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Beste allemaal,

De tweede doorloper voor dit seizoen is een feit. 
Het zaalseizoen gaat weer beginnen, dat betekent 
dat we de eerste veldhelft overleefd hebben. Hier 
zijn een aantal kampioenen uit gekomen in de 
jeugd en junioren. Het is de bedoeling dat we deze 
gaan huldigen tijdens de eerste thuis wedstrijden 
van de selectie. Kom gerust allemaal kijken. 

Wij, als bestuur, hebben ons best gedaan om de 
club te promoten en ons beste beentje voort te zet-
ten, dit lukt echter niet zonder hulp van jullie leden, 
ouders van leden en anderen. Een voorbeeld is hier-
van is de sportbeurs op de Holenweg. Ik heb mijn 
best gedaan om alles te regelen, maar ook ik kan 
mij niet in tweeën of drieën splitsen hierdoor heb ik 
de sportbeurs op het laatste moment af moeten zeg-
gen. Ik had geen vrijwilligers die wilden helpen. Het 
was een hele grote beurs waar bijna alle verenigen 
uit Hoorn en omstreken naar toe kwamen om hun 
club te promoten en nieuwe leden te werven. Wij 
hebben deze kans dus niet gehad. Hier ben/was ik 
erg teleurgesteld en boos over. 
Ook onze vereniging kan namelijk wel wat nieuwe 
leden gebruiken, wij worden steeds kleiner en 
willen we teams behouden en teams vol krijgen 
zullen we toch allemaal ons best moeten doen om 
nieuwe leden te werven. 

Er zullen komend seizoen nog meer evenementen 
komen waarbij wij vrijwilligers nodig hebben, ik 

hoop dat iedereen zich nu even achter hoofd krabt 
en nadenkt over het feit dat alle hulp welkom is. 
Wij kunnen dit niet in ons eentje, op dit moment 
zijn het vaak dezelfde personen die helpen en ook 
zij verdienen af en toe vrij van dit soort zaken. 
Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat wij op 
evenementen kunnen staan en onze club kunnen 
promoten. Wij hebben immers de mooiste/ leukste 
club van Hoorn toch? Wij doen het leukste spelletje 
van Hoorn en de mooiste sport...

De komende tijd gaan we weer volop het zaal-
seizoen in, let er goed dat je een zaaldienst kan 
hebben (zie pag. 14)! Lees dit dus goed door en 
kijk wanneer je aan de beurt bent, kun je niet 
dan moet je zelf voor vervanging regelen. Het is 
namelijk heel vervelend voor een team om geen 
zaaldienst te hebben.

Er zijn natuurlijk nog steeds vacatures binnen het 
bestuur, wij missen nog een voorzitter, mocht u 
iemand kennen of bent u zelf de persoon die deze 
functie wel ziet zitten, schroom niet om contact te 
zoeken met iemand van het bestuur.

Ik wens iedereen namens het bestuur een fijn zaal-
seizoen. De volgende doorloper zal aan het begin 
van de tweede veldhelft weer uitgebracht worden. 

Groetjes Nikki (namens het bestuur)



de 1e veldhelft  zit er weer op, op naar de zaal! Toch willen wij nog wel heel graag onze kampioenen feliciteren!

Waar het ene team bijna fl uitend kampioen wist te 
worden heeft  het andere team gevochten als leeu-
wen. profi ciat voor jullie allemaal. Want jullie hebben 
het allemaal verdiend! 
onze a1 op het veld top gepresteerd. In de zaal zul-
len jullie hoger gaan spelen. 
Meer uitdaging, daar zijn jullie aan toe!

onze B1 wat een ontzettende sprongen maken jullie. 
leuk! heel veel succes in de zaal, een klasse hoger!
onze d1 wat een spannende laatste wedstrijd! Ge-
weldig gedaan. ook voor jullie in de zaal een klasse 
hoger. succes!
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van ados 1 in de 
zaal zullen deze teams gehuldigd worden.

kampioenen!

d1
kampioen

b1
kampioen

a1
kampioen
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lieve leden,

de eerste helft van het veld is voorbij en dat betekent dat ook de eerste activiteiten alweer zijn geweest. 
Zoals te lezen in de vorige doorloper was de seizoensopening, op het weer na, erg gezellig. helaas hebben 
we de tweede activiteit, de culinaire fietstocht (nieuw bij ados) in het najaar moeten afzeggen wegens te 
weinig aanmeldingen. We hoorden wel positieve geluiden over deze activiteit dus in het voorjaar gaan we 
voor een herkansing. dit zal waarschijnlijk richting het laatste weekend van maart zijn, dus hou die alvast 
vrij in je agenda! 

dan hebben we natuurlijk als eerstvolgende activiteit een feestje op de planning (dit weekend al!!). het 
thema is stripfiguren en we hopen dan ook iedereen genoeg inspiratie weet op te doen om verkleed te ko-
men als zijn of haar favoriete stripheld. of je dit nou doet door zelf creatief aan de slag te gaan met papier, 
stoffen, kleding, haar, noem maar op, of dat je een pak huurt: als je maar verkleed bent! Wij hebben er al 
veel zin in en hopen jullie allemaal (vanaf b-leeftijd en ouder) te zien!

Vervolgens komt sinterklaas weer een bezoekje brengen aan onze kantine. er is contact geweest en de 
goedheiligman komt op 26 november langs voor alle kinderen. daar gaan we natuurlijk een gezellige mid-
dag van maken! (zie flyer op pag. 12)

daarna staat in januari een nieuwjaarsbal op de planning. dit zal niet zomaar een bal zijn, maar een gemas-
kerd bal! Incognito kun je dus helemaal los gaan, wie wil dat nou niet? Mannen graag in pak en de dames 
mogen de mooie jurken weer uit de kast toveren. 

houd voor alle info over activiteiten je mail en de ados-facebook in de gaten.

