Seizoen
Nummer
Zondag

2019/2020
01
18-08-2019

Redactie:
Karin van Viegen
Annemarie Cleijpool
Suzanne Jaspers
Ursula van Marrelo

06-12925525
06-46585695
06-53474831
06-34194500

Inleveren kopij:
Mail naar: redactie@avantikorfbal.nl
Clubhuis:

015 364 6705

Wedstrijdsecretariaat:
Afmelden kan tot uiterlijk 1 week voor de wedstrijd op zaterdag
18.00 uur (uitsluitend in geval van blessure of ziekte kan tot
donderdag 18.00 uur worden afgeschreven)
Sen. Topsport
John Hagen
john.korfbal@live.nl
Sen. Wedstrijdsport/Breedtesport
Bij aanvoerder (of coach)
A jeugd: Monique van der Meer
mvdrmeer@gmail.com
06-48215861
B jeugd: Monique Steenwinkel
Moniques.steen@gmail.com
06-48552336
C jeugd: Thamar de Prieëlle
thamardeprieelle@gmail.com
06-24633770
D jeugd: Esther de Prieëlle
esthervdvelden@planet.nl
06-31328816
E jeugd: Tanja Bos
sluisbos@live.nl
F jeugd: Marleen Koerselman
mhkoerselman@hotmail.com
06-51923055

Voorzitter: Johan Diepens

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
Coördinatoren ABC wedstrijdsport:
Patty Pijper
pijpe576@planet.nl
Patricia Claassens
76patriciac@gmail.com
Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com
Coördinatoren ABC breedtesport:
Vacature
Jolanda de Hoog
jolanda.dehoog@live.nl
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 Spookies en Kangaroes:
Kees van Wijk
cwvanwijk@hetnet.nl
Scheidsrechters:
Marlon van Wijk

avantischeidsrechters@gmail.com

Avanti Homepage: www.avantikorfbal.nl
Ledenadministratie:
Heidi van der Heiden; Enk 13, 2642 KW Pijnacker
ledenadministratie@avantikorfbal.nl
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OEFENPROGRAMMA

Dinsdag 20 augustus
19.30 Avanti/Flexcom A1

KVS A1

Zaterdag 24 augustus 2019 (toernooi bij Avanti*)
A 12.00 Avanti/Flexcom 2
AVO 2
A 12.50 Avanti/Flexcom 1
AVO 1
A 13.40 AVO 2
Wageningen 2
A 14.30 AVO 1
Wageningen 1
A 15.20 Wageningen 2
Avanti/Flexcom 2
A 16.10 Wageningen 1
Avanti/Flexcom 1
B 12.00 Avanti/Flexcom A1
Wageningen A1
B 12.50 Avanti/Flexcom A2
Wageningen A2
B 13.40 Wageningen A1
AVO A1
B 14.30 Wageningen A2
AVO A2
B 15.20 AVO A1
Avanti/Flexcom A1
B 16.10 AVO A2
Avanti/Flexcom A2
*wedstrijdduur 2x20 minuten
B 10.00 Training Avanti C1
15.30 ODO 1
Avanti/Flexcom 3
14.00 ODO 2
Avanti/Flexcom 4
Woensdag 28 augustus 2019
19.30 Avanti/Flexcom A6

Avanti/Flexcom A4 (wit)

Zaterdag 31 augustus 2019
15.00 Borgerhout 1
13.30 Borgerhout 2
14.00 KCR 3
12.30 KCR 4
Avanti/Flexcom 5
Avanti/Flexcom 6
Avanti/Flexcom 7
nnb Avanti/Flexcom 8
Avanti/Flexcom 9
nnb Avanti/Flexcom 10
toernooi Fortuna
toernooi Fortuna
11.15 Valto A3
10.00 Valto A4
Avanti/Flexcom A5
Avanti/Flexcom A6
toernooi Fortuna
toernooi Fortuna
A 12.00 Avanti/Flexcom B3 (wit)
toernooi Fortuna
12.00 KCR C2
A 11.00 Avanti/Flexcom C3
A 10.00 Avanti/Flexcom C4
12.00 Sporting Delta C4
09.30 KCR C3

Avanti/Flexcom 1
Avanti/Flexcom 2
Avanti/Flexcom 3
Avanti/Flexcom 4
is vrij
is vrij
is vrij
nnb
is vrij
nnb
Avanti/Flexcom A1
Avanti/Flexcom A2
Avanti/Flexcom A3
Avanti/Flexcom A4
is vrij
is vrij
Avanti/Flexcom B1
Avanti/Flexcom B2
Avanti/Flexcom B4
Avanti/Flexcom C1
Avanti/Flexcom C2
Sporting Delta C3
Sporting Delta C2
Avanti/Flexcom C5
Avanti/Flexcom C6

Janno M

Albert K + AS (Extern)
Jelle + AS (Extern)
Wouter D (Extern)
Albert K + AS (Extern)
Jelle + AS (Extern)
Albert K + AS (Extern)
Michel R (Extern)
John K (Extern)
Wouter V
Erik L
Wouter D (extern)
Erik L

Jordy R

Daan O

Thijs O
Merel H
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KCR C4
KCR D1
GKV (H) D1
KCR D2
KCR D3
Avanti/Flexcom D5 (wit)
Avanti/Flexcom E1 (wit)
Avanti/Flexcom E3 (wit)
Avanti/Flexcom E4 (wit)
Avanti/Flexcom E7 (wit)
Avanti/Flexcom F1
Avanti/Flexcom F3

