
Elise Bos                         elise_bos@hotmail.com 
Jody Hooimeijer Jodyhooi@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  
 
Vertrouwenscontactpersonen: 
Hilde Mast hilde@avantikorfbal.nl  
Lisanne Bosma lisanne@avantikorfbal.nl  
 
Avanti Homepage:  www.avantikorfbal.nl 
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Avanti organiseert aan het einde van het seizoen voorbereidingstrainingen voor het nieuwe seizoen. Er zijn dit jaar 
selectietrainingen voor de teams in de wedstrijdsport voor de A-, B- en C-jeugd (Avanti A1, A2, A3, B1 en C1). Voor 
alle spelers die volgend jaar in de CDEF-jeugd spelen zijn er voorbereidingstrainingen op basis van de leeftijden in 
het nieuwe seizoen. De overige teams blijven na 20 juni (naar eigen inzicht) in de oude samenstelling trainen. De 
(voorlopige) trainingstijden zijn elders in dit Blad opgenomen. 
 
Heb je een vriendje of vriendinnetje die ook een keer wil komen meetrainen? Die is van harte welkom! Wel graag 
vooraf even aanmelden via cwvanwijk@hetnet.nl  
 
De coördinatoren van de Technische Commissie (TC) voor de voorbereiding van 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-wedstrijdsport  Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com 
Coördinator AB-breedtesport  Jolanda de Hoog   jolanda.dehoog@live.nl 
     Elise Bos  elise_bos@hotmail.com 
     Yvette de Schepper  yvette_1997@hotmail.com 
     Jody Hooimeijer   Jodyhooi@live.nl 
Coördinator BC-wedstrijdsport  Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com  
Coördinator C-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 
 
Spelers die hebben aangegeven dat ze volgend jaar geen lid meer zijn, zijn in de groepsindelingen niet meer 
opgenomen. Als je tot de zomervakantie toch wilt blijven meetrainen is dat uiteraard mogelijk. Je kunt dan aansluiten 
bij de spelers uit je huidige team. Weet je niet goed bij welke groep je mee kunt trainen? Neem dan contact op via 
cwvanwijk@hetnet.nl 
 
Senioren wedstrijdsport 
Voor de seniorenteams in de wedstrijdsport (Avanti 1-4) zijn er geen trainingen meer. De spelers die vanuit Avanti 
A1 en A2 doorschuiven naar de senioren (geboren in 2003), worden na de vakantie toegevoegd aan de selectie 
van 1&2 of 3&4. Die spelers ontvangen hierover persoonlijk bericht. 
 
Senioren wedstrijdsport 
De seniorenteams in de breedtesport (Avanti 5-11) kunnen naar eigen inzicht na 20 juni blijven doortrainen. De 
spelers die vanuit de A-jeugd breedtesport doorschuiven naar de senioren (geboren in 2002), blijven trainen met 
hun oude team (zie “groep A-jeugd breedtesport”).  
 
A-jeugd 
In de A-jeugd gaan alle leden spelen die geboren zijn in 2004, 2005 en 2006. Voor de periode vanaf 20 juni zijn 
voor deze spelers de volgende trainingen gepland. 
 
Groep A-jeugd wedstrijdsport 
In het nieuwe seizoen gaan Avanti A1, Avanti A2 en Avanti A3 spelen in de wedstrijdsport. Om deze teams samen 
te stellen, worden er vanaf 20 juni selectietrainingen georganiseerd. Voor de selectietrainingen worden de volgende 
spelers uitgenodigd: 
A EmmaG, MilouH, PuckH, EmmaS, JasmijnB, MaddyB, MarjukaK, SamK 
 DaanP, GerbenS, DavidD, DavidM, RubenD, JustinG, MerijnP, RadekP 
B DaphneB, AmyA, MaaikeB, EllemijnK, JanneA, NoaPij, NoorM 
 JonaS, SvenR, LuukB, MelleD, QuintenD, SimonK, TijnG 
Uit groep A wordt Avanti A1 samengesteld. Degenen die niet in het A1 worden ingedeeld worden ingedeeld in 
Avanti A2. De begeleiding van de trainingen voor groep A wordt verzorgd door Punyapat en Nathan. 
Uit groep B worden Avanti A2 en Avanti A3 samengesteld.  
De begeleiding van de trainingen voor groep B wordt verzorgd door Alwin en RubenP. 
 