Groetjes van de naC
Zoë, Kimberly, Chantal, Marsha, afra, erwin, Mirjam
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Vragen?
spreek dan 

een van ons aan 
of stuur 

een mailtje!
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Wedstrijd Tijd Zaaldienst Scheidsrechter

ados e1 - Bep e2 10:00 andrea/natalie sanne

ados e2 - Bep e3 10:00 andrea/natalie luc

ados d1 - Bep d2 11:00 andrea/natalie Chiel

ados C1 - Bep C2 12:00 andrea/natalie erwin

ados B1 - Bep B3 13:00 andrea/natalie pascal

ados a1 - dTs a1 14:00 nikki Marten

ados s3 - reflex 1/2 15:15 nikki Wydo

ados s2 - ZKC'31 2 17:00 nikki/Freek steven

ados s1 - ZKC' 31 1 18.30 nikki/Freek rick
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EN....... Vanaf 20:00 het stripfigurenfeest! lees meer op pag.4 en check de flyer op de volgende pagina.
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Oktober 2016 Activiteit Tijd
28 Jaarvergadering 20:00
29 oefenwedstrijden in de ados-hal Vanaf 10:00
29/30 Verloting, tijdens oefenwedstrijd

Gesprekken coaches (informeel)
hoornskorfbalweekend

29-10 Themafeest stripfiguren
November 2016
5/6 Vrij weekend
25 Clinic leaguespelers voor a, B, C en d (onder voorbehoud) 18.00-20.00u
26 sinterklaas

start zaalseizoen
December 2016
17 sinterkest voor a, B en C (onder voorbehoud)
24/25 Vrij weekend
31 oliebollenverkoop (via bestelformulier) 15.00-17.00u
31/1 Vrij weekend

Januari 2017 Activiteit Tijd
1 nieuwjaarsborrel
14 Gemaskerd bal (onder voorbehoud)
25 spelletjesmiddag d en e + vriendje/vriendinnetje 16.30-18.00u

Teamgesprekken
Februari 2017
18 of 25 Bezoek korballeague (datum afhankelijk van programma)
25 Volleybaltoernooi Vanaf 19.00
25/26 Inhaalweekend

Gesprekken coaches (formeel) + terugkoppeling teamgesprekken
Maart 2017
18 Bingo-avond vanaf 19.00u

Mixtoernooi a en senioren
schoonmaak complex
start 2e helft veldseizoen
Culinaire fietstocht

April 2017
12 paasinstuif e+ vriendje/vriendinnetje 16.30-18.00u
16/17 pasen
22/23 Inhaalweekend
29/30 Inhaalweekend
Mei 2017
19 Flimavond B-en C-aspiranten
25 hemelvaartsdag

laatste speelweekend + afsluitings BBQ
Juni 2017
4/5 pinksterkamp
10 eindfeest

afsluiting seizoen
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zaal senioren ados 2016-2017

zaal jeugdteams ados 2016-2017
Team Training 1 Trainer(s) Training 2 Trainer(s) Coach

a1 di 19.00 - 
20.00 uur

alphonse Meijer vr 19.00 - 
20.00 uur

erwin schneiders alphonse 
Meijer

B1 di 18:00 - 
19.00 uur

Brenda Jong vr 19.00 - 
20.00 uur

pascal Kraijer Johan smith 
en daniel van 
essen

C1 di 19.00 - 
20.00 uur

pippe Braunschweiger/ 
elise Brandhoff

vr 18.00 - 
19.00 uur

pippe Braunschweiger/ 
elise Brandhoff

pippe Braun-
schweiger

d1 di 18.00 - 
19.00 uur

anouk hulskes vr 18.00 - 
19.00 uur

Ferry stroet Michiel de 
Jong

e1 di 17.00 - 
18.00 uur
Zaal 1

andrea schaafsma vr 17.00 - 
18.00 uur

Martijn Trip en andrea 
schaafsma

nathalie 
Zeeuwe

e2 di 17.00 - 
18.00 uur
Zaal 2

Martijn Trip en Kevin 
Teeuwen

vr 17.00 - 
18.00 uur

Martijn Trip en andrea 
schaafsma

Martijn Trip 
en Kevin 
Teeuwen

Team Training 1 Trainer(s) Training 2 Trainer(s) Coach

1e dinsdag 
20.00-21.15

erwin schneiders/ 
eberhard van Boxtel

Vrijdag  
21.00-22.30

erwin schneiders/ 
eberhard van Boxtel

erwin schneiders/ 
eberhard van Boxtel

2e dinsdag 
20.00-21.15

edwin Koolen Vrijdag  
21.00-22.30

edwin Koolen edwin Koolen

3e dinsdag 
21.15-22.30

Freek Kleinveld Vrijdag 
20.00-21.00

Freek Kleinveld Freek Kleinveld

recreanten Maandag 
20.00-21.00
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Wedstr. Datum Tijd Thuisteam Uitteam Hal Plaats
21993 13/11/2016 11:00 ADOS A1 KZ/hiltex a3 ados-hal hoorn hoorn nh