Avanti/Flexcom C7
Avanti/Flexcom D1
Avanti/Flexcom D2
Avanti/Flexcom D3
Avanti/Flexcom D4
Avanti/Flexcom D6
Avanti/Flexcom E2
Avanti/Flexcom E6
Avanti/Flexcom E5
Avanti/Flexcom E8
Avanti/Flexcom F2
Avanti/Flexcom F4

Sten H
Amber L
Sabrina B
Judith G
Keesvw
Dunya T
Marijn W

INFORMATIE VOOR HET SEIZOEN 2019/2020
Avanti heeft voor het nieuwe seizoen voor de competitie ingeschreven met 10 seniorenteams,
6 A-teams, 4 B-teams, 7 C-teams, 6 D-teams, 8 E-teams en 4 F-teams (45 teams).
Hieronder is aangegeven in welk team iedereen is ingedeeld, wanneer de trainingen starten en welke
oefenwedstrijden er in het nieuwe seizoen zijn.
Jaarplanning competitie en veldprogramma
De trainingen starten voor alle teams in de week van 26 augustus; een aantal teams start al eerder met
trainen. Op zaterdag 31 augustus is er een oefenprogramma voor alle teams; een aantal teams speelt
ook al in de weken daarvoor oefenwedstrijden.
Hieronder is per team aangegeven wanneer de trainingen van start gaan en wanneer er
oefenwedstrijden gepland zijn.
Op zaterdag 7 september start de veldcompetitie. Het programma voor de veldcompetitie kun je vanaf
eind augstus bekijken via je KNKV-app of via www.knkv.nl/competitie.
Het laatste (beperkte) veldcompetitieweekend is op zaterdag 26 oktober. Alle teams blijven tot 26
oktober buiten trainen.
Vanaf maandag 4 november starten de zaaltrainingen. Op zaterdag 9 en 16 november wordt een
oefenprogramma gepland. De zaalcompetitie start op zaterdag 23 november. De laatste speelweek van
de zaalcompetitie is op 28 maart.
Proeftraining voor nieuwe leden
Bij de jongste jeugd gebeurt het regelmatig dat kinderen gedurende het seizoen op proef willen komen
meetrainen en vaak daarna ook lid worden. Nieuwe leden kunnen “op proef’” meetrainen bij:
- Avanti D6 op woensdag om 18.30 uur (kinderen geboren in 2008 en 2009).
- Avanti E5 op woensdag om 18.30 uur (kinderen geboren in 2010)
- Avanti E678 op donderdag om 18.00 uur (kinderen geboren in 2011)
- Avanti F1234 op dinsdag om 18.00 uur (kinderen geboren in 2012 en in 2013 na 1 juli)
- Spookies en Kangoeroes op zaterdag om 9.30 uur (geboren voor 1 juli 2013)
Wil jij een paar keer op proef komen trainen? Meld je dan aan via cwvanwijk@hetnet.nl
Nieuwe (spel)regels
Elk jaar zijn er bij het begin van het seizoen een aantal nieuwe (spel)regels. Goed om te weten is dat er
met ingang van dit seizoen:
- in de gehele breedtesport onbeperkt mag worden gewisseld. Bij de ABC-jeugd en de senioren
geldt nog wel dat een dame, die als heer is begonnen (en omgekeerd), de gehele wedstrijd als
heer (of dame) moet blijven spelen. Bij de D- en E-jeugd is dit vrij. Verder geldt nog steeeds dat
er bij de E- en F-jeugd altijd minimaal 1 meisje op elk moment van de wedstrijd op het veld moet
staan.
- geen spelers meer worden voorgeselecteerd op je digitale wedstrijdformulier. De reden hiervoor
is dat er in het afgelopen seizoen teveel ploegen waren (in de breedtesport) die de gehele
competitie met precies dezelfde (4 of 8) spelers hebben gespeeld. Om te stimuleren dat de
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spelers juist worden opgegeven, moet je vanaf dit seizoen de op te stellen spelers via de
zoekfunctie opzoeken.
Aanvoerders/coaches: let goed op dat je de juiste spelers invoert.
Scheidsrechters: graag aandacht voor het controleren van de spelersopgave voor aanvang van de
wedstrijd.
Verbetering opleiding jeugdtrainers
Het beleid van Avanti is erop gericht dat alle jeugdteams worden begeleid door eigen leden, die zelf
actief korfballen of gekorfbald hebben. Avanti heeft daarom vorig seizoen in september een clinic van
“spelenderwijs verbeteren” georganiseerd. Daarna is er “in house” een KT2-cursus (de officiële KNKV
basiscursus voor korfbaltrainer) georganiseerd, die door 12 trainers met een diploma is afgerond.
Avanti wil ook in het komende seizoen aan het werk gaan om de opleiding en begeleiding van de
