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Handbaldames sv Conventus zonder 
problemen voorbij SC Twist 

 

Zwijndrecht ( 24 januari 2016) – De handbaldames van sv Conventus 
hebben zondag vrij eenvoudig weten te winnen van SC Twist. Het team 
van coach José Narvaez domineerde de wedstrijd en wist bijna drie maal 
zoveel te scoren dan de Vlaardingse tegenstander. 
 
Als één van de drie teams die om het kampioenschap strijden was 
Conventus op papier veel sterker dan Twist, welke de voorlaatste plaats 
in het kampioenschap bezet. In dit soort wedstrijden is onderschatting 
dan ook het grootste gevaar. De wedstrijd begon bijzonder traag, met 
in de eerste tien minuten slechts één doelpunt, gescoord door het 
Zwijndrechtse team. Op het moment dat het spel van Conventus begon 
te lopen liep de voorsprong snel op. Het jonge en nog niet al te sterke 
Twist zou pas na 24 minuten voor het eerst weten te scoren en na de 
eerste helft stond er voor Conventus dan ook een ruime 11 – 2 
voorsprong op het scorebord. 
 
De onderlinge verhoudingen veranderden in de tweede helft toen beide 
partijen met een keeperwissel kwamen. Twist kwam zo zelfs terug tot 
12 – 5, maar vanaf dat moment kon het sterkere Conventus het spel van 
de eerste helft weer oppakken en liepen tijdens de laatste twintig 
minuten uit tot een dominante 22 – 8 overwinning. 
 
Het derde damesteam van Conventus maakte het voor eigen publiek 
een stuk spannender en won met 11 – 9 van Roda’71. Het tweede 
damesteam verloor met een ruim verschil van HVV, terwijl beide 
herenteams zondag niet in actie kwamen. 
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Wij zijn op zoek naar: 
Wedstrijdsecretaris korfbaljeugd. 

 
 

Wat houdt deze functie precies in? 

 Verzorgt de publicatie voor de jeugdwedstrijden. 

 Verzorgt de reserves voor de jeugdteams. 

 Verplaatst wedstrijden i.v.m. afschrijvingen. 

 Voorziet ieder jeugdteam van een trainer en/of coach. 

 Verzorgt het vervoerschema. 

 Voorziet de teammappen van alle informatie. 

 Inventariseert de geldigheid van spelerskaarten. 

 Is voor andere verenigingen het aanspreekpunt voor wedstrijdaangelegenheden. 

 Is voor andere verenigingen het aanspreekpunt voor oefenwedstrijden en 

toernooien. 

 Werkt nauw samen met de Korfbal Technische Commissie. (KTC) 1x per 6 weken. 

Bovengenoemde punten vergt zo’n 1 ½ uur per week. 
Al ruim 6 jaar doe ik met veel plezier en energie de jeugdtaken binnen de vereniging. 

Door mijn enthousiasme en betrokkenheid bij de jeugd van Conventus, heb ik iets te veel taken op me 
genomen. Waardoor ik een paar taken wil overdragen aan anderen. De scheidsrechters aanschrijvingen 

en het invoeren van de wedstrijd uitslagen heb ik al kunnen overdragen. 
Deze functie is ook prima te combineren als duo. 

 Een wedstrijdsecretaris voor het veldseizoen en wedstrijdsecretaris voor het zaalseizoen. 
Persoonlijk hoop ik een enthousiast persoon binnen onze vereniging te vinden die namens de vereniging 

deze functie ter harte neemt! 
 

Mocht je vragen hebben? Dan hoor ik dat graag! 
Linda Dijk Linda.dijk@xs4all.nl  

 
  

mailto:Linda.dijk@xs4all.nl
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Kostbaar gelijkspel voor korfballers sv 
Conventus 
 

Zwijndrecht (24 januari 2016) – De korfballers van sv Conventus hebben 
zondag in Eindhoven een belangrijk punt verspeeld door tegen PSV 
gelijk te spelen. Het team ging de hele wedstrijd gelijk op met de 
tegenstander en zag zo in het kampioenschap de achterstand op 
kampioenschapleider Klimop tot drie punten oplopen. 
 