18321 19/11/2016 11:15 oKV a1 ADOS A1 oostzaan oosTZaan

18407 27/11/2016 12:15 ADOS A1 ZKV (Za) a2 ados-hal hoorn hoorn nh

19051 3/12/2016 16:00 roda a1 ADOS A1 Topsportcentrum de Koog, Koog 
ad Z

KooG aan de 
Zaan

19094 11/12/2016 11:00 ADOS A1 Furore a1 ados-hal hoorn hoorn nh

22011 7/1/2017 14:00 dTs (e) a1 ADOS A1 de drecht enKhUIZen

21999 15/1/2017 12:30 KZ/hiltex a3 ADOS A1 Topsportcentrum de Koog, Koog 
ad Z

KooG aan de 
Zaan

19386 21/1/2017 14:00 ADOS A1 oKV a1 ados-hal hoorn hoorn nh

19473 29/1/2017 14:00 ZKV (Za) a2 ADOS A1 de struyck Zaandam ZaandaM

18750 4/2/2017 13:15 ADOS A1 roda a1 ados-hal hoorn hoorn nh

18815 12/2/2017 12:15 Furore a1 ADOS A1 het Trias, Krommenie KroMMenIe

22018 11/3/2017 13:00 ADOS A1 dTs (e) a1 ados-hal hoorn hoorn nh

6253 19/11/2016 14:00 Kleine sluis 
B1

ADOS B1 Veerburg, anna p. anna paUloWna

6293 26/11/2016 12:00 ADOS B1 Celeritas B1 ados-hal hoorn hoorn nh

6548 3/12/2016 13:00 KZ/hiltex B4 ADOS B1 Topsportcentrum de Koog, Koog 
ad Z

KooG aan de 
Zaan

6615 17/12/2016 13:00 ADOS B1 Bep B3 ados-hal hoorn hoorn nh

6379 7/1/2017 14:30 dKV Victoria/
Triaz B1

ados B1 diemen sporthal dIeMen

6685 21/1/2017 13:00 ADOS B1 Kleine sluis B1 ados-hal hoorn hoorn nh

6711 28/1/2017 14:15 Celeritas B1 ADOS B1 alkmaar-noord alKMaar

6434 4/2/2017 12:15 ADOS B1 KZ/hiltex B4 ados-hal hoorn hoorn nh

6490 4/3/2017 14:25 Bep B3 ADOS B1 Beukenkamp purmerend pUrMerend

6787 11/3/2017 12:00 ADOS B1 dKV Victoria/
Triaz B1

ados-hal hoorn hoorn nh

7366 12/11/2016 11:00 ADOS C1 haarlem C2 ados-hal hoorn hoorn nh

11146 19/11/2016 14:25 apollo (h) C1 ADOS C1 deimos heerhugow. heerhUGoWaard

7368 26/11/2016 11:00 ADOS C1 sporting West 
C1

ados-hal hoorn hoorn nh

7150 3/12/2016 9:00 Bep C2 ADOS C1 Beukenkamp purmerend pUrMerend

7334 10/12/2016 12:00 oKV C1 ADOS C1 oostzaan oosTZaan

7436 17/12/2016 14:10 KVa C1 ADOS C1 de nieuwe Bankras, amstelveen aMsTelVeen

6884 14/1/2017 14:00 haarlem C2 ADOS C1 Kennemer sportcentrum haarlem haarleM

11152 21/1/2017 12:00 ADOS C1 apollo (h) C1 ados-hal hoorn hoorn nh

7265 28/1/2017 14:00 sporting 
West C1

ADOS C1 Inloophal/Van hogendorphal aMsTerdaM

7370 4/2/2017 11:15 ADOS C1 KVa C1 ados-hal hoorn hoorn nh

7367 18/2/2017 10:00 ADOS C1 Bep C2 ados-hal hoorn hoorn nh

7369 4/3/2017 11:00 ADOS C1 oKV C1 ados-hal hoorn hoorn nh

8439 12/11/2016 14:30 apollo (h) d1 ADOS D1 deimos heerhugow. heerhUGoWaard

8384 26/11/2016 12:00 dso (a) d1 ADOS D1 oosterhout alkmaar alKMaar

8429 3/12/2016 12:00 ADOS D1 oKV d1 ados-hal hoorn hoorn nh

8425 10/12/2016 10:00 ADOS D1 ZKV (Za) d1 ados-hal hoorn hoorn nh

8559 17/12/2016 17:30 rapid d1 ADOS D1 Kennemer sportcentrum haarlem haarleM

8428 7/1/2017 10:00 ADOS D1 Celeritas d1 ados-hal hoorn hoorn nh

8427 14/1/2017 11:00 ADOS D1 apollo (h) d1 ados-hal hoorn hoorn nh
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8426 28/1/2017 12:00 ADOS D1 dso (a) d1 ados-hal hoorn hoorn nh

