Seizoen
Nummer
Zondag

2019/2020
30
15-03-2020

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
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: Esther de Prieëlle
esthervdvelden@planet.nl
06-31328816
E jeugd: Tanja Bos
tanja@avantikorfbal.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 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@avantikorfbal.nl
Coördinator E jeugd,
Tanja Bos
tanja@avantikorfbal.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

avantischeidsrechters@gmail.com

hilde@avantikorfbal.nl
lisanne@avantikorfbal.nl

Avanti Homepage: www.avantikorfbal.nl
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GEEN KORFBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 31 MAART 2020
Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 van de kalender te
schrappen. Daarmee volgt het KNKV het advies van NOC*NSF, dat haar leden adviseert alle
clubbijeenkomsten, waaronder sportwedstrijden, tot het einde van de maand af te gelasten. Ook
adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten als
vergaderingen en vieringen, niet door te laten gaan.
Eén en ander volgt op de additionele maatregelen die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met
het coronavirus en de oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.
Bijeenkomsten van meer dan 100 personen in heel Nederland zijn sowieso niet langer toegestaan.
Avanti/Post Makelaardij schort alle trainingen tot nader order op.
Hoe het verder moet met de competities waar nog beslissingen moeten vallen over promotie of
degradatie, is nog onduidelijk. Het KNKV geeft aan zo snel mogelijk met meer informatie hierover naar
buiten te komen. Mochten wij meer informatie ontvangen, dan vind je dat zo snel mogelijk op deze site
en via de verschillende social media.
Mocht je na het lezen van dit bericht vragen hebben met betrekking tot Avanti, dan kun je een mail
sturen naar communicatie@avantikorfbal.nl.

INFORMATIEVOORZIENING VANUIT DE CLUB
De komende periode zal er geen regulier blad verschijnen. Zodra er nieuws is met betrekking tot
hervatting van de wedstrijden en/of trainingen of verlenging van de korfballoze periode zullen wij dit
via de diverse kanalen weer met jullie delen.
Het bestuur van Avanti/Post Makelaardij.

AVANTI/POST MAKELAARDIJ EN MARRIEN EKELMANS PER DIRECT UIT ELKAAR
Avanti/Post Makelaardij heeft oefenmeester Marrien Ekelmans vandaag laten weten de samenwerking
per direct te beëindigen.
Directe aanleiding is de mededeling van Marrien, eerder deze week, dat hij ondanks de afspraak ook
volgend jaar aan de eerste selectie verbonden te blijven, na de zomer naar HKC in HardinxveldGiessendam vertrekt.
Maarten-Kees van Breukelen (TC): “Uit de gesprekken die wij de afgelopen week met de selectie en
met spelers individueel hebben gehad, hebben wij opgemaakt dat er onvoldoende vertrouwen is om het
seizoen met Marrien af te maken.”
Zelf wilde Marrien deze korfbaljaargang nog wel afmaken in Pijnacker, zo liet hij in een vandaag op
korfbal.nl gepubliceerd interview weten. “Of ik door ga op het veld? Ik ga er wel vanuit. Ik heb het
geweldig naar mijn zin. Maar als de club daar anders over beslist, heb ik daar niks over te zeggen. Ik
zie het in ieder geval zitten om door te gaan met deze ontzettend leuke groep.”
Niels van der Steuijt maakt nu samen met Henk-Jan Post het seizoen met Avanti/Post Makelaardij 1 af.
Daar waar mogelijk zal Henk-Jan ook de A1 de rest van het seizoen blijven coachen.
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SCHOONMAAKROOSTER 2019-2020
Met dank aan Avanti 10 is de kantine afgelopen week nog goed schoongemaakt. Voor de komende
periode (vooralsnog tot en met 3 april) geldt dat er niet schoongemaakt wordt omdat er ook geen
wedstrijden en trainingen zijn!
We gaan er nu van uit dat we op vrijdag 17 april (10 april is goede vrijdag) het schoonmaakrooster weer
hervatten met zoals gepland de ouders van de C4.
Ouders van de E3/E4, D4 en Avanti 9, jullie beurt vervalt dus op dit moment, mochten we jullie op een
later moment nodig hebben, dan nemen we contact met jullie op.
Denise Hoevers (denisehoevers@hotmail.com)

VRIJDAGAVOND 3 APRIL PUBQUIZ!
Slimste Avantianen!
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus organiseert de NAC samen met de
winnaar van de vorige editie: Team ‘Of antwoord D, schoenen’ de jaarlijkse pubquiz op vrijdagavond 3
april! Deelnemen kan vanaf 16 jaar en met vrienden, familie of andere gezellige mensen zolang er maar
1 Avantiaan in je team zit! Inloop is vanaf 20 uur en we starten om 20:30 uur.
Inschrijven kan via deze link:
https://forms.gle/MEcm9bDci4zDhWs86
We zien je graag op 3 april!
De NAC

BEDANKT VRIJWILLIGERS
Op zaterdag 7 maart 2020 hebben zowel Avanti Post Makelaardij 1 als 2 hun laatste thuiswedstrijd
van het zaalseizoen 2019-2020 gespeeld.
Alle thuiswedstrijden van Avanti Post Makelaardij 1 zijn mede
mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich het hele
zaalseizoen hebben ingezet. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•

De vrijwilligers die alle sponsormaterialen voor elke
wedstrijd op hebben gehangen en weer weg hebben
gehaald;
Degene die elke keer de scheidsrechters hebben
ontvangen en voorzien van een drankje etc.
De vrijwilligers in ons clubhuis/kantine;
De verschillende Herrie in de keuken teams;
Alwin die meegeholpen heeft met allerlei
voorbereidende werkzaamheden voor het zaalseizoen;
Edward die de omroeper was bij de thuiswedstrijden en
Ernst Jan die hem heeft vervangen en natuurlijk
De teams die bij de ingang van de zaal de kaartverkoop
en de deurcontrole hebben gedaan. Denk hierbij aan
Maud, Sterre, Anita, Sandra, Hester, Ciska, Harm en
Pieter.