Conventus begon de wedstrijd tegen PSV vol verwachtingen. Deels door 
de ruime 22 – 13 overwinning voor eigen publiek, maar voor een deel 
ook doordat die wedstrijd werd overschaduwd door minder positieve 
ontwikkelingen in het veld. De selectie van Conventus zag er door 
meerdere afwezigen of geblesseerden iets anders uit, met invallers 
Kirsten Winters en Luuk de Ruiter die beiden in de basis mochten 
starten. Dit zorgde voor een volledig andere wedstrijd dan vooraf 
verwacht. 
 
Beide partijen waren in de beginfase van de wedstrijd aan elkaar 
gewaagd, maar Conventus kon optimaal gebruikmaken van een 
zwakkere fase bij PSV en liep zo uit naar 3 – 6. Vlak voor rust kon de 
tegenstander het gat echter weer volledig dichten tot 9 – 9. Met de 
strijd in het kampioenschap in het achterhoofd was het door 
WellnessSun gesponsorde team gebrand op een overwinning en pepten 
de spelers elkaar helemaal op voor de tweede helft, maar ook in de 
laatste dertig minuten bleken beide teams volledig aan elkaar te zijn 
gewaagd. Op het moment van het eindsignaal stond er dan ook een 16 
– 16 gelijkspel op het scorebord. 
 
Scores sv Conventus 
Thomas Streefkerk 4x, Danny van Antwerpen 4x, Luuk de Ruiter 3x, 
Daniëlle Winters 1x, Niels de Kok 1x, Priscilla Zijlmans 1x, Kirsten 
Winters 1x 
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Douchen?! 
Wij hebben prima douches die door iedere Conventus sporter 

gebruikt kan worden! 

Douchen, waarom?! 
 

Stukje hygiëne 
Tijdens het trainen ga je zweten en ruiken 

Na een douche ben je weer lekker fris en ruik je heerlijk! 

 
 Met z’n allen,  

Gezellig met je teamgenoten kletsen onder de douche 

 
Blessures  

Nu dat het weer iets kouder is vinden je spieren het erg fijn 
om weer warm te worden onder de douche! 

 
Gewoon omdat het erbij hoort! 

 

 



 

6 
 

 
 

  



7 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

Wedstrijden Korfbaljeugd 30 januari 2016 
 

Zat 30-1  Conventus A1 - Twist A1   17.45 Walburghal 
Dames: Fatima, Dunja, Lisa, Floor     
Heren: Rico, Jordy, Daan, Remco 
Reserve:  A2 Scheidsrechter: ?? 
Aanvang:   16.00 Zaalwacht ouders van: Remco & Fatima 
 
Zat 30-1  Conventus A2 - DSO A1   16.30 Walburghal 
Dames: Lianne, Maaike, Robin, Kirsten       
Heren: Thijs, Damian, Nick 
Reserve:  A2 Scheidsrechter: Jeroen 
Aanvang:   15.45 Zaalwacht ouders van: Daan & Damian 
 
Zat 30-1 Conventus B1 - Oranje Wit B3  11.40 Walburghal 
Dames: Mylene, Inge, Iris      
Heren: Lex, Luuk, Wouter, Randy, Stefan, (Thijs) 
Reserve: wordt nog benaderd Scheidsrechter: ?? 
Aanvang:   10.00 Zaalwacht ouders van: Inge & Stefan 
 
Zat 30-1 Conventus C1 - WION C2   12.05 Develsteinhal 
Dames: Eva, Maud, Joëlle, Lizzy      
Heren: Timo, Tycho, Raoul, Senna 
Aanvang:   11.15 Scheidsrechter: Cock 
   Zaalwacht ouders van: Tycho & Senna 
 
Zat 30-1  Conventus C2 – VIOS C2    10.35 Walburghal 
Dames: Marly, Dian, Bonita, Marjolein, Lean, Dominique, Anouk    
Heren: Alex, Joris 
Aanvang:   9.45 Scheidsrechter: Jordy  
   Zaalwacht ouders van: Alex & Joris 
 
Zat 30-1 ELKV C - Conventus CM   9.00 ’t Turfschip,  
Dames: Amber, Veerle, Nikki, Laura, Femke, Lisa, Sara (7x) Etten-Leur  
Extra speler: Wordt nog benaderd  
Vertrek:   9.30 Vervoer ouders van: Sara, Femke & Nikki 
 