8523 4/2/2017 11:00 oKV d1 ADOS D1 oostzaan oosTZaan

7868 11/2/2017 13:15 ZKV (Za) d1 ADOS D1 de struyck Zaandam ZaandaM

8430 4/3/2017 10:00 ADOS D1 rapid d1 ados-hal hoorn hoorn nh

8487 11/3/2017 11:00 Celeritas d1 ADOS D1 alkmaar-noord alKMaar

8906 12/11/2016 10:00 Celeritas e1 ADOS E1 alkmaar-noord alKMaar

9459 19/11/2016 10:00 ADOS E2 sporting andijk 
e1

ados-hal hoorn hoorn nh

9495 26/11/2016 9:00 Furore e2 ADOS E2 het Trias, Krommenie KroMMenIe

8977 21/11/2016 9:00 KZ/hiltex e4 ADOS E1 Topsportcentrum de Koog, Koog 
ad Z

KooG aan de 
Zaan

9005 3/12/2016 10:00 ADOS E1 purmer e1 ados-hal hoorn hoorn nh

9527 3/12/2016 11:00 ADOS E2 swift (a) e3 ados-hal hoorn hoorn nh

9220 10/12/2016 11:00 Groen Geel 
e5

ADOS E1 Groen-Geelhal WorMer

9792 10/12/2016 12:30 apollo (h) e4 ADOS E2 deimos heerhugow. heerhUGoWaard

9030 17/12/2016 11:00 ADOS E1 aurora e1 ados-hal hoorn hoorn nh

9556 17/12/2016 12:00 ADOS E2 ZKV (Za) e2 ados-hal hoorn hoorn nh

9563 7/1/2017 9:00 KZ/hiltex e5 ADOS E2 Topsportcentrum de Koog, Koog 
ad Z

KooG aan de 
Zaan

9041 7/1/2017 13:25 apollo (h) e2 ADOS E1 deimos heerhugow. heerhUGoWaard

9059 14/1/2017 10:00 ADOS E1 Celeritas e1 ados-hal hoorn hoorn nh

9908 21/1/2017 10:00 sporting 
andijk e1

ADOS E2 de Klamp, andijk andIJK

9346 28/1/2017 10:00 ADOS E1 KZ/hiltex e4 ados-hal hoorn hoorn nh

9951 28/1/2017 11:00 ADOS E2 Furore e2 ados-hal hoorn hoorn nh

9083 4/2/2017 10:00 purmer e1 ADOS E1 de Vaart, purmerend pUrMerend

9613 4/2/2017 14:35 swift (a) e3 ADOS E2 oostenburg aMsTerdaM

9374 11/2/2017 10:00 ADOS E1 Groen Geel e5 ados-hal hoorn hoorn nh

9981 11/2/2017 11:00 ADOS E2 apollo (h) e4 ados-hal hoorn hoorn nh

9380 25/2/2017 12:10 aurora e1 ADOS E1 Kennemer sportcentrum haarlem haarleM

9993 4/3/2017 12:15 ZKV (Za) e2 ADOS E2 de struyck Zaandam ZaandaM

9163 11/3/2017 10:00 ADOS E1 apollo (h) e2 ados-hal hoorn hoorn nh

9721 11/3/2017 11:00 ADOS E2 KZ/hiltex e5 ados-hal hoorn hoorn nh
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14303 13/11/2016 12:15 ADOS 3 Groen Geel 6 ados-hal hoorn hoorn nh

14325 13/11/2016 13:30 ADOS 2 apollo (h) 3 ados-hal hoorn hoorn nh

14509 20/11/2016 15:15 ZKV (Za) 3 ADOS 2 de struyck Zaandam ZaandaM

14492 20/11/2016 16:30 ZKV (Za) 4 ADOS 3 de struyck Zaandam ZaandaM

14752 27/11/2016 13:30 ADOS 2 Blauw-Wit (a) 5 ados-hal hoorn hoorn nh

16428 3/12/2016 15:50 rohda 3 ADOS 2 ookmeer aMsTerdaM

16425 4/12/2016 10:00 oKV 4 ADOS 3 oostzaan oosTZaan

16644 11/12/2016 14:30 swift (a) 2 ADOS 2 oostenburg aMsTerdaM

16646 11/12/2016 13:30 sporting 
West 4

ADOS 3 Inloophal/Van hogendorphal aMsTerdaM

16872 17/12/2016 14:00 ADOS 3 Velocitas 5 ados-hal hoorn hoorn nh

16895 18/12/2016 13:30 ADOS 2 Bep 3 ados-hal hoorn hoorn nh

15308 8/1/2017 16:35 die haghe 3 ADOS 2 houtrust sporthal ‘s-GraVenhaGe

15448 15/1/2017 12:00 apollo (h) 3 ADOS 2 deimos heerhugow. heerhUGoWaard

15408 15/1/2017 12:15 Groen Geel 6 ADOS 3 Groen-Geelhal WorMer

17370 22/1/2017 12:15 ADOS 3 ZKV (Za) 4 ados-hal hoorn hoorn nh

17392 22/1/2017 13:30 ADOS 2 ZKV (Za) 3 ados-hal hoorn hoorn nh

17559 29/1/2017 12:25 Blauw-Wit 
(a) 5

ADOS 2 Blauw-Withal, amsterdam aMsTerdaM

15684 4/2/2017 14:30 ADOS 2 rohda 3 ados-hal hoorn hoorn nh

15662 5/2/2017 13:30 ADOS 3 oKV 4 ados-hal hoorn hoorn nh

15946 12/2/2017 12:15 ADOS 3 sporting West 4 ados-hal hoorn hoorn nh

15969 12/2/2017 13:30 ADOS 2 swift (a) 2 ados-hal hoorn hoorn nh

16051 18/2/2017 17:20 Velocitas 5 ADOS 3 de does leiderdorp leIderdorp

15269 26/2/2017 15:30 KZ/hiltex 6 ADOS 3 Topsportcentrum de Koog, 
Koog ad Z

KooG aan de Zaan

16107 5/3/2017 12:30 Bep 3 ADOS 2 Beukenkamp purmerend pUrMerend

18081 12/3/2017 12:15 ADOS 3 KZ/hiltex 6 ados-hal hoorn hoorn nh

18102 12/3/2017 13:30 ADOS 2 die haghe 3 ados-hal hoorn hoorn nh

11866 13/11/2016 14:50 ADOS 1 sporting West 1 ados-hal hoorn hoorn nh

11982 20/11/2016 14:55 dubbel Zes 1 ADOS 1 houtrust sporthal ‘s-GraVenhaGe

12113 27/11/2016 14:50 ADOS 1 dKC 1 ados-hal hoorn hoorn nh

13085 4/12/2016 14:45 oKV 1 ADOS 1 oostzaan oosTZaan

13235 11/12/2016 15:45 swift (a) 1 ADOS 1 oostenburg aMsTerdaM

13341 18/12/2016 14:50 ADOS 1 atalante 1 ados-hal hoorn hoorn nh

12437 7/1/2017 16:30 Midlandia 1 ADOS 1 de Tol BUnnIK

12532 15/1/2017 16:10 sporting 
West 1

ADOS 1 Inloophal/Van hogendorphal aMsTerdaM

13630 22/1/2017 14:50 ADOS 1 dubbel Zes 1 ados-hal hoorn hoorn nh

13755 29/1/2017 12:25 dKC 1 ADOS 1 Fortuna-hal delFT

12643 5/2/2017 14:50 ADOS 1 oKV 1 ados-hal hoorn hoorn nh

12806 12/2/2017 14:50 ADOS 1 swift (a) 1 ados-hal hoorn hoorn nh

12892 19/2/2017 14:30 atalante 1 ADOS 1 Zuiderpark apeldoorn

14039 11/3/2017 14:30 ADOS 1 Midlandia 1 ados-hal hoorn hoorn nh





noodoproep: 
scheidsrechters gezocht!!!

we want you!
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Beste ADOSsers en Oud-ADOSsers,

Afgelopen jaar is Els Koek gestopt met fluiten. Tijdens het vorige seizoen hebben Melvin en Sophie al 
aangegeven om diverse redenen niet meer te fluiten. Wydo heeft aangegeven meer bondswedstrijden 
te willen fluiten. Blijven er maar een beperkt aantal scheidsrechters over voor de thuiswedstrijden van 
ADOS 3 en de jeugdwedstrijden.

