ATLANTIS NIEUWS-EDITIE 3-MEI 2020
VOORWOORD
Dit is de derde editie van het Atlantisnieuws. De jeugd mag inmiddels
weer voorzichtig gaan trainen, maar wel volgens strenge richtlijnen.
Lees vooraf goed het stukje van de JTC!
In deze Nieuwsbrief staat nieuws vanuit het bestuur, de
bekendmaking van de nieuwe hoofdtrainer, nieuws vanuit de jeugd
technische commissie, nieuws vanuit de kantine en een stukje over
het kamp 2020.
Onderaan deze Nieuwsbrief staat de inleverdatum voor de kopij voor alweer de laatste Nieuwsbrief
voor de zomerstop. Graag op tijd inleveren!
Met vriendelijke groeten,
Miranda Vousten en Paulien Troost
NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
WE BLIJVEN DOORGAAN
Het zijn hele vreemde tijden. Met de gehele Nederlandse bevolking maken we een bewogen periode in
de 20ste eeuw mee. Een periode waarin lief en leed met elkaar wordt gedeeld. Een periode waarin
mensen meer naar elkaar toe trekken; meer aan elkaar denken en elkaar helpen.
Voor onze korfbalvereniging is dit niet anders. Ook voor Atlantis is dit een unieke periode. We krijgen te
maken met zaken die zich nog nooit eerder hebben voorgedaan.
En al even uniek, daar moeten we digitaal met veel mensen oplossingen voor vinden en acties
ondernemen. Wie weet is een nieuwe manier van vergaderen ontstaan.
Nadat de korfbalactiviteiten 3 wedstrijden voor het einde van de zaalcompetitie abrupt werden
gestaakt, is er erg veel gebeurd. Eén van de voordelen voor Atlantis is de promotie van Atlantis 2. Maar
daarover meer bij het stuk van de Technische Commissie.
De STC heeft de laatste periode erg hard gewerkt om de trainers voor volgend seizoen te vinden en de
teamopstellingen te maken.
Veel Atlantis leden zijn heel druk geweest in de afgelopen periode, waarin we eigenlijk niets meer
konden. De 1,5 meter maatschappij maakte dat soms best lastig en ook de onzekerheid of de
veldcompetitie wel zou starten. Toen bleek dat we helemaal niet meer gingen korfballen in competitie
verband, zijn we aan de slag gegaan met de zaken die we normaliter gedurende de 2e helft veld regelen.
De JTC (Jeugd Technische Commissie) is druk bezig geweest met de opstellingen en het protocol nu we
officieel per 29 april weer mogen starten met begeleide trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar. Helaas
mogen de ouderen nog niet het veld op.
Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat dit heel veel werk betekende. Het uiteindelijke resultaat, onze
eigen maatregelen om de trainingen goed te laten verlopen, is samengesteld uit de protocollen van het
NOCNSF, KNKV, Gemeente en natuurlijk de maatregelen van het RIVM. Voor iedereen die heel hard
gewerkt heeft om dit tot stand heeft gebracht, dank jullie wel!
Bij dit proces hebben we over drempels heen moeten stappen, maar gezamenlijk zijn we wel tot een
mooi resultaat gekomen. Op zaterdag 2 mei trappen de Kangoeroes af. Op woensdag 6 mei de overige
jeugd t/m 18 jaar. We rekenen op ieders medewerking.
Of en hoe we eventueel zomertrainingen gaan organiseren, is nog even afhankelijk van wat er half mei
gaat gebeuren. Het is nog even afwachten of de senioren dan weer het veld op mogen. Als bestuur zijn