A-jeugd breedtesport 
Het huidige Avanti A3, A4 en A5 (voor zover niet ingedeeld in de groep “wedstrijdsport”) blijven de laatste weken 
van het seizoen (naar eigen inzicht) trainen op basis van de indelingen van het afgelopen seizoen. Dit geeft de 
volgende trainingsgroepen: 
A3/A4 EvaG, LunaH, MarijeM, MaudB, KasperM, SteffanL, 
 DieuwertjeV, MandyR, RobinD, Lara, Sofie, EstherD, MirteR, TamarE,  MathijsV 
A5 GemmaG, KeetieH, LisanneB, MitziP, NynkeP, SkyeH, SophieV, JasperR, JorisM, QuintenK 

VOORBEREIDINGSTRAININGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN 
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De begeleiding van de trainingen voor groep A3/A4 wordt verzorgd door Sander en Sten. De begeleiding van de 
trainingen voor groep A5 wordt verzorgd door Elroy en Sebastiaan. 
Ook de spelers (geboren in 2006) die nu nog in een B-team spelen en volgend jaar in de A-jeugd gaan spelen, 
trainen de laatste weken van het seizoen op basis van de indelingen van het afgelopen seizoen (de indeling van 
de trainingsgroepen staat bij “overige B-jeugd”). 
 
B-jeugd 
In de B-jeugd gaan alle leden spelen die geboren zijn in 2007 en 2008. Voor de periode vanaf 20 juni zijn voor deze 
spelers de volgende trainingen gepland. 
 
Groep Avanti B1 
In het nieuwe seizoen gaat Avanti B1 spelen in de wedstrijdsport. Om dit team samen te stellen, worden vanaf 20 
juni selectietrainingen georganiseerd. Voor de selectietrainingen worden de volgende spelers uitgenodigd: 
NickyG, TessM, BrittV, FennaB, JasmijnL, ZoëH, BasP, JensP, LucasM, MelleK 
Uit deze groep wordt Avanti B1 samengesteld. Degenen die niet in het B1 worden ingedeeld worden ingedeeld in 
Avanti B2 of worden toegevoegd aan de selectie Avanti A2&A3. De begeleiding van de trainingen wordt verzorgd 
door Luke en Jurgen. 
 
Overige B-jeugd 
Avanti B3, B4, B5 en B6 blijven de laatste weken van het seizoen trainen op basis van de indelingen van het 
afgelopen seizoen.  
Voor de spelers uit het oude C2, C3, C4 en C5 die geboren zijn in 2008 en volgend jaar in de B-jeugd gaan spelen 
zijn er geen voorbereidingstrainingen. Zij blijven doortrainen met de oude teams. Om groepen van voldoende 
grootte te krijgen en om voldoende trainers te hebben voor de andere trainingen, traint de groep C2/C3 met het B3 
mee en traint de groep C4/C5 met het B6 mee. De indeling van de groepen is daarmee: 
B3/C23 FienL, KorneliekeB, RoosV, CharlotteG, JamilaT, MeesV, TimoH, 
 HeidiS, IlseB, LaureK, SenneB, HiddeB, KeltK, SamuelA   
B4 EsmeeR, LauraA, VeraT, MariseR, RobinS, LucaD, WesleyL, AlecJ, ChrisW  
B5 EloiseS, JuliaS, MilaS, NoaK, FelineG, MilanG, OwenK, PimC, ThomasP 
B6/C45 RosaG, DaniqueZ, SofieB, LiekeD, NienkeV, ElimT, TessaP, MiloS, SemB, DaanB, KoenV 
De begeleiding van de trainingen wordt verzorgd door:  
B3/C23 Merel en Samantha 
B4 Eva en Sven 
B5 FemkeN en FloorH 
B6/C45 Willemijn en Dunya 
 
C-jeugd 
In de C-jeugd gaan alle leden spelen die geboren zijn in 2009 en 2010. Voor de periode vanaf 20 juni zijn voor deze 
spelers de volgende trainingen gepland. 
 