Vorig jaar is al herhaalde malen dringend gevraagd je beschikbaar te stellen als scheidsrechter. Hierop 
is één reactie gekomen, maar omdat er vier niet meer fluiten bij ADOS hebben we nu een behoorlijk 
probleem. Misschien moet een team zelf wel een scheidsrechter aanwijzen. En dat wil je toch niet! Dat  
is een blamage voor ADOS.

We willen dit najaar op het veld weer begeleiden en in november examens regelen (is digitaal).
Beste leden: Meld je aan. Anders hebben wij binnenkort geen scheidsrechters voor de wedstrijden.
Je hoeft echt niet elke week te fluiten. 6 tot 8 wedstrijden tijdens het hele seizoen is al geweldig. En 
natuurlijk begin je bij de jeugd.  Je kan daarna zelf bepalen of je senioren wil fluiten.

Beste leden, neem je verantwoordelijkheid en meld je bij mij (j.hania@quicknet.nl) aan. Dan  
overleggen we wat jouw traject gaat worden.

Ik reken op jullie.
Jan Hania
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Wedstr. Datum Tijd thuis uit Zaaldiensten Scheidsrechter

7366 12/11/2016 11:00 ados C1 haarlem C2 ouder van domique Michiel

21993 13/11/2016 11:00 ados a1 KZ/hiltex a3 Johan en Melvin bond, res. pascal

14303 13/11/2016 12:15 ados 3 Groen Geel 6 sophie en anouk Wydo

14325 13/11/2016 13:30 ados 2 apollo (h) 3 sanne en stef bond

11866 13/11/2016 14:50 ados 1 sporting West 1 Zoë en pippe bond

9459 19/11/2016 10:00 ados e2 sporting andijk e1 ouder van Kay sanne

7368 26/11/2016 11:00 ados C1 sporting West C1 ouder van Tamara, 
ramona

erwin

6293 26/11/2016 12:00 ados B1 Celeritas B1 ouder van esmée Chiel

18407 27/11/2016 12:15 ados a1 ZKV (Za) a2 Mike en Mirjam bond, res. Jan

14752 27/11/2016 13:30 ados 2 Blauw-Wit (a) 5 sanne en lieke bond

12113 27/11/2016 14:50 ados 1 dKC 1 Marsha en Chiel bond

9005 3/12/2016 10:00 ados e1 purmer e1 ouder van lisa sanne

9527 3/12/2016 11:00 ados e2 swift (a) e3 ouder van Justin luc

8429 3/12/2016 12:00 ados d1 oKV d1 ouder van Imara pascal

8425 10/12/2016 10:00 ados d1 ZKV (Za) d1 ouder van Ilse Chiel

19094 11/12/2016 11:00 ados a1 Furore a1 ouder van luc, Mike bond, res. Marten

9030 17/12/2016 11:00 ados e1 aurora e1 ouder van elke Fokje

9556 17/12/2016 12:00 ados e2 ZKV (Za) e2 ouder van nikki sanne

6615 17/12/2016 13:00 ados B1 Bep B3 ouder van Jeltje erwin

16872 17/12/2016 14:00 ados 3 Velocitas 5 reserves ados 3 pascal

16895 18/12/2016 13:30 ados 2 Bep 3 Joyce en Ingrid bond

13341 18/12/2016 14:50 ados 1 atalante 1 sanne en Bart bond
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t Beste senioren, junioren en ouders van jeugdleden,

hierbij vinden jullie het schema voor de zaaldiensten. Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging 
te zorgen! Voor de volledigheid hieronder de taken van de zaaldienst.

Veel succes en plezier tijdens de wedstrijden!

Zie vervolg op de volgende pagina.

 TAKEN ZAALDIENST
  Bedienen scorebord
  palen opzetten (eerste zaaldienst) en weghalen 

(laatste zaaldienst)
  Verzorgen van ballen voor de spelende teams
  spelers en coaches zonder juist schoeisel 

aanspreken. op sokken prima, anders mogen 
ze niet in de zaal

  Toeschouwers horen niet in de zaal, die kunnen 
vanaf de tribune kijken

  Zorgen dat er geen tassen langs het veld staan. 
deze kunnen in de kantine of in de bergingen 
geplaatst worden

  Verzorgen van drankje voor de scheidsrechter 
in de rust.
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8428 7/1/2017 10:00 ados d1 Celeritas d1 ouder van puck erwin