Alle vrijwilligers bedankt! Hopelijk zien we elkaar weer in het zonnetje bij het veld. 😊
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HEMELVAARTSTOERNOOI 2020

Het aantal aanmeldingen staat nu op ruim 80, dit is veel minder dan rond hetzelfde tijdstip vorig jaar.
Zeer waarschijnlijk is de onzekerheid rondom het coronavirus de belangrijkste oorzaak. Vooralsnog
gaan we nog door met de inschrijving. De ontwikkelingen op langere termijn zijn nog niet helder.
Daarom zal in een later stadium, na afstemming met het bestuur van Avanti en de toernooiorganisatie
van VEO, worden bekeken wat de gevolgen zijn voor onze deelname aan dit toernooi. Hierbij zijn
natuurlijk de richtlijnen van de officiële instanties leidend.
Dus, je kan je nog gewoon inschrijven voor het toernooi. Nu hebben we nog voldoende ruimte. Na het
verstrijken van de inschrijftermijn moeten wij echter al snel het definitieve aantal teams aan VEO
melden. Aanmelding na de inschrijftermijn is dan alleen mogelijk, als het wat betreft
teamsamenstelling nog past.
Je kunt inschrijven via een elektronisch formulier, dit formulier is via volgende link te openen:
https://rebrand.ly/avanti-hvt-i
Bij het inschrijfformulier staat aanvullende informatie over het toernooi. Deze informatie is ook op de
website onder het kopje ‘nieuws’ te vinden of via de link: https://rebrand.ly/avanti-hvt
Hieronder staan de aanmeldingen, die we tot nu toe binnengekregen hebben.
René Deijk en Michel de Kok, toernooicie@avantikorfbal.nl
Avantie 8 - Figo Rooker, Luka van der Heiden, Max Overvoorde, Sem Middeldorp, Toby Treurniet,
Dunya Treurniet, Lotte van Oosten, Maaike Stemker Köster, Marijn Willemse, Willemijn Grüteke,
A2 - Jurgen Verkamman, Sterre Pot
A4 - Robin Dilweg
A6 - Marit Verkamman
B1 - Gerben Stemker Köster, Emma Slootmaker, Milou den Heijer
B2 - David Mast, Jona Steenwinkel, Kasper van der Meij, Sven van Rijkom
B3 - Mathijs Visser, Steffan van der Lans, Amy van Antwerpen, Kimberly Hartman, Skye Hendriks
B4 - Joris van der Meij
C2 - Roel van den Bergh, Nicky Greven, Noa Pijper
C3 - Quinten Dilweg, Amber Jilleba
C4 - Mees Vink, Pepijn Slootmaker, Wesley van Leuveren, Fien de Leeuw, Janne van Atten, Roos Vink,
Vera Taal
C5 - Chris van de Winkel, Marise van Rijkom
C6 - Brenda Henskes, Eloise Spaans, Julia Alberts, Sophia Kalantari
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D1 - Jens Pot, Jesper Los, Kelt Keijzer, Lucas Mast, Stan Henskes, Fenna Brand, Heidi Steenwinkel,
Jasmijn Los, Zoë Hoogervorst
D2 - Dilan Bakker, Hidde van den Bergh, Samuel Alberts, Ilse Bierman
D3 - Wilco Bierman, Isabel van der Tas, Lili Greven
D4 - Joël Korevaar, Milo Sonneveld
D5 - Juliëtte Vrolijk
D6 - Eline Phernambucq
E2 - Ingmar Jilleba
E3 - Julian de Graaf, Juul Zandijk, Noor de Leeuw
E4 - Jente Jilleba
E6 - Finn Post, Fleur van de Winkel, Pien Kalkman
E7 - Joël Vrolijk, Belize Keijzer, Rivka van Geest
E8 - Jelle Morelissen, Nyve van Dijk
F1 - Jelte Bierman
F5 - Loek Huurman, Guusje Camijn, Kiki Jilleba
Alleen als coach mee Mario van der Hout, Peter Jilleba, Mw. Van Dijk en Floor Wessel

VERJAARDAGEN
Dennis
Elias
Wilco
Finn
Yolanda
Daniel
Michelle
Kimberly
Luuk
Jasper
Tamar
Paul
Megan
Luke
Juliette
Lara
Livia
Timo
Kornelieke
Anna

van der
de

van den

van der

Velden
Graaf
Bierman
Duijnisveld
Blink
Hoos
Ekelmans
Hartman
Bazuin
Struijk
Elferink
Sedee
Melief
Sonneveld
Vrolijk
Plugge
Aggenbach
Hulst
Bleichrodt
Weststeijn

15-3
16-3
17-3
17-3
19-3
20-3
21-3
21-3
21-3
21-3
23-3
25-3
25-3
26-3
26-3
27-3
27-3
28-3
28-3
28-3
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Lieke
Mirjam
Juul
Ellis
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Frederik
Babeliowsky
Zandijk
Post-de Vet

28-3
29-3
29-3
30-3