we voornemens om te regelen dat we meerdere avonden/dagen en de zaterdagochtend gebruik
kunnen maken van ons veld. We zullen de omwonenden hiervan op de hoogte moeten stellen. Ook is
het even afwachten wanneer Partou weer gebruik gaat maken van de door hun gehuurde
accommodatie. Het is daarom van groot belang dat je altijd overleg hebt met Marc Verwer, voordat je
een activiteit organiseert. Hij is vanuit het bestuur degene die de contacten met de gemeente,
omwonenden en Partou heeft.
De Corona crisis zorgt ervoor dat Atlantis inkomsten misloopt. Naast de inkomsten van de feestelijke
activiteiten, die op dit moment geen doorgang kunnen vinden en de kantine inkomsten, is het vinden
van nieuwe sponsoren erg moeilijk.
Dat de inkomsten voor Atlantis heel belangrijk zijn is bekend, maar ook al onze trouwe sponsoren
hebben het moeilijk in deze tijden. Naast het verzoek om vooral Lokaal aankopen te doen willen wij
jullie vragen om zoveel mogelijk aan te schaffen bij de Atlantis sponsoren. En mocht je nou toch digitaal
bestellen doe dit dan even via de site van sponsor kliks. Het enige wat je hoeft te doen is het logo aan
te klikken op de Atlantis website.
Vrijwilligers
Voor een aantal belangrijke functies binnen onze vereniging zijn wij nog dringend op zoek naar
vrijwilligers. In deze tijden kunnen wij niet face-to-face aan mensen vragen of zij interesse hebben om
een bepaalde functie in te vullen. Dat maakt het nog lastiger om mensen enthousiast te maken.
Daarom willen we jullie vragen goed na te denken of je de vereniging kunt en wilt helpen in één van
onderstaande functies:
* Om het bestuur weer op volle sterkte te krijgen, zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor de
algemene taken in het bestuur.
* CPR, de sponsorcommissie. Deze commissie willen we graag met 2 of 3 personen uitbreiden. Kees is
hier nu nog veel mee bezig, maar om dit naast de vele andere taken te doen is een uitdaging. Ook al kan
hij rekenen op steun van Miranda Vousten als notuliste.
* Vrijwilligers voor het organiseren van het Kerstkorfbaltoernooi en/of vrijwilligers voor de jaarlijkse
vriendjes- en vriendinnetjesdag. Na jarenlang dit georganiseerd te hebben, zoeken we opvolging voor
Cees van Uden en Janneke van Ginkel.
De jeugd ledenwerving waar deze activiteiten een belangrijke rol in spelen is van groot belang voor
onze vereniging.
Naast deze vrijwilligerstaken zijn er natuurlijk nog veel meer taken die binnen een vereniging gedaan
moeten worden. Belangrijk is om te weten dat je als vrijwilliger niet altijd wekelijks taken hoeft te
vervullen. Een uurtje ondersteuning of projectmatig iets doen is even belangrijk.
Dus alsjeblieft meld je bij één van de bestuursleden als je op één van deze manieren de vereniging kunt
helpen!
Opzeggingen
Deze nieuwsbrief ontvangen jullie op maandag 4 mei. Afgelopen 1 mei was de datum waarvoor jullie je
konden afmelden bij de leden administratie. Helaas hebben we 2 afmeldingen van seniorendames die,
door hun studie elders, niet langer bij Atlantis blijven korfballen. Marijn en Elise dank jullie wel voor
jullie inzet bij Atlantis en hopelijk zien we jullie in de toekomst weer terug op het Atlantis korfbalveld.
Hopelijk zien we elkaar gezond en wel weer snel op het Atlantisveld.
Namens het bestuur,
Petra Taal

NIEUWS VANUIT DE SENIOREN TECHNISCHE COMMISSIE
NIEUWE HOOFTRAINER
De STC is blij te kunnen melden dat met ingang van het volgende seizoen Wim Schaap de nieuwe
hoofdtrainer/coach zal zijn.
Na het bekend worden van het vertrek van Arjan en Mark, is er een advertentie geplaatst en werden er
diverse namen aangedragen. Jeroen en Maarten hebben de selectie vertegenwoordigd en samen met
Wilma, namens de STC, zijn er gesprekken met diverse kandidaten geweest. Zo ook met Wim Schaap,
een korfballiefhebber in hart en nieren. Vanaf het eerste moment was er een enthousiaste klik en
zagen beide partijen het met elkaar zitten.
Zaterdagmorgen hebben Wim en Petra - uiteraard rekening houdend met de verplichte afstand - het
contract getekend. STC, bestuur en Wim hebben er alle vertrouwen in dat zij met elkaar een mooie tijd
tegemoet gaan.
Ook voor senioren 2 is er goed nieuws. Naast de promotie naar de 2e klasse ziet het er naar uit dat we
ook voor hen een nieuwe trainer/coach hebben gevonden. De puntjes moeten nog op de i gezet
worden, maar we hebben goede hoop dat ook daar een mooie samenwerking uit komt.
Daarover later meer.
Namens de STC,
Wilma