9059 14/1/2017 10:00 ados e1 Celeritas e1 ouder van esther luc

8427 14/1/2017 11:00 ados d1 apollo (h) d1 ouder van lysanne sanne

11152 21/1/2017 12:00 ados C1 apollo (h) C1 ouder van Jesse Chiel

6685 21/1/2017 13:00 ados B1 Kleine sluis B1 ouder van sacha Michiel

19386 21/1/2017 14:00 ados a1 oKV a1 ouder van Jeffrey bond, res. pascal

17370 22/1/2017 12:15 ados 3 ZKV (Za) 4 didier en erwin Marten

17392 22/1/2017 13:30 ados 2 ZKV (Za) 3 Milou en Carinde bond

13630 22/1/2017 14:50 ados 1 dubbel Zes 1 Joey en Kimberley bond

9346 28/1/2017 10:00 ados e1 KZ/hiltex e4 ouder van Fleur luc

9951 28/1/2017 11:00 ados e2 Furore e2 ouder van Mina Fokje

8426 28/1/2017 12:00 ados d1 dso (a) d1 ouder van shenna erwin

7370 4/2/2017 11:15 ados C1 KVa C1 ouder van ashley sanne

6434 4/2/2017 12:15 ados B1 KZ/hiltex B4 ouder van sharon Chiel

18750 4/2/2017 13:15 ados a1 roda a1 Joey en Michael bond, res. Marten

15684 4/2/2017 14:30 ados 2 rohda 3 Michiel en sophie bond

15662 5/2/2017 13:30 ados 3 oKV 4 pascal en sanne Jan

12643 5/2/2017 14:50 ados 1 oKV 1 sean en lianne bond

9374 11/2/2017 10:00 ados e1 Groen Geel e5 ouder van laura sanne

9981 11/2/2017 11:00 ados e2 apollo (h) e4 ouder van Kay luc

15946 12/2/2017 12:15 ados 3 sporting West 4 Joyce en Benno Marten

15969 12/2/2017 13:30 ados 2 swift (a) 2 Johan en sjoerd bond

12806 12/2/2017 14:50 ados 1 swift (a) 1 Chris en rick bond

7367 18/2/2017 10:00 ados C1 Bep C2 ouder van noëlle Michiel

8430 4/3/2017 10:00 ados d1 rapid d1 ouder van Yannick Chiel

7369 4/3/2017 11:00 ados C1 oKV C1 ouder van Janina erwin

9163 11/3/2017 10:00 ados e1 apollo (h) e2 ouder van lisa luc

9721 11/3/2017 11:00 ados e2 KZ/hiltex e5 ouder van Justin sanne

6787 11/3/2017 12:00 ados B1 dKV Victoria/Triaz B1 ouder van Kendel erwin

22018 11/3/2017 13:00 ados a1 dTs (e) a1 Ingrid en Chantal bond, res. Wydo

14039 11/3/2017 14:30 ados 1 Midlandia 1 Coen en Josephine bond

18081 12/3/2017 12:15 ados 3 KZ/hiltex 6 Michael en Bart Jan

18102 12/3/2017 13:30 ados 2 die haghe 3 aram en Jimmy bond
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Vr 28-oct 19h45 raymond openen & sluiten Jaarvergadering

Za 29-oct 09h15 peter openen oefenwedstrijden zaal

Za 29-oct 15h00 raymond oefenwedstrijden + Feest

Wo 2-nov 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 4-nov 19h45 Chantal openen & sluiten Training

di 8-nov 19h00 raymond openen & sluiten oefenwedstrijd ados 1

Wo 9-nov 18h30 Chantal openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 11-nov 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 12-nov 10h15 Yvonne openen & sluiten ados C1

Zo 13-nov 10h15 raymond openen & sluiten ados a1, 1, 2 & 3

Wo 16-nov 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 18-nov 19h45 raymond openen & sluiten Training

Za 19-nov 9h15 raymond openen & sluiten ados e2

Wo 23-nov 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 25-nov 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 26-nov 10h15 raymond openen & sluiten ados C1 & B1

Zo 27-nov 11h30 peter openen & sluiten ados a1, 1 & 2

Wo 30-nov 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 2-dec 19h45 raymond openen & sluiten Training

Za 3-dec 09h15 raymond openen & sluiten ados e1, e2 & d1

Wo 7-dec 19h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 9-dec 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 10-dec 09h15 raymond openen & sluiten ados d1

Zo 11-dec 10h15 peter openen & sluiten ados a1

Wo 14-dec 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 16-dec 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 17-dec 10h15 raymond openen & sluiten ados e1, e2, B1 & 3

Zo 18-dec 12h30 peter openen & sluiten ados 1 & 2

Wo 21-dec 18h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 23-dec 19h45 Chantal openen & sluiten Training ???

Vr 30-dec 19h45 Chantal openen & sluiten Training ???

Vr 6-Jan 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 7-Jan 9h15 raymond openen & sluiten ados d1

Wo 11-Jan 19h30 peter openen & sluiten Westfriezen handbal

Vr 13-Jan 19h45 Chantal openen & sluiten Training

Za 14-Jan 9h15 raymond openen & sluiten ados e1 & d1



trainersclinic
op uitnodiging van dTs enkhuizen zijn er op maandag 
10 oktober tien (jeugd)- trainers en coaches naar een 
trainersclinic van Korfbalstars geweest. de clinic werd 
gegeven door niemand minder dan andre Kuipers! alle 
deelnemers moesten zelf meedoen en konden aan het 
begin van de clinic een onderwerp inbrengen waar zij 
die avond meer over wilde leren en tijdens de eigen 
trainingen beter op in konden gaan. de onderwerpen 
die vooral naar voren kwamen waren het uitblokken, 
technisch goed schieten, scoren, vrij komen en zorgen 
dat (jeugd)spelers gedurende een training actief mee 
blijven doen. Met het uitleggen en voordoen van een 
(logische) oefeningen werd ieder onderwerp goed 
behandeld en was iedereen geholpen. 
In de kantine was er onder het genot van een warme 
kop koffie of thee nog de gelegenheid om (andere) 
onderwerpen nader te bespreken. ook hier goede tips 

en adviezen om de trainingen beter op te bouwen en 
in te richten. dTs en andre zijn we dankbaar voor een 
leuke en leerzame avond!

en hoe nu verder? de Technische Commissies hebben 
eerder al besloten om de trainingsdocumentatie van 
spelenderwijs Verbeteren aan te schaffen, deze is in 
ons bezit. ook hiermee willen we trainers en coaches 
ook meer handvatten geven om op een leuke manier 
het korfballen te verbeteren binnen de vereniging. 
helaas is het alweer even geleden maar we zullen 
op korte termijn een trainersbijeenkomst houden om 
hier verder op door te pakken en de documentatie te 
verspreiden aan de trainers.

namens de (Jeugd) Technische Commissie,
pascal Kraijer

deen jeugdsponsor actie
om de inzameling van de sponsormunten een flinke boost te geven hebben op zaterdag 1 oktober aantal 
senioren, jeugdspelers en ouders geholpen bij deen Betjewolfplein. Zoals de onderstaande foto laat zien is 
dit niet voor niets geweest…! naast het verzamelen van extra munten hebben we ook weer kunnen laten 
zien als ados, door het winkelend publiek werd er regelmatig een balletje gegooid! de deen Jeugdsponso-
ractie loopt nog t/m zaterdag 29 oktober dus blijf boodschappen doen bij deen en breng nog wat extra’s op 
voor de vereniging!  
Iedereen die aanwezig was bedankt voor de hulp en ondersteuning, jullie hebben een super voorbeeld gegeven!