jeugdtrainers op een hoger plan te brengen. Wil jij ook een opleiding doen? Neem dan contact op via
cwvanwijk@hetnet.nl of sluisbos@live.nl
VOG
Van alle trainers en coaches van de jeugdteams wordt verwacht dat zij een VOG-verklaring overleggen.
Trainers die hun VOG nog niet hebben overlegd, worden hiervoor voor de start van het nieuwe seizoen
benaderd.
Vrijwilligerstaken; met elkaar, voor elkaar
Als je lid bent bij Avanti wordt er veel voor je gedaan. Je wedstrijden worden gepland, er worden
trainingen gegeven, het veld wordt onderhouden, het clubhuis wordt schoongehouden, feesten worden
georganiseerd, communicatie geregeld en nog heel veel meer.
Als je 16 jaar bent of ouder verwacht Avanti ook wat van je terug. Avanti hanteert hierbij het motto: “met
elkaar, voor elkaar”.
We verwachten van al onze spelende leden dat ze -zodra ze 16 jaar zijn- vrijwilligerstaken gaan doen,
zoals het fluiten van wedstrijden en het draaien van bardiensten en zaalwachten (deze taken kun je ook
gebruiken als maatschappelijke stage op school). Alle spelende leden worden hier in principe voor
ingedeeld. De indeling van de vrijwilligerstaken wordt in het Blad en op de site bekend gemaakt.
Alle leden van 16 jaar en ouder gaan 4x per jaar meedraaien bij de bardiensten (1 x in een veldseizoen
en 2 x in de zaal) en 1 keer per jaar helpen schoonmaken en tijdens de zaalwedstrijden wordt je
ingedeeld als zaalwacht.
Ben je aangewezen en kun je een keer niet? Dan is afmelden niet mogelijk. Avanti verwacht van je, dat
je zelf jouw beurt ruilt of een vervanger regelt.
Het fluiten van wedstrijden bij Avanti
Avanti speelt in de competitie mee met 45 teams. Er zijn dus ook elk weekend ook 45 scheidsrechters
nodig om die wedstrijden te begeleiden. Avanti moet voor alle thuiswedstrijden van de teams in de
breedtesport (34 teams) een scheidsrechter aanwijzen. Dit betekent dat er gemiddeld elke week bij
Avanti 17 scheidsrechters nodig zijn om alle wedstrijden te begeleiden.
Alle spelende leden (vanaf je 16e verjaardag) worden ingedeeld om wedstrijden te fluiten. Hoe vaak je
moet fluiten, is afhankelijk van andere taken die je binnen de club doet. Zo worden bijvoorbeeld de
trainers en coaches van de (jeugd)teams en commissieleden minder vaak opgesteld.
Om ervoor te zorgen dat iedereen ook voldoende deskundig is, wordt in het nieuwe seizoen voor alle
A/B-jeugdleden een spelregelcursus georganiseerd. Ook senioren kunnen zich voor die cursus
aanmelden. Meer informatie hierover wordt in augustus bekend gemaakt.
Scheidsrechters gezocht
Om het fluiten van wedstrijden over zoveel mogelijk personen te kunnen verdelen, zoeken wij nog
ouders met een korfbalachtergrond die bereid zijn om thuis jeugdwedstrijden te fluiten. Heb je
belangstelling? Neem dan contact op met de coördinatoren van de scheidsrechtersopleidingen via
avantischeidsrechters@gmail.com.
De bond heeft voor de wedstrijdsport (11 teams) bepaald dat alle wedstrijden door een externe
scheidsrechter gefloten moeten worden. Aan verenigingen die niet in voldoende mate externe
scheidsrechters leveren, worden financiële en sportieve sancties opgelegd. Afgelopen seizoen hebben
we puntenaftrek nog net weten te voorkomen. Helaas hebben we wel een forse financiële sanctie
gekregen!
Avanti zoekt daarom dringend gediplomeerde scheidsrechters die (in een poule) extern willen fluiten of
mensen die daarvoor opgeleid willen worden. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de
coördinatoren van de scheidsrechtersopleidingen via avantischeidsrechters@gmail.com
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Vacatures
Helaas zijn nog niet alle vacatures vervuld. Wil jij je ook inzetten om onze club draaiend te houden en
denk je dat één van de onderstaande functies wel iets voor jou is? Neem dan contact op met iemand
van de TC. Nog niet vervulde functies zijn:
•
•
•
•
•
•