NIEUWS VANUIT DE JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE
HERVATTING TRAININGEN VOOR DE JEUGD
Als vereniging zijn wij heel blij dat de maatregelen van de regering en het RIVM het toestaan om de
trainingen voor de jeugd te hervatten. De jeugd technische commissie heeft hiervoor een plan van
aanpak gemaakt, zodat de trainingen en de logistiek eromheen goed verlopen.
Dit plan is uitgewerkt op basis van de protocollen van de Gemeente, KNKV en NOC/NSF.
Het plan is ook goedgekeurd door de gemeente. Belangrijk uitgangspunt hierbij is én blijft de
gezondheid en veiligheid van iedereen. Daarom vragen we jullie aandacht om ons plan goed te lezen en
ook door te nemen met uw kind.
Algemeen
● Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep t/m
12 jaar en een leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar;
● De leeftijdsregels van het RIVM zijn strikt. Spelers vanaf 12 jaar adviseren we om een
legitimatiebewijs mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd
worden;
● Zorg ervoor dat je maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent, niet
eerder!
● Op de trainingsavonden zullen 2 Corona verantwoordelijken aanwezig zijn. Een afgevaardigde
van het bestuur en één van de JTC (jeugd technische commissie)
Zij begeleiden en controleren bij de uitvoering van het door ons opgestelde protocol en te
volgen maatregelen. Deze personen zijn herkenbaar.

Trainingsschema:
Maandag (1e training 11 mei)
17.30-18.30 uur
Veld 1: F1, E1
Veld 2: D1, D2
18.45-19.45 uur

Veld 1: C12-jarigen*
Veld 2: C13-jarigen**

20.00-21.00 uur

Veld 1: B1***
Veld 2: B2***

Woensdag (1e training 6 mei)
17.30-18.30 uur
Veld 1: F2, E1
Veld 2: D1, D2
18.45-19.45 uur

Veld 1: C12-jarigen*

20.00-21.00 uur

Veld 1: A2***
Veld 2: A1***

Zaterdag (1e training 2 mei)
10.00-11.00 uur
Kangoeroes (3 t/m 6 jarigen)

*C12 jarigen: dit betreffen de C-spelers tot en met 12 jaar.
**C13 jarigen: dit betreffen de C-spelers van 13 jaar.
*** B en A trainen vooralsnog 1x per week. De B op maandag, de A op woensdag.

●

●

De trainingen voor de Kangoeroes en F t/m C-12 jeugd worden normaal hervat, waarbij wij de
ouders vragen om de kinderen te vertellen dat ze niet binnen de 1,5 meter van de trainers en
andere volwassenen mogen komen.
Voor de A-, B-, en C-13 jeugd van 13 t/m 18 jaar wordt er 1x per week een training
georganiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de 1,5 meter maatregelen gehandhaafd blijven.
Wanneer er met paal en bal wordt getraind, is het van belang dat deze teams altijd in vaste 2tallen trainen met een ‘vaste’ set materiaal.