namens het Bestuur, pascal Kraijer
LET OP:

de muntjes 
kunnen nog

 worden ingeleverd 
t/m zaterdag
5 november!
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even voorstellen
hallo allemaal,

langs deze weg wil ik mij voor-
stellen als nieuw bestuurslid van 
ados. sinds de jaren negentig 
ben ik (met tussenpozen) lid van 
ados. Mijn eerste korfbal erva-
ringen waren toen ik 6 jaar oud 

was in amsterdam bij aKV Blauwwit. omdat ik niet zo 
graag buiten speelde, adviseerde de schoolarts een 
teamsport te gaan doen. aKV Blauwwit was bij ons 
op de hoek, dus de zaterdagochtend daarop stond ik 
met mijn prachtige blauw wit gestreepte tenue op het 
grasveld. Geweldig vond ik het en één ding wilde ik... 
samen met mijn team winnen.
na onze verhuizing naar hoorn kwam ik via de 
Blauwe Berg bij ados terecht, waar ik met heel veel 

plezier in de junioren en senioren heb gespeeld. het 
laatste team waar ik met veel plezier op terug kijk 
is het oud zaterdag 1 team met Max van Jole als 
trainer en coach. Met zijn ideeën over korfbal “hKK, 
hogere korfbalkunde” hebben we nog flink wat 
partijtjes gewonnen.
Tegenwoordig korfbal ik niet meer maar houd ik mij, 
als secretaris sinds het begin van dit seizoen, aan de 
zijlijn bezig met ados. Ik hoop op deze manier een 
steentje te kunnen bijdragen aan de vereniging
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust en 
ideeën of opmerkingen voor het bestuur zijn natuurlijk 
altijd welkom via de mail secretarisados@gmail.com.

sportieve groeten en  
tot ziens bij ados,
sandy hermans

volleybaltoernooi
SAVE THE DATE: ZATERDAG 25 FEB

Jullie zullen wel denken wat vroeg om nu er al over 
te beginnen, maar het is zo 25 februari.
op zaterdag 25 feb. begint om 19.00 het volleybal 
toernooi bij ados tot het wanneer het eindigd. het 
is weer hetzelfde principe als vorgaande jaren, er 
kunnen maximaal 18 teams mee doen, en vol=vol. 

er mogen ook mensen/teams van buiten af mee 
doen. de teams moeten bestaan  uit min. 5 perso-
nen, het toernooi is vanaf de B jeugd. de inschrij-
ving bedraagt 10 euro per team.
Ik hoop dat het net weer zo gezellig en sportieve 
avond word als afgelopen keer.

Groetjes Chantal
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Wanneer: Zaterdag 25 februari
Tijd: Vanaf 19.00 uur
Voor:  Leden en niet leden van ADOS (vanaf de B-jeugd)
Opgeven:  Per team
Kosten: 10,- Euro per team (te betalen op de dag zelf)

Op zaterdag 25 februari wordt het 6e open volleybaltoernooi 
georganiseerd voor leden (vanaf B jeugd) / ouders en niet leden 
van ADOS. De avond begint om 19.00 uur. Na de wedstrijden is 
er een prijsuitreiking, een hapje en drankje en tijd voor de sterke 
verhalen. Uiteraard staat de gezelligheid en plezier centraal!

Een ieder kan zich als team (min 5 personen) vanaf heden 
opgeven bij Chantal Hulstede via de channie_h@hotmail.com 
of inschrijven door Chantal aan te spreken. 

Max. 
18 teams
VOl=VOl

toernooi



de glasbak
en toen was het eindelijk zover….alle leden van 
ados die bij de Fancy Fair geboden hadden op 
een rondleiding in de Glasbak, stonden om 18.30 
uur gereed op de parkeerplaats in Zwaag. edmond 
stond ons al met een grote glimlach op te wach-
ten. hij had er zin in en wij (Tilly en ruud engel, 
edwin Koolen, Isabella van delden, eline en ernst 
Wijnands, danielle schaafsma en Monique Meijer) 
óók!! Tilly was zeker goed voorbereid, ze had al een 
aantal afl everingen van prison Break gekeken en 
wist inmiddels “alles” van het gevangeniswezen.
 Uiteraard moesten we eerst op de foto:
 
We kregen eerst instructie voordat we naar binnen 
mochten: riem uit je broek, kleingeld uit je zak, 
geen metalen voorwerpen meenemen en ook geen 
mobiele telefoon. Id-bewijs bij de hand en ….door 
de poort. ruud moest zelfs zijn schoenen uitdoen 
anders bleef het poortje maar piepen.
eindelijk binnen kwamen we in de sleutelkamer. 
daar hing van alle werknemers een pieper en een 
sleutelbos. die van edmond was duidelijk her-
kenbaar en dus ook feilloos te vinden, er hingen 
namelijk een paar nike-schoentjes aan (hoe kan het 
ook anders). daarna gingen we naar de crisiskamer 
waar we even onze jassen konden achterlaten. deze 
ruimte heet zo omdat wanneer er een calamiteit/
crisis is, komen hier de diensten bij elkaar om 
te bekokstoven wat er gedaan moet worden met 
alle hulpmiddelen van dien. Zo edmond voert te 

spanning meteen op. en toen gingen we op pad. 
edmond nam ons mee door de hele glasbak, 
oponthoud in sluizen, piepjes en mooie melodietjes 
voordat de deuren open gaan. de sleutelbos van 
edmond rammelde fl ink en gelukkig opende dat ook 
vele deuren. achter elke deur zit wel een verhaal. 
Zo kwamen we bij de bezoekersruimte. elke gede-
tineerde heeft  recht op bezoek maar moet dat zelf 
allemaal regelen, aanvragen e.d. en zo kwamen we 
bij de BZT-ruimte. BZT staat voor Bezoek Zonder 
Toezicht…een beetje nadenken leert dat bezoek in 
een kamertje met een tweepersoonsbed al genoeg 
zegt over wat voor bezoek dit is. ook heb je een 
BaG-kamer, daar vindt Bezoek achter Glas plaats. 
Verder was er een grote bezoekersruimte. hier kan 
familie/vrienden (onder toezicht) de gedetineerden 
bezoeken. er is plek voor 12 gedetineerden en er 
kunnen maximaal 3 volwassenen en per volwassene 
1 kind op bezoek komen. het kan daar dus erg 
druk worden!