trainers/coaches voor Avanti D6, Avanti E5 en voor Avanti F3 en F4;
ouders met korfbalervaring die jeugdwedstrijden thuis willen fluiten;
gediplomeerde scheidsrechters die in een poule extern willen fluiten en/of mensen die daarvoor
opgeleid willen worden;
trainers die vast (of zo nu en dan) training willen geven en/of willen coachen bij een
seniorenteam in de breedtesport (Avanti 5, 6, 7, 9 en 10);
trainers die vast (op het veld) één keer per week voor Avanti D456 en voor Avanti E345 een
inlooptraining kunnen verzorgen;
een trainer die naast enige korfbalervaring ook een pedagogische achtergrond heeft voor de
groep van de Spookies en Kangoeroes.

Samenstelling Technische Commissie
Voorzitter TC
Maarten-Kees vBreukelen matke_b@yahoo.com
Coördinator Senioren Topsport S1/S2 Ingmar den Blanken
kingmar1980@gmail.com
Fenna Teunissen
fenna_teunissen@hotmail.com
Coördinator Sen Wedstrijdsport 3-4
Niels Diepens
n.diepens@gmail.com
Coördinator Sen Breedtesport 5-10
Ruben Bes
Rubenbes94@gmail.com
Coördinator A123
Patty Pijper
pijpe576@planet.nl
Coördinator A456
vacature
Coördinator B12
Patricia Claassens
76PatriciaC@gmail.com
Coördinator B34
Jolanda de Hoog
jolanda.dehoog@live.nl
Coördinator C123
Mariska Zuidervaart
mariskazuidervaart@hotmail.com
Coördinator C4567
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
Afmelden bij verhindering
De wedstrijdsecretariaten hebben de belangrijke rol om ervoor te zorgen dat alle teams compleet
kunnen spelen. Om die taak goed te kunnen doen, is jullie medewerking nodig.
Zorg er altijd voor dat je je zo vroeg mogelijk, en uiterlijk een week van te voren afmeldt, dus uiterlijk op
de zaterdag ervoor om 19.00 uur. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen bij ziekte en blessures. In die
gevallen kan in de week voorafgaand aan de wedstrijd tot donderdag contact worden opgenomen met
het wedstrijdsecretariaat. Afmeldingen op vrijdag en zaterdag kunnen uitsluitend worden gedaan bij de
coach.
Bij verhindering kun je contact opnemen met de volgende wedstrijdsecretariaten:
Senioren
bij aanvoerder, coach of teambegeleider (zie lijst verderop in Het Blad)
A jeugd
Monique van der Meer mvdrmeer@gmail.com
06-48215861
B jeugd
Monique Steenwinkel Moniques.steen@gmail.com
06-48552336
C jeugd
Thamar de Prieëlle
thamardeprieelle@gmail.com
06-24633770
D jeugd
Esther de Prieëlle
esthervdvelden@planet.nl
06-31328816
E jeugd
Tanja Bos
sluisbos@live.nl
F jeugd
Marleen Koerselman mhkoerselman@hotmail.com
06-51923055
Afbellen seniorenteams
Als je jezelf wilt afmelden voor je wedstrijd, dan moet je dit doen bij je aanvoerder of trainer/coach. De
aanvoerder of coach zal (evt. samen met jou) zorgen voor een vervanger. Voor de aanvoerders is een
lijst met mobiele nummers van de spelers in de senioren en junioren beschikbaar, zodat het eenvoudiger
is om invallers te vinden.
Sta je in het blad vermeld als invaller maar heb je geen telefoonnummer van de aanvoerder van het
team waar je in moet vallen, neem dan contact op met de TC-coördinator van jouw leeftijdsgroep.
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Afmelden kan bij:
Avanti 1
John Hagen
Avanti 2
John Hagen
Avanti 3-10
aanvoerder
Na overleg binnen het team kan de aanvoerder van Avanti 5-10 zich melden bij Ruben Bes. De
aanvoerders van Avanti 3 en 4 kunnen zich melden bij Niels Diepens.
De selectievoorwaarden.
Avanti wil zich ontwikkelen richting topkorfbal. Om dit te kunnen bereiken zijn selectievoorwaarden
opgesteld. Deze vormen de kaders binnen Avanti waaraan selectiespelers minimaal aan moeten
voldoen om een bijdrage te leveren aan de sportieve doelen van prestatiekorfbal. Deze voorwaarden
gelden voor Avanti 1, Avanti 2 en Avanti A1. De selectievoorwaarden zijn:
• Selectiespelers trainen 2x per week (dinsdag en donderdag) verplicht onder leiding van de daarvoor
aangestelde hoofdtrainer(s).
• Bij aanvang van selectietrainingen dient iedereen aanwezig te zijn.
• Het missen van een training kan alleen door ziekte/blessure, werk of persoonlijke omstandigheden
in overleg met de hoofdtrainer(s).
• Bij afwezigheid wordt de hoofdtrainer hierover tijdig persoonlijk of telefonisch (niet per sms of app)
ingelicht door de betreffende selectiespeler.
• Alle speltechnische en eventuele persoonlijke aangelegenheden die direct te maken hebben met
de sportieve prestaties worden persoonlijk besproken met de hoofdtrainer(s).
• Alle randzaken rondom het teamgebeuren kunnen desgewenst besproken worden met de
(eventueel) daarvoor aangestelde teambegeleider.
• Alle verenigingsaangelegenheden kunnen besproken worden met de daarvoor aangestelde
contactpersoon vanuit de technische commissie.
• De hoofdtrainer(s) zullen bij aanvang van ieder seizoen een trainings- en wedstrijdschema (zaal en
veld) uitdelen, zodat iedereen exact op de hoogte is van alle verplichte trainingen en
competitiewedstrijden. De hoofdtrainer(s) kunnen gaandeweg het seizoen eventuele wijzigingen op
dit schema opvoeren, bijvoorbeeld het inlassen van extra trainingen. Dit gebeurt uiteraard in overleg
met de groep.
Invallen en reserve zijn in de wedstrijdsport
Naast de selecties die onder topsport vallen, zijn er ook meerdere (jeugd)selectieteams die vallen in de
categorie van de wedstrijdsport. Het zijn dit jaar Avanti 3, Avanti 4, Avanti A2, Avanti B1, Avanti B2,
Avanti C1, Avanti C2 en Avanti D1.
Voor deze teams zijn enkele spelregels voor het invallen en reserve zijn van toepassing, die eigenlijk
vanzelfsprekend zijn. Uitgangspunt is dat wanneer er er in een hoger selectieteam spelers tekort zijn
(om te spelen of om reserve te zitten), je kunt worden aangewezen om in een hoger team in te vallen
of reserve te zitten. Er wordt uiteraard altijd geprobeerd om invallers en reserves zo te regelen dat je
ook in je eigen team kunt spelen. Dat is helaas niet altijd mogelijk. In zo’n geval kan de TC besluiten om
voorrang te geven aan het belang van het hogere selectieteam.
TOPSPORT: Avanti 1 en Avanti 2
Samenstelling selectie Topsport
Voor de trainingen van de selectie Topsport worden uitgenodigd:
Amber, Jitte, Judith, Kirsten, LindaZ, Linde, Manon, Nikki, Sabrina, Yona
Angelo, Arie, Brend, Joey, Jordi, Merijn, Nathan, Reinier, RubenL, StefanH, TomS, TomV
Uit deze groep wordt Avanti 1 en Avanti 2 samengesteld. Mogelijk worden nog spelers uit deze groep
in Avanti 3 ingedeeld.
Begeleiding
Avanti 1

Marrien Ekelmans, trainer/coach
Niels van der Steuijt, assistent trainer/coach
Edwin Kroeze, teambegeleider
Avanti 2
Enno Verhoeff, trainer en coach
John Hagen, teambegeleider
De medische begeleiding wordt verzorgd door Odette van der Hout-Langeveld, Jeanette Schreuder en
Michelle Hooimeijer.
Het team voor de beelden en statistieken bestaat uit Wim Vreugdenhil, Martin Hoekstra, Marcel de
Bakker en Stephan de Bakker.
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Voorbereiding
De reguliere trainingen voor deze groep starten op dinsdag 20 augustus. De trainingstijden en de
oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.