Groep Avanti C1 
In het nieuwe seizoen gaat Avanti C1 spelen in de wedstrijdsport. Om dit team samen te stellen, worden vanaf 20 
juni selectietrainingen georganiseerd. Voor de selectietrainingen worden de volgende spelers uitgenodigd: 
JuliaS, JoëlaK, LiliG, AniekP, EvyM, IsabelT 
JesperL, WilcoB, JurreG, StenM, DaanS, LarsD 
Uit deze groep wordt Avanti C1 samengesteld. Degenen die niet in het C1 worden ingedeeld worden ingedeeld in 
Avanti C2 of worden toegevoegd aan de B-jeugd. De begeleiding van de trainingen wordt verzorgd door Danielle, 
Lisa en Mike. 
 
Overige C-jeugd 
Voor alle kinderen (voor zover niet opgenomen in de groep “Avanti C1) die volgend jaar in de C-jeugd gaan spelen 
(geboren in 2009 en 2010) zijn er voorbereidingstrainingen gepland. Voor deze trainingen worden de volgende 
spelers uitgenodigd: 
C4 DaniqueN, FemkeE, IlseH, LizW, MiesA, SymenZ 
C5 AnnefloorU, ElineP, ImkeD, JulietteV, RonjaO, LeonH, SvenW 
D1 CariseR, LillouD, QuincyZ, EliasG, IngmarJ 
D2 JuulZ, MsganaS, NickyP, NoorL, ZoëP, MarijnP 
D3 FloorG, MerelB, DestinM, MatthiasB 
D4 LotteC, RivkaG,  SamW, TobiasS 
D5 EvaS, RodynaA, SarahS, SofiaT 
Uit deze groep wordt Avanti C2, C3, C4 en C5 samengesteld. Mogelijk wordt ook nog een aantal spelers 
toegevoegd aan de B-breedtesport.  
De begeleiding van de trainingen wordt verzorgd door DennisV, DennisW, Anouk, Patrick en Kees. 
We zijn nog op zoek naar extra trainers voor bij deze groepen. Wil je ons helpen, meld je dan aan via 
cwvanwijk@hetnet.nl 
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D-jeugd   
Voor alle kinderen die volgend jaar in de D-jeugd gaan spelen (geboren in 2011 en 2012) zijn er 
voorbereidingstrainingen gepland. Voor deze trainingen worden de volgende spelers uitgenodigd: 
D1 AmyR, FleurW, FinnD, ThijmenR 
D2 FinnP, JoelV, RikV 
D3 AmyB, BelizeK, IsaB, VivianL    
D4 HesterE, NyveD, PienK, RomyL, JelleM, PepijnV  
D5 LarsW, MikaS, CasperK, Luuk 
E1 JetteP, MilaWo, RoosP, JelteB 
E2 AnnaW, LiekeF, LiviaA, HiddeS, SiebeT 
E3 Joost 
E4 DagmarV, FloorBS, GuusjeC, IrisL, SuzeD   
E5 LivB, NovaV, NoahV 
E6 IzzyR, NoëlleL, LoekH 
E7 ElineB, ImmeW, LisetK 
Uit deze groep wordt Avanti D1, D2, D3, D4 en D5 (viertalkorfbal) samengesteld. De begeleiding van de trainingen 
wordt verzorgd door Josan, Anouk, Joy, Patrick, Marije, Jasmijn, Milou, Merel, Sterre, Mark en Pim. 
 