Zat 30-1  Conventus D1 – RWA D2   11.05 Develsteinhal 
Dames: Annabel, Richelle, Yasmijn, Dominique 
Heren: Niels, Emil, Airto, Quinten 
Reserve:  E1 Scheidsrechter: Cock 
Aanvang:   10.15 Zaalwacht ouders van: Tim & Airto 
 
Zat  30-1 Conventus E1 – Vriendenschaar E5 10.00 Develsteinhal 
Dames: Mila, Lina, Anoek    
Heren:  Gino, Thijmen  Scheidsrechter: Thijs K 
Vertrek:   9.15 Zaalwacht ouders van: Lina & Gino 
 
Zat  30-1 Conventus E3 – Sporting Delta E5  10.00 Develsteinhal 
Dames: Reza, Noelani, Megan, Raena, Faya  
Vertrek:   9.15 Scheidsrechter: Michael 
 
Zat  30-1      Conventus F2 –  Olympia F     9.30 Walburghal 
Dames: Amber, Olivia, Tessa, Lieke, Jacey, Livy 
Aanvang:   9.00  Scheidsrechter: Mylene 
    Zaalwacht ouders van: Amber & Lieke 

 
 

 

 

Mocht uw kind 
verhinderd zijn dan 

verneem ik dat graag! 
 

Per mail 
kjws@svconventus.nl 

 
of 
 

Linda.dijk@xs4all.nl 
 

of 
 

telefoon 
 

078 – 6125080 
 

U kunt uw kind 
afmelden vóór 

donderdagavond 
 21:00 uur. 

 

Dit geeft mij de 
gelegenheid om 

reserves te vragen 
en de teams 

compleet te krijgen. 
 

 
Linda Dijk 

 
Jeugdwedstrijd 

secretaris korfbal 
 

 

mailto:kjws@svconventus.nl
mailto:Linda.dijk@xs4all.nl
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Ophalen  
Oud Papier 

3-2-2016 

Hans Kraaijeveld 

Carmen Smidt 

Monique Frank 

Hans Verheij 

Reserve: 

Patrick de Ruiter 

Christi Stam 

 

  

22-2-2016 

Patrick Straver 

Connie van de Hoorn 

Ilonka Luksen 

Jolanda van Bezooijen 

Reserve: 

Marianne Verhoek 

Stefan Roos 

 

Alle bestellingen kunnen nu gedaan worden via de webshop van sv 
Conventus. U kunt deze vinden op de website www.svconventus.nl 
en klik hierna dan op de onderstaande afbeelding.  

 
 
 
 
 
 
 
 

In onze webshop zijn alle momenteel beschikbare trainingspakken, 
shirtjes, broeken, sokken, etc. zichtbaar inclusief alle beschikbare 
print opties, maten en prijzen. Nadat uw bestelling is ontvangen, 
waarbij de betaling via IDEAL moet worden voldaan, zullen wij ervoor 
zorgen dat uw bestelling binnen enkele weken afgehaald kan worden 
in de kantine. 

Hoe kan ik nu weten welke maat ik moet hebben?  

Hierin wijzigt weinig. Van alle kleding zijn pasmaten voorhanden 
zodat de juiste maat kan worden bepaald. Hierna kan er een 
bestelling, met alle mogelijke opties, volgen via de webshop. 

Wanneer kan ik passen? 

In principe elke 1e vrijdag van de maand neem ik de pasmaten op 
vrijdagavond [tussen 18:00 en 19:30] mee naar de kantine.  

Mochten er nog vragen zijn, stel die dan persoonlijk of per email: 
kledinglijn@svconventus.nl 

Anita Verhey 

Kledinglijn sv Conventus 

 
 

Kledinglijn digitaal 

http://www.svconventus.nl/
mailto:kledinglijn@svconventus.nl
http://shop-svconventus.tk/index.php?route=common/home
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Gezelligheid, hapje, drankje. Iedereen houdt ervan. Wilt u eraan meewerken  
dat onze kantine een gezellige ontmoetingsplaats blijft? Meld u dan aan voor  
een bardienst in onze kantine ! Stuur een mail naar: bardiensten@svconventus.nl  
en geef aan wanneer u beschikbaar bent, ook al is dit slechts af en toe.  
Alle beetjes helpen! 
 