WEDSTRIJDSPORT: Avanti 3 en 4
Selectievoorwaarden
3/4
Van de spelers in de 3/4 selectie wordt verwacht dat zij 2x per week aanwezig zijn op de training
(dinsdag en donderdag). Afzeggingen voor trainingen of evt. wedstrijden vinden ruim van te voren plaats
in overleg met de trainers.
Samenstelling teams
Uit onderstaande groep wordt Avanti 3 samengesteld. Naar verwachting vallen van deze groep nog 2
dames en 1 heer af en worden ingedeeld in Avanti 4.
3
Danielle, Iris, Jody, MichelleE, Samantha, Sanne, Yvette
MarijnD, Marlon, Niels, RubenP, 2 heren selectie topsport
Uit onderstaande groep wordt Avanti 4 samengesteld, hierbij rekening houdend met de afvallers van
Avanti 3. Naar verwachting vallen uit onderstaande groep nog 3 heren en 1 dame af en worden
ingedeeld in Avanti 5, Avanti 6 of Avanti 7.
4
Anouk, LindaB, MaaykeW, Merel, Roos
DennisV, Janno, Mathijs, RonaldS, RubenU, StefanD, Sten
Begeleiding
3
Bas Molijn en Karim Ratoube
4
Franny Noorman en Jan Gielen
Voorbereiding
De trainingstijden en de oefenwedstrijden staan elders in dit Blad. De trainingen voor deze groep zijn
per 13 augustus van start gegaan.

BREEDTESPORT; Avanti 5 t/m 10 en de midwekers
Samenstelling teams
5
Dionne, FemkeR, Gaby, IrisL, Marinka
Huub, Jesper, Ro, SanderS, Thijs, William
6
Annemarie, Eva, MaaikeV, MichelleH, Nicole, Tessa
Daan, DennisW, Guido, Joost, Ricardo, Robbie
7
Denise, IrisD, Joy, Melody, Suzanne
Elroy, Ronald, Sebastiaan, StefanS
8
Dunya, Lotte, MaaikeS, MarijnW, Willemijn
Figo, Luka, Max, Sem, StefanB, Toby
9
Chantal, Cindy, Esther, MaaikeN, Marleen
Arend, Jeroen, MarkH, RickS, RubenB, Victor
10
Chelsey, DJ, Hanna, Jamie, Megan
Jerin, RickH, RikR, RubenW, Youri
De bovenstaande teamindelingen voor de breedtesport hebben een voorlopig karakter. Er zijn op dit
moment aanmerkelijk meer spelende heren dan dames. Dit leidt ertoe dat er teams moeten worden
geformeerd met (meer dan) 6 heren.
Na de zomervakantie worden er naar verwachting nog 1 dame en 3 heren in de breedtesport ingepast
uit de groep Avanti 3 en 4. Dat kan weer gevolgen hebben voor de teamindelingen van alle teams van
Avanti 5 tot en met Avanti 10, zoals hierboven zijn weergegeven.
Voorbereiding
De trainingen voor deze groep starten vanaf 26 augustus. De trainingstijden en de oefenwedstrijden
staan elders in dit Blad.
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Aanvoerder/contactpersoon.
Elk seniorenteam in de breedtesport is er zelf voor verantwoordelijk dat het team elke week compleet
is. Als je een keer niet kunt spelen moet je je afmelden bij de aanvoerder. Alle teams worden verzocht
om aan Ruben Bes via rubenbes94@gmail.com door te geven wie deze rol op zich gaat nemen.
Begeleiding
8
Joost en DennisV
Voor de breedtesportteams kunnen trainers en/of coaches zich nog aanmelden bij Ruben Bes. Er wordt
ook gezocht naar trainers die eenmalig een training of clinic willen geven. Kun je dit een keer verzorgen,
neem dan contact op met Ruben Bes via rubenbes94@gmail.com
Algemeen reserves
Als algemeen reserve staan Heleen, Punyapat, JordyR, Maarten-Kees, Martin en Jan aangemeld. De
algemeen reserves kunnen in overleg met de aanvoerder meetrainen met een team naar keuze. Ook
zijn zij van harte welkom op de tweede training voor de breedtesport.
Ben je ook AR, maar ontbreekt je naam (of sta je onterecht vermeld als AR)? Stuur dan even een
berichtje aan Kees van Wijk via cwvanwijk@hetnet.nl
Midwekers
De midwekers zijn de recreanten van Avanti. Deze groep bestaat uit mensen die vroeger gekorfbald
hebben, maar ook die dit nog nooit gedaan hebben en enthousiast zijn geworden doordat hun kinderen
op korfbal zitten of door de verhalen van anderen. De groep midwekers bestaat uit Lex Schut, Thamar
de Prieëlle, Anita Sterkenburgh, Mirjam Babeliowsky, Sandra Alberts en Hester de Koning.
Ben je ook midweker, maar ontbreekt jouw naam; stuur dan even een berichtje aan Kees van Wijk via
cwvanwijk@hetnet.nl
De midwekers trainen ook dit seizoen weer op de donderdagavond, zowel op het veld als in de zaal.
Soms wordt er tegen andere recreanten een wedstrijd of een toernooi gespeeld. Wil je weten of het iets
voor je is … je bent van harte welkom!!
Voor informatie over de midweekgroep kan contact opgenomen worden met Hester de Koning of
Thamar de Prieëlle via avanti.midwekers@gmail.com