E-jeugd  
Voor alle kinderen die volgend jaar in de E-jeugd gaan spelen (geboren in 2013 en 2014) zijn er 
voorbereidingstrainingen gepland. Voor deze trainingen worden de volgende spelers uitgenodigd: 
E1 JasperS 
E3 ElinW, JinteV, KasperB, RensD  
E5 MorrisN 
E6 TeunM 
E7 EmmaL, MilaWe, SterreB, RosalieB 
F1 PipL, SaraM, FreekP, JasperW, SvenG 
F2 JuulP, RozemarijnL, VajenH, OlivierH, RikBS, SimonS 
F3 ElineL, EvaV, NoaM, JasperP, MaasP, StefK, TychoE 
Uit deze groep wordt Avanti E1, E2, E3, E4, E5 en E6 samengesteld. De begeleiding van de trainingen wordt 
verzorgd door Denise, NoaP, Sofie, Dieuwertje, Chantal, Vera en Kees. 
 
F-jeugd 
Voor alle kinderen die volgend jaar in de F-jeugd gaan spelen (geboren tussen 1 januari 2015 en 1 september 
2016) zijn er voorbereidingstrainingen gepland. Voor deze trainingen worden de volgende spelers uitgenodigd: 
BentheF, NovaW, BoL, MaxR,  NoudT, TobiasP, TwanW, GielP 
Voor de competitie is voorlopig met twee F-teams ingeschreven. Omdat er rond de vakantie vaak nog nieuwe leden 
bij komen, worden de teams in de F-jeugd na de zomervakantie ingedeeld. 
De begeleiding van de trainingen wordt verzorgd door Rick, Megan en Chantal. 
 
Spookies en Kangoeroes 
De spelers die zijn geboren na 1 september 2016 trainen blijven (naar eigen inzicht) trainen op zaterdag van 9.30-
10.30 uur. De trainingen worden verzorgd door Amy, Luna, Robin en Rosa.  
Met vragen over de Spookies en Kangoeroes kunt u terecht bij Victor Remmerswaal. 
 
Heeft u vragen of verzoeken voor het nieuwe seizoen? 
De indelingen van alle jeugdteams en de breedtesport seniorenteams worden in het laatste blad voor de 
zomervakantie bekend gemaakt (zondag 10 juli). Het proces voor de teamindeling van de seniorenselecties (Avanti 
1&2 en 3&4) wordt via de technische staf van die selecties gecommuniceerd. 
Mocht je 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.  
Wij zullen de informatie over het nieuwe seizoen, zoals de trainingstijden, de trainers en het oefenprogramma voor 
augustus, zoveel als op dat moment mogelijk is, bekendmaken in het laatste Blad voor de zomervakantie.  
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TRAININGSTIJDEN VAN MAANDAG 27 JUNI TOT EN MET 7 JULI 

 

maandag KG1 KG2 gras 

20.30-21.30 
inlooptraining 

5 6 7 8 9 10 11 
inlooptraining 

5 6 7 8 9 10 11  

18.00-19.00  F-jeugd (nieuw)     

 

dinsdag KG1 KG2 gras 

20.30-21.30 
A-wedstrijdsport groep 

A   

19.15-20.45  
B1-wedstrijdsport 

  

19.15-20.15 
A-wedstrijdsport groep 

B       

18.15-19.15  C1-wedstrijdsport      

18.00-19.00 E-jeugd (nieuw)   

    

woensdag KG1 KG2 gras 

20.30-21.30 9     10     11 5     7      8  

19.30-20.30 6     A3/A4     A5      B3/C23(2008)  B4  B5    B6/C4&C5(2008)     

18.15-19.15 C-jeugd (nieuw) C-jeugd (nieuw)  