Contactpersonen indeling bardiensten: 
Sandra van Oosten : handbalzaterdagen 
Dick Goedhart :  korfbalzaterdagen 
Marianne Verhoek :  Develstein sportdagen 
Walter Slingerland :  opstellen rooster + indeling teams zondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave email adressen 

Gezocht: Vrijwilligers 

 Conventus is een vereniging. W
e m

oeten het sam
en doen 

Bij het versturen van de weekbrief krijgen wij regelmatig foutmeldingen terug. 
- Mailbox bestaat niet (meer) 
- Mailbox zit vol 

 
Ook blijken soms email adressen te zijn vervangen door een ander email adres. Wilt 
u de weekbrief blijven ontvangen? Zorg er dan voor dat de mailbox wordt geleegd 
en geef wijzigingen door aan de leden administratie zodat wij dit kunnen bijwerken 
in het mailing bestand. Mailadressen die een foutmelding genereren worden uit de 
database verwijderd. Krijgt u een nieuw email adres? Geeft dit dan door aan zowel 
de leden administratie als weekbrief zodat u op de hoogte blijft. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ron Alberts 

mailto:bardiensten@svconventus.nl
mailto:%20weekbrief@svconventus.nl
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Voorzitter Renate du Buisson voorzitter@svconventus.nl   

Vice voorzitter Vacant vicevoorzitter@svconventus.nl   

Secretaris Miranda Offermans secretaris@svconventus.nl 06-14849136 

Penningmeester Jos de Kok penningmeester@svconventus.nl  078-6103377 

Vertrouwenspersoon Janny de Jong vertrouwenspersoon@svconventus.nl 078-6194358 

Handbal Technische Commissie (HTC) 

Voorzitter HTC Chantal Buster-de Jong 

htc@svconventus.nl 

06-10564404 

Wedstrijdsecretariaat Extern Vacant  

Wedstrijdsecretariaat Intern Robin Kortman  

Coördinator Jeugd Barbara van der Hoorn 06-24249468 

Coördinator Herenselectie  Jenny Maassen 06-13898247 

Coördinator Damesselectie Bart Keijzer 06-44591940 

Coördinator Scheidsrechters Marco Bosma  

Materiaalbeheerder Robin Kortman  

Korfbal Technische Commissie (KTC) 

Voorzitter KTC  ktc@svconventus.nl 078-6819673 

Coördinator Senioren   ktc@svconventus.nl 078-6819673 

Coörd. Scheidsrechter Sr. Theo Winters ktc@svconventus.nl 06-48844558 

Coördinator Jeugd 

Linda Dijk kjws@svconventus.nl 078-6125080 Wedstr. Secretaris A t/m F 

Coörd. Scheidrechter Jeugd 

Trainers handbal 

Heren selectie : Trainer 
Trainer/coach 
Coach 

Corinne de Rooij 
Corinne Smits 

  

Dames selectie José Narvaez jl.narvaez@hetnet.nl 0181-641669 

Trainers korfbal 

1e selectie Peter Jonker korfbaltrainer@svconventus.nl  

2e selectie Miranda ‘t Hart ktc@svconventus.nl  06-41485471 

Coördinator trainers Jeugd    

Overig 

Leden administratie Esther Pichel ledenadministratie@svconventus.nl   

Redactie weekbrief Ron Alberts weekbrief@svconventus.nl  

Kopij website Kevin Kal  
Ilonka Luksen 

website@svconventus.nl  

Fotografie Kees Streefkerk 
Cees Verschoor 

c.streefkerk@xs4all.nl  
famvers@kabelfoon.nl   

078-6200978 

Activiteiten Commissie Stefan Hoppel activiteiten@svconventus.nl  06-10076094 

Jeugd Activiteiten Commissie Iris Glerum jac@svconventus.nl  

Kantine Commissie Connie vd Hoorn 
kantine@svconventus.nl   

info2kc@svconventus.nl  

Sleuteladres kantine Connie vd Hoorn Anjerstraat 76 Zwijndrecht  

Barrooster handbal Sandra van Oosten 
bardiensten@svconventus.nl 

 

Barrooster korfbal Dick Goedhart  

Kledinglijn Conventus Anita Verhey kledinglijn@svconventus.nl  

Website adres   www.svconventus.nl  
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