A-JEUGD:
Samenstelling teams
A1/A2 JasperJ, JonaT, JurgenV, KaiG, LarsM, LukeS, MarkB, MikeB, PimM, TimD
BerniceM, FamkeV, FemkeB, FloorM, LunaH, MaudT, MerelK, RenskeW, SterreP, YvetteN
A3:
EvaV, FemkeN, FloorB, MaartjeK, RositaB
JasperS, NielsK, SebastiaanN, SvenG, ThijsP
A4
DemiP, DieuwertjeV, EvaG, EvieZ, JoyaG, LaraP, MandyR, MarijeM, RobinD, SofieB
A5:
AshantiT, LaraD, QuileneJ, ShirleyL
BartS, DanielG, FlorinD, Kane, PatrickT, PepijnV
A6:
DorineG, FloorH, JoëlleF, LiseG (trainen), LisaS, MaritV, WillemijnB
GigiB, JoeyB, MelleH
Begeleiding
A1
Henk-Jan en Stefan
Esther (teambegeleider)
A2
Ruben, (Linde) en Hans
A3
Ricardo en Guido
A4
Frannie en Punyapat
A5
Maayke en Yvette
A6
Sebastiaan en Elroy
A456 Sjaak (trainer inlooptraining)
Voorbereiding
Er is voor Avanti A1 en A2 een extra training op maandag 19 augustus om 19.00 uur. Op dinsdag 20
augustus is er om 19.30 uur een oefenwedstrijd voor Avanti A1. Vanaf donderdag 22 augustus wordt er
getraind volgens het schema dat elders in Het Blad staat.
Avanti A3, A4 en A5 starten in de week van maandag 26 augustus. De eerste training voor Avanti A6 is
op woensdag 21 augustus.
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In het nieuwe seizoen zal Sjaak Bakker een inlooptraining geven op maandag. Spelers uit A- en B
breedtesportteams die niet al met hun eigen team 2x per week trainen kunnen hieraan deelnemen. De
eerste training is op maandag 26 augustus.
De trainingstijden en de oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
B-JEUGD
Samenstelling teams
B1
EmmaS, JasmijnB, JosanK, MilouH, PuckH
DaanP, DavidD, GerbenS, RubenD, TygoH
B2
DaphneB, JulaM, MaudB, MirteR, RowenaK
DavidM, MeesP, JonaS, KasperM, SvenR
B3
AmyH, KimberlyH, LisanneB, NynkeP, SkyeH
JasperR, MarkK, MathijsV, SteffanL
B4
EloiseT, GemmaG, KeetieH, MitziP, PienP (trainen), SophieV, TamarE
JorisM, LucaD, Sam, ThijsV
Begeleiding
B1
Angelo, Tom en Mario
B2
Rudolf, LindaZ en Linde
B3
MaaikeV, EvaV en Nikki
B4
Cindy en MaaikeN
B34
Sjaak (trainer inlooptraining)
Voorbereiding
De reguliere trainingen voor Avanti B1 en B2 starten vanaf dinsdag 20 augustus. De trainingen voor
Avanti B3 en B4 starten in de week van 26 augustus.
In het nieuwe seizoen zal Sjaak Bakker een inlooptraining geven op maandag. Spelers uit A- en B
breedtesportteams die niet al met hun eigen team 2x per week trainen kunnen hieraan deelnemen. De
eerste training is op maandag 26 augustus.
De trainingstijden en de oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
C-JEUGD
Samenstelling teams
C1
EmmaG, MaaikeB, MarjukaK, SamK, TessM
BasP, MelleD, MerijnP, RadekP, SimonK
C2
EllemijnK, MaddyB, NickyG, NoaPij, NoorM,
KiranB, LuukB, MelleK, RoelB, TijnG
C3
AmberJ, CharlotteG, EsmeeR, LauraA, RobinS
DylanH, NathanN, QuintenD, ThomasP, TimoH
C4
FienL, JanneA, KorneliekeB, NoaK, RoosV, VeraT
JochemS, MeesV, PepijnS, WesleyL
C5
FeeH, JadeK, LauraZ, MariseR, NoaPa
AukeK, ChrisW, PimC, WesselM
C6
BrendaH, EloiseS, FloortjeC, IrisV, JuliaA, JulianneK, LotteM, MilaS, SophiaK
C7
AnoukM, DaniqueZ, FelineG, FenneK, JackyH, JoyaN, OliviaR, RosaG, SofieB
Begeleiding
C1
Punyapat, Luke en Marijn
C2
Freek en Tim
C3
Sander en Kees
C4
Samantha en Merel
C5
Eva en Tessa
C6
Willemijn en MaaikeS
C7
Melody en Jody
C4567 Mathijs (trainer inlooptraining)
Voorbereiding
Avanti C1, C2 en C3 starten op dinsdag 20 augustus. Voor Avanti C1 is er op zaterdag 24 augustus om
10.00 uur een extra training.
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De trainingen voor Avanti C4-C7 starten vanaf maandag 26 augustus.
In het nieuwe seizoen zal Mathijs Kranenburg een inlooptraining geven op maandag. Spelers uit Cbreedtesportteams die niet al met hun eigen team 2x per week trainen kunnen hieraan deelnemen. De
eerste training is op maandag 26 augustus.
De trainingstijden en de oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
D-JEUGD
Samenstelling teams
D1
FennaB, HeidiS, JasmijnL, JuliaS, ZoëH
JensP, JesperL, KeltK, LucasM, StanH
D2
BrittV, IlseB, LaureK, SenneB, SophieT
ArdV, DilanB, HiddeB, SamuelA
D3
AnniekP, IsabelT, JoëlaK, LiliG, LillouD