    

donderdag KG1 KG2 gras 

20.30-21.30 
A-wedstrijdsport groep 

A   

20.00-21.00   MW 

19.15-20.45  
B1-wedstrijdsport 

  

19.15-20.15 
A-wedstrijdsport groep 

B 
C1-wedstrijdsport 

  

18.00-19.00 D-jeugd (nieuw) D-jeugd (nieuw)  

 
 

De groepen die in rood zijn weergegeven zijn samengesteld op basis van de leeftijden voor het nieuwe 
seizoen. 
De groepen die in zwart zijn weergegeven zijn samengesteld op basis van de indeling in het afgelopen 
seizoen. 
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SCHOONMAKEN 

 
Voor vragen en opmerkingen over de schoonmaak: denisehoevers@hotmail.com 
 
De schoonmaak start iedere vrijdag om 19:00 uur. 
 

 

 
 
 

SPONSORKLEDING INLEVEREN 

 
Wil iedereen die nog sponsorkleding in zijn/haar bezit heeft het deze week (uiterlijk donderdagavond) 
inleveren? 
Je kan het in de bestuurskamer leggen of donderdagavond langsbrengen, dan zijn wij er ook. 
 
De kleding is namelijk ter beschikking gesteld door de sponsor. 
 
Alvast bedankt. 
 
Sponsor/kledingcommissie 
ckv Avanti/Post Makelaardij 
 
 

UITVERKOOP KLEDINGLIJN MUTA 

 
We verkopen de restanten van onze Muta-voorraad tegen aantrekkelijke prijzen. Zie de link hieronder 
voor welke items in welke maten nog aanwezig zijn. 
Wil je een item hebben, stuur een mailtje naar communicatie@avantikorfbal.nl, dan nemen we contact 
met je op. 
  
https://avantikorfbal.nl/17920-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 1 juli Allen Eindschoonmaak 
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NIEUWE KLEDINGLIJN VOOR AVANTI/POST MAKELAARDIJ (MET GRATIS KORTINGSBON) 

 
Vanaf heden is het mogelijk om de nieuwe kledinglijn voor Avanti/Post Makelaardij te bestellen via de 
webshop of rechtstreeks in de winkel van Sport2000 in Nootdorp (in de parade). 
Vanaf a.s. zaterdag 2 juli zijn de shirts te zien in ons clubhuis. 
NB op dit moment zijn alleen de blauwe wedstrijdshirts en de zwarte inschietshirts in de winkel te 
koop, vanaf medio juli is het mogelijk om ook alle andere kleding van Avanti/Post Makelaardij te kopen 
in de winkel. 
 
Jeroen Kroere (eigenaar van Sport2000 in Nootdorp) heeft als welkomstgeschenk voor alle 
Avantileden een korting bon van 10,- beschikbaar gesteld (alleen te gebruiken in de winkel in 
Nootdorp). Een hele mooie geste wat ons betreft. 
NB De kortingsbonnen worden nog uitgedeeld binnen Avanti. 
 
Niet alleen Avantikleding is te bestellen, maar er is ook een webshop van de nieuwe 
kledingleverancier waar je allerlei sportkleding en sportartikelen kunt bestellen, hier houden we ook 
een percentage van de omzet aan over. Neem vooral eens een kijkje in deze webshop. 
Link naar nieuwe de nieuwe kledinglijn van Avanti 
https://clubs.stanno.com/nl/avanti-korfbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clubs.stanno.com/nl/avanti-korfbal


Het Blad no. 45 26-06-2022 

 
 

UIT DE OUDE DOOS 

 
Deel 12: Terug en vooruit kijken 

 
Beste Avantianen, 
 
 