Accommodatie & hygiëne
● Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het Atlantis veld
● Kinderen die gebracht worden met de auto, worden buiten het hek afgezet (ouders blijven in
de auto). Volg de aangegeven route op de parkeerplaats. Er zijn geen ouders aanwezig voor,
tijdens of na de training van hun kind(eren) op het Atlantis terrein.
● Er is éénrichtingsverkeer bij in-en uitgaan van het hek. Volg de daarvoor de aangegeven route
bij het Atlantis Veld.
● Na afloop van de training moeten de kinderen en trainers direct de accommodatie
verlaten.
● Op het parkeerterrein is aangegeven hoe de verkeers-, fiets- en loopstromen moeten lopen.
● Voorafgaand aan en na afloop van de training wast iedereen thuis z’n handen. Desinfecterende
handgel is beschikbaar op het terrein.
● Neem zoveel als mogelijk je eigen desinfecterende handgel mee.
● Sportmaterialen, kranen en andere dingen die gebruikt worden, worden voor en na gebruik
gereinigd.
● Er is geen toegang tot de kleedkamers en kantine. Ook het scheidsrechtershok (toilet) en de
EHBO zijn gesloten. In geval van nood is de Corona verantwoordelijke in het bezit van de
sleutels en zal het begeleiden.
● Het klaarleggen en schoonmaken van het trainingsmateriaal wordt verzorgd door Edwin
Verweij eventueel met hulp van een Corona verantwoordelijke. Het klaarzetten van het
materiaal gebeurt door de trainers. Bij wisselen tussen de trainingen worden de materialen
schoongemaakt door de trainers van de vorige training.
Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
● Op een korfbalveld mogen maximaal 20 spelers aanwezig zijn en 4 trainers.
● Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan
● De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar
● De spelers, speelsters en trainers dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand
van elkaar te houden;
● Op één korfbalveld mogen maximaal 16 spelers aanwezig zijn, en 4 trainers
● Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan.
Algemeen voor sporters
● Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de accommodatie;
● Kom in sportkleding naar de training. De kleedkamers zijn gesloten. Toilet alleen in geval van
nood te gebruiken.
● Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).
● Blijf thuis als iemand in het gezin koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen in je huis 24 uur geen klachten heeft gehad, mag je weer sporten en naar buiten.
● Schud geen handen;
● Neem je eigen bidon mee en gebruik die alleen zelf.
● Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en was je handen.
● Zit tijdens de training niet aan je gezicht.

●
●

Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
Volg de aanwijzingen van de Corona verantwoordelijke en de trainers op.

Voor ouders/verzorgers
● Neem dit protocol goed door met uw kind en wijs uw kind op het naleven van de regels. Wij
moeten dit samen doen om te zorgen dat wij op deze manier de trainingen de komende
periode voort kunnen zetten zonder problemen te krijgen met de gemeente.
● Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; ga niet carpoolen.
● Breng je kinderen niet als je kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).
● Breng je kinderen niet als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je weer sporten en
naar buiten.
● Breng je kind niet naar de sportlocatie als iemand in je huishouden positief getest is op
Corona. Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
● Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie.
● Blijf op afstand van elkaar; 1,5 meter en/of in de auto buiten de sportaccommodatie.
● Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training
● Laat je kind voor het weg gaan naar de training thuis alle sportkleding aantrekken, naar het
toilet gaan en handen wassen.
● We willen de ouders vragen telefonisch bereikbaar te blijven tijdens de trainingstijden mocht
uw kind toch tijdens de training opgehaald moeten worden.
● Zoals jullie zien is het trainingsschema zodanig aangepast dat de eindtijden en begintijden niet
op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat er minder drukte ontstaat bij de opstart van de
trainingen van de volgende teams. Het helpt ons als u ervoor kunt zorgen dat uw kind op tijd
wordt gebracht / komt en wordt gehaald / weggaat, zodat we onnodige drukte op het veld
voorkomen.
● Indien je kind verhinderd is, dan meld je je kind- zoals gewoonlijk - tijdig af bij de trainer.