DaanW, LarsD, StenM, WilcoB
D4
EvyM, LiekeD, LizW, NienkeV, YaraW
DaanB, JesseB, JoelK, MiloS, SemB
D5
AnnefloorU, FemkeE, IlseH, JulietteV, MiesA, TessaP
GuusH, SvenW, SymenZ
D6
Danique, ElimT, ElineP, LeonieM, MaaikeK, RonjaO
BryanC, LeonH
De ervaring leert, dat er voor de start van het nieuwe seizoen nog nieuwe aanmeldingen van kinderen
in de D-leeftijd kunnen komen. Mochten er nieuwe aanmeldingen komen, kan dat gevolgen hebben voor
de teamindelingen.
Begeleiding
D1
Alwin en Wijnand
D2
Nathan en Kirsten
D3
Manon en Daniëlle
D4
Iris en Joy
D5
Patrick en Floor
D6
FemkeR en vacature
D456 vacature (trainer inlooptraining)
Voorbereiding
Avanti D1, D2 en D3 starten op dinsdag 20 augustus. De trainingen voor Avanti D4, D5 en D6 starten
vanaf maandag 26 augustus.
De trainingstijden en de oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
Wij zijn nog op zoek naar een trainer die voor Avanti D456 op het veld één keer per week een
inlooptraining kan verzorgen.
E-JEUGD
Samenstelling teams
E1
QuincyZ, ZoëP
RickV, ThijmenR
E2
AnnaZ, CariseR, MerelB
EliasG, IngmarJ
E3
JuulZ, NickyP, NoorL
JulianG, MarijnP
E4
FloorG, JenteJ,
BramM, DestinM
E5
FloorS, LotteC,
MilanL, SamW, TobiasS
E6
AmyB, FleurW, PienK
FinnD, FinnP
E7
BelizeK, LiekeE, RivkaV
DanielH, JoelV,
E8
HesterE, NyveD, VivianL
JelleM, MikeT
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De ervaring leert, dat er voor de start van het nieuwe seizoen nog nieuwe aanmeldingen van kinderen
in de E-leeftijd kunnen komen. Mochten er nieuwe aanmeldingen komen, kan dat gevolgen hebben voor
de teamindelingen.
Begeleiding
E1
Anouk en Femke
E2
Bernice
E3
Lotte en Sem
E4
Denise
E5
vacature
E345 vacature (trainer)
E6
Jurgen en Lars
E7
Mark en Pim
E8
Jona en Thijs
E678 Kees van Wijk (trainer)
Voorbereiding
De trainingen voor deze groep starten vanaf maandag 26 augustus. De trainingstijden en de
oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
Wij zijn nog op zoek naar een trainer die voor Avanti E345 op het veld één keer per week een
inlooptraining kan verzorgen.
F-JEUGD:
Samenstelling teams
AnnaW, CamilaC, JetteP, JinteV, LiekeF, LiviaA, LivB, MilaW, NovaV, RoosP, StellaP, SuzeD, TamaraB
HiddeS, JasperS, JelteB, KasperB, QuintenB, SiebeT, ThijsM
Avanti heeft met vier F-teams ingeschreven voor de competitie. De teamindeling voor de F-teams wordt
na de onderlinge oefenwedstrijden op 31 augustus bekend gemaakt in Het Blad van zondag 1
september.
Begeleiding
F1234 Ronald (trainer)
F1
Chantal en Sterre
F2
Evie en Maartje
F3
Lara en …….
F4
vacature
Voorbereiding
De trainingen voor deze groep starten vanaf maandag 26 augustus. De trainingstijden en de
oefenwedstrijden staan elders in dit Blad.
Op zaterdag 31 augustus worden er onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Alle F-spelers worden verzocht
om een blauw en een wit shirt mee te nemen.
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SPOOKIES EN KANGOEROES
Samenstelling groep
Issa Endo, Teun van Mameren, Lucas Hoos, Pip Zemel, Ezra van Waardenburg, Juul Post, Freek Post,
Maas Post, Kay Vreugdenhil
De kinderen die 4 jaar oud zijn, stromen in bij de Kangoeroes. Na je 5 e verjaardag ga je meetrainen bij
de Spookies.
Na je 6e verjaardag mag je ook gaan meetrainen bij de F-jeugd. Als er genoeg kinderen zijn voor een
nieuwe team, kun je daarna ook aan de competitie gaan deelnemen.
De Spookies en de Kangoeroes trainen na de vakantie vanaf zaterdag 31 augustus. De trainingstijd is
op het veld (en in de zaal) van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Begeleiding
Victor Remmerswaal zal de coördinatie van de Spookies en de Kangoeroes verzorgen. De trainingen
zullen worden verzorgd door:
Spookies:
vacature
Kangoeroes: Robin, Joëlle en Lisa
Voor de groep van de Spookies en Kangoeroes zijn wij nog op zoek naar een trainer die naast enige
korfbalervaring ook een pedagogische achtergrond heeft. Heb jij een pedagogische opleiding (of ben je
daarmee bezig) en vind je het leuk om bij deze leeftijdsgroep training te geven, neem dan contact op
via cwvanwijk@hetnet.nl