Aan alles komt een einde. Nee hoor, ik ga nu niet heel erg melodramatisch doen en sentimenteel 
worden en een afscheid aankondigen; ik doel op het naderende seizoenseinde. De laatste activiteiten 
van het seizoen na de slopende competities vinden weer plaats; traditiegetrouw weer het 
schoolkorfbal dat hopelijk nieuwe aanwas bij de jeugd oplevert, de Familyday is weer uit de kast 
gehaald om met het gezin nog wat te bewegen middels spelvormen voordat het lichaam in de 
rustmodus gaat en de voorbereidingen voor het seizoen 2022/2023 zijn ook al in volle gang. Dat 
Avanti met haar tijd meegaat blijkt wel weer uit het feit dat de familiedag tegenwoordig geen 
Femmelidee meer heet, maar de moderne spelling van het Engels heeft overgenomen. Ook is het 
weer tijd om mensen in het zonnetje te zetten als gevolg van het stoppen van een actieve 
korfbalcarrière als speler of coach. Op onze website las ik dat sommige coaches iets rustiger 
vertrekken dan anderen, waardoor niet alleen mentale, maar ook fysieke rust noodzakelijk is om iets 
af te sluiten. Een laatste seizoenstip van deze oude doos voor de sporter op leeftijd is misschien dan 
wel op zijn plaats; doe het met de spelletjes op 2 juli rustig aan en voorkom dat je geblesseerd de 
vakantie in gaat.  
Terug en vooruit kijken, en daaraan consequenties verbinden is volgens mij in 1 woord "evalueren" en 
is ook van alle tijden. Spelers komen tot de conclusie om te stoppen of naar een andere club te gaan 
en gelukkig komen er ook weer spelers terug, misschien wel omdat ze een dorp gezelliger vinden dan 
een studentenstad. Coaches worden soms door de technische commissie vriendelijk verzocht om hun 
talenten elders te etaleren en sommige coaches zijn bij ons kind aan huis en komen, niet voor de 
eerste keer, terug. Misschien is met pensioen zijn te veel rust voor sommigen en zal de overtollige 
energie dan toch op een of andere manier kwijt geraakt moeten worden.    
 
 
In 1985 werd er ook naar beide kanten gekeken, zowel naar de toekomst alsook in het verleden. In 
februari (blad nr. 26) werd het welpenkorfbal geïntroduceerd. Toen redelijk revolutionair om de 
aanvangsleeftijd die toen 8 jaar was te vervroegen naar 6 jaar. Welpenkorfbal is inmiddels een 
achterhaald begrip en daar hebben we ook weer wat modernere namen voor verzonnen. Het blijkt wel 
dat kinderen nu veel eerder "volwassen" zijn, in ieder geval om te gaan sporten, omdat deze leeftijd 
tegenwoordig 3 jaar is voor onze Kangoeroes en 5 jaar voor de Spookies. Als deze trend zich voortzet 
kan je over een jaar of 50 misschien wel op je 1e verjaardag gaan korfballen; als ik dan toch een 
voorspellende blik doe; bij de Nano's of Crypto's; dat lijkt me wel een passende naam voor deze 
spruiten.  
In mei (blad nr. 39) werd de geschiedenis van de korfbalsport uitgelicht. Wel goed om dit in beide 
stukken even te laten zien, ik heb namelijk gehoord dat je alleen het heden kan begrijpen als je het 
verleden kent .  
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Bij een seizoensafsluiting hoorde in het verleden soms ook een etentje, bijvoorbeeld om op gepaste 
wijze een kampioenschap te vieren of afscheid te nemen van spelers en/of een coach. Dit kon toen al 
bij onze clubblad adverteerder in 1985, de Chinees "China". Sommige dingen veranderen blijkbaar 
niet, een reden kan zijn dat zaken niet hoeven te veranderen omdat ze goed zijn zoals ze zijn. Het 
adres, het bijna volledige telefoonnummer en receptuur zijn nog steeds hetzelfde. Of het daar nog 
steeds lekker en gezellig eten is moet u zelf maar ondervinden omdat ik er al jaren niet meer ben 
geweest.  
 
 
Tot het volgend seizoen, groetjes, Van Ita 
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