Wij zijn blij dat we weer kunnen starten met trainen. Vanwege alle richtlijnen waar iedereen zich aan
moet houden, willen we nogmaals benadrukken dat iedereen zijn/haar medewerking hieraan moet
verlenen. Alleen binnen de gestelde regels kunnen we dit organiseren. We hopen iedereen te zien
vanaf zaterdag 2 mei.
Als er nog vragen zijn met betrekking tot dit protocol dan kunt u zich wenden tot Hans Klijn (Vz TC), email; hans.klijn@kvatlantis.nl, tel. 06-40791989.
TEAMINDELINGEN
Afgelopen vrijdag 1 mei zijn de teamindelingen voor zowel de Senioren als de Jeugd gecommuniceerd.
Wij starten komend seizoen met 7 seniorenteams, een recreantengroep, 11 jeugdteams en daarnaast
starten we met 8 kangoeroes.
Wij willen benadrukken dat het een voorlopige indeling is. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat er door
onvoorziene opzeggingen of andere situaties er in de samenstelling van de teams wisselingen moeten
plaatsvinden. Mocht dit zo zijn, dan kijken we hier opnieuw zorgvuldig naar.
Hartelijke groet,
Namens de Jeugd Technische Commissie & het Bestuur van KV Atlantis,
Hans Klijn

NIEUWS VANUIT DE KANTINE
FRISDRANK TE KOOP
Doordat alles nu stil ligt en we niet verwachten dat de kantine open gaat voor eind augustus houden we
veel frisdrank over, waarvan de houdbaarheidsdatum de komende maanden gaat verlopen.
Als bestuur hebben we besloten om deze frisdrank aan te bieden tegen de inkoopsprijs.
Het gaat om de volgende frisdranken:
Cola Zero
Bitter lemon
Ice tea Green
Ice sparkling
Appelsap
Fanta

24 flesjes over a 0,50 cent per flesje
12 flesjes over a 0,50 cent per flesje
48 flesjes over a 0,50 cent per flesje
15 flesjes over a 0,50 cent per flesje
36 flesjes over a 0,70 cent per flesje
24 flesjes over a 0,50 cent per flesje

Mocht je belangstelling hebben voor bovenstaande frisdrank, laat het dan even weten door een mailtje
te sturen naar k.j.van.der.zijden@live.nl of bel naar Kees van der Zijden: 06-81569624

KAMP 2020
GA JE OOK MEE?
Ook dit jaar is een groep vrijwilligers al druk bezig met het voorbereiden van de leukste week van het
jaar: Het Atlantis Kamp!
Voor alsnog gaan wij er vanuit dat kamp doorgaat, dit kunnen we
natuurlijk niet beloven. Wij doen alles volgens de richtlijnen van het
RIVM.
Wij gaan van 18 juli tot 25 juli op kamp. Wij gaan naar kampeerboerderij ‘De Willyhoeve’ in Bergeijk.
Tot nu toe hebben we 18 aanmeldingen, het zou natuurlijk leuk zijn als dit er nog meer worden!
Het gaat een hele leuke week worden vol met spellen en activiteiten. Zeker nu de wedstrijden niet
meer doorgaan en we veel minder trainen, is het leuk om samen met je korfbal vrienden een week op
kamp te gaan. Het aanmeldformulier staat op de website onder het kopje kamp. Je mag je ook opgeven
via de mail: kampcommissie@kvatlantis.nl
Zet in de mail: je naam, telefoonnummer van je ouders en of je ouders willen rijden heen of terug (ook
graag even aangeven of ze hier een vergoeding voor zouden willen).
De informatieavond is (onder voorbehoud) 4 juni in de Atlantis kantine.
Groetjes van de kampleiding,
Amy, Chantal, Elise, Jelmer, Jeroen, Joyce, Kim, Klaas, Maarten, Mark, Melissa, Niels, Rick en Sander.

ONLINE BESTELLEN
Mocht je tijdens de komende periode online dingen wil bestellen doe dat dan even via de website. Klik
op sponsor kliks en dan op de website die je altijd gebruikt. Atlantis krijgt dan een bepaalde vergoeding
van jouw aankoopbedrag. Kunnen we in deze tijden goed gebruiken!

VERZENDSCHEMA ‘ATLANTIS NIEUWS’
Stukjes voor het ‘Atlantis Nieuws’ kunnen worden aangeleverd via atlantisnieuws@kvatlantis.nl
Graag in Word aanleveren! Heb je kopij, lever het dan tijdig in:
Editie
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