TRAININGSTIJDEN
Vanaf maandag 26 augustus gaan alle teams weer trainen. De trainingstijden zijn hieronder aangegeven
(de wijzigingen t.o.v. het voorlopige schema van zondag 7 juli zijn onderstreept aangegeven).
maandag

KG1
inlooptraining
S5678910
A3

20.30-21.30
19.30-20.30

KG2

gras

inlooptraining A456
en B34

inlooptraining
C4567

18.30–19.30
18.00-19.00

F1234

dinsdag

KG1

KG2

20.30-22.30

1 2

3 4

gras

19.30-20.30

A4 A5

19.15-20.30

B1 B2

19.00-20.30

A1 A2

19.00-20.00
18.30-19.30

C4
D1

18.00-19.15
18.00-19.00

C1 C2
D2 D3

woensdag

KG1

20.30-21.30
19.30-20.30
18.30-19.30

C3

6
8

10

KG2

7

5
A3

C5 C6

E12 E678
gras

9

A6 B4
D4 D5 D6

E345
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donderdag

KG1

KG2

20.30-22.30

1 2

3 4

gras

20.00-21.00

MW

19.15-20.30

B1 B2

19.00-20.30

A1 A2

19.00-20.00
18.30-19.30

C7 B3
D1

18.00-19.15
18.00-19.00

C1 C2
D2 D3

C3

F1234
E12 E678

De trainingstijden voor de jeugdteams zijn gebaseerd op de trainingsdagen van hun coaches. Als teams
van hun trainingsdag of trainingstijd willen veranderen, kunnen de coaches van dat team een verzoek
indienen via cwvanwijk@hetnet.nl. Het schema van de trainingstijden kan dus nog wijzigen!

BARROOSTER
Bardienst bij de Driekamp en de aansluitende BBQ op zaterdag 24 augustus
Veel barvrijwilligers zijn nog op vakantie dus we kunnen nog geen echt rooster opstellen.
Er zijn 2 mensen die zich hebben opgegeven en wat vleesbereiders voor de BBQ.
Op zaterdag 24 augustus komt er een rooster in de kantine te hangen en we verwachten dat alle
supporters van de driekamp wel een uurtje achter de bar helpen.
Dus schrijf je zaterdagochtend even in.
Met vriendelijke groet,
Jolandavanwijk@skpnet.nl
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PASFOTO IN DE KNKV APP
Tot 5 september a.s. is het mogelijk om je pasfoto te wijzigen in de KNKV App. Daarna niet meer tot
volgend jaar juli!!!!!
Ik wil alle leden en ouders van jeugdleden vragen om te controleren met wat voor foto je in de KNKV
Sportlink app staat. Vooral voor de wedstrijdteams is het belangrijk dat er een recente foto in de app
staat. De arbitrage controleert nl. via de app of de spelers die op het digitale wedstrijdformulier
vermeld worden ook daadwerkelijk in het veld staan. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren oud
is, vooral niet bij de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de
scheidsrechter als enige de foto controleren.
Afgelopen jaar zijn er heel veel leden op de foto geweest voor de Plus foto actie, en ik wil jullie dan
ook dringend verzoeken deze foto te gebruiken. Mocht je daar niet aan mee hebben gedaan, dan
graag een duidelijke pasfoto (geen vakantiekiekjes, vrolijke selfies of wat dan ook).
Mocht je nog vragen hebben hierover dan hoor ik het graag.
Binnenkort komt er wat meer info over de KNKV app, de mogelijkheden, en de privacy.
Heidi van der Heiden
Ledenadministratie CKV Avanti
ledenadministratie@avantikorfbal.nl
0612040474

SPAANSE TAPAS AVOND – MELD JE AAN!
Op vrijdagavond 27 september organiseert de Avanti selectie een Spaanse Tapasavond in de Avanti
kantine. Wij zullen diverse Spaanse gerechten serveren waar u met uw tafelgenoten gezamenlijk van
kunt genieten.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u het aanmeldingsformulier (klik hier) invullen! Let op, de inschrijving
sluit 20 september (i.v.m. de inkopen). Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal
plekken.
Komend seizoen zullen wij in november een weekend naar Barcelona gaan om daar tegen een
Catalaanse club te spelen. Ook zullen wij een clinic verzorgen voor de Spaanse jeugd om korfbal te
promoten. De opbrengst van de Tapasavond zal gebruikt worden om een deel van deze
trainingsstage naar Barcelona te bekostigen.
Namens de selectie, Nikki van Trigt
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TWEEDEHANDS SCHOENEN- EN KLEDINGBEURS ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Op zaterdag 31 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur is er weer een tweedehands beurs. In de
kantine staat alles uitgestald wat aan tweedehands spullen beschikbaar is. Dat zijn op dit moment
vooral veldschoenen.
Ik krijg veel mails met vraag voor tweedehands wedstrijdkleding voor kinderen. Mocht je nog wat
hebben liggen, dan kan je dat bij mij inleveren. De opbrengst gaat naar Avanti. We zoeken er elk jaar
een mooie bestemming voor.
Mocht je het leuk vinden om mij te helpen, want met twee is gezelliger dan één. Of je hebt goede
ideeën, dan hoor ik het graag. Ik ben bereikbaar via 2dehandskleding@avantikorfbal.nl.
Met vriendelijke groet, Esther de Prieëlle.

VERJAARDAGEN
Julia van der Stoep
Danique Zuiderveld
Joël Korevaar
Annefloor Ungerer
Florin van Drunen
Elroy den Hollander
Heidi van der Heiden
Willemijn Grüteke

18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
20 augustus
21 augustus
23 augustus
23 augustus