We vervolgende onze weg door het doolhof van 
sluizen, deuren en langs cellen. op de afdelingen 
moesten we wel heel zachtjes doen. Gedetineerden 
weten wel dat er rondleidingen zijn, maar kunnen 
aardig luidruchtig reageren wanneer ze door heb-
ben dat je in de buurt van de cellen bent. Fluisteren 
dus!! edmond liet ons ook de binnenkant van een 
cel zien. deze is echt niet groot, een bed, toilet, was-
tafel, kledingkast(je), TV en thats it! alles zit vast en 
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naar buiten kijken kun je niet. alleen omhoog tussen 
de vastgezette jaloezieën. een intercom op de cellen 
zorgt ervoor dat ze een vraag kunnen stellen aan de 
meldkamer, die vervolgens de medewerkers op de 
afdelingen informeert welke gedetineerde iets nodig 
heeft of een vraag wil stellen.

ook de isoleercellen op de Iso-afdeling werden 
geïnspecteerd. een groot matras en voor de rest een 
kale ruimte. Maar zelfs dat kan gesloopt!!! Buiten 
kan er gevoetbald worden, een rondje gelopen of 
iets dergelijks. 12 man tegelijk. In de glasbak zitten 
alleen maar mannen, er is plek voor ongeveer 350 
mannen, maar ongeveer 20 cellen stonden nu leeg.
na weer een gangetje kwamen we bij de Telehoor-
ruimte. hier stond een grote televisie, die op afstand 
aangezet kan worden op de rechtbank, zodat voor 
heel korte rechtspraak, geen vervoer naar de recht-
bank nodig is. de gedetineerde wordt naar deze 
kamer gebracht en hoort daar een vonnis van de 
rechter in het bijzijn van zijn advocaat. dat scheelt 
een hoop geregel met vervoer en dat scheel dus ook 
een hoop geld. Vervoer kost 2000 euro. er moet een 
busje komen, personeel, en ze zijn zomaar een dag 
kwijt. ook zijn er gedetineerden die onder strenge 
bewaking naar de rechtbank vervoerd moeten wor-
den. hiervoor kunnen wel 3 auto’s ingezet moeten 
worden. er wordt dan gebruik gemaakt van het 

zogeheten BoT (een team van gemaskerde mannen 
in gepantserde, geblindeerde voertuigen). dit vervoer 
kost zo 7000 euro!

Binnen dit gevangeniswezen is ook ruimte voor 
dagbesteding, zij kunnen zich daarvoor aanmelden 
en gaat dan van allerlei werkzaamheden doen. hard 
gewerkt wordt er niet echt, maar het is vooral een 
sociaal gebeuren. Gedetineerden verdienen hier wat 
geld mee en ze zijn van hun cel af. 
Uiteindelijk kwamen we op de plek waar alles ge-
beurd…..de werkkamer van edmond. Ver verheven 
boven zijn collega’s…(tsja dat heb je als je zo lang 
bent, staat je bureau ook een stuk hoger!!!) alleen 
daaraan al konden we zien dat hij daar zat, maar 
ook aan de foto’s van scott met de kampioensbeker 
van Groen Geel. Trotse papa!! edmond werkt op  
de afdeling bevolking en deze afdeling houdt zich 
bezig met het administreren van alles rondom  
de gedetineerden.

al met al een wereld binnen onze wereld.  
edmond heeft ons veel verteld en slingerde ons  
om de oren met allerlei afkortingen die ik inmiddels 
niet allemaal meer weet, maar…het was een  
geweldige rondleiding.
edmond, namens ons allen, hartelijk dank! (er is 
nog wat naar je onderweg!!)
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sportmassage ados
het bestuur heeft aan mij gevraagd om mij voor te 
stellen aan de leden en de mogelijkheden die ik kan 
bieden als sportmasseur. 
Voor de meeste van de vereniging ben ik zeker een 
bekende. Ik ben annemieke Wit, 47 jaar en 39 
jaar lid van de vereniging ados. Vanaf 2004 geen 
spelend lid meer maar wel in de vorm van algemeen 
lid. helaas door mijn vele knieproblemen in 2004 
gestopt met actief korfballen. Ik heb diverse taken 
gehad binnen de vereniging zoals de neven activi-
teiten Commissie (naC), voorzitter jeugdcommissie, 
technische commissie en op dit moment lid van de 
kantinecommissie. 

In 2006 heb ik de cursus sportmassage gedaan 
en daarop volgend een half jaar blessure preventie. 
diverse workshops gevolgd zo ook elastic sport tape 
(cure tape). 
Vanaf 2007 heb ik 9 seizoenen de verzorging 
gedaan bij voetbal vereniging Zwaluwen’30 op de 
zaterdag en een avond door de week. de bedoeling 
was dat ik in ieder geval een jaar zou stoppen met 
de voetbal maar dat is niet zo goed gelukt. Vanaf 
half oktober ga ik op donderdagavond de verzorging 
doen bij voetbalvereniging Westfriezen. ook weer 
leuk maar de weekenden hou ik met uitzondering 
van de zondag bij ados voorlopig vrij van voetbal. 
Bij de korfbal is de bekendheid met sportmassage 
toch wat minder dan bij de voetbal. Ik wilde wel met 
mijn hobby actief bezig zijn, vandaar 9 jaar geleden 
de keus om ook bij de voetbal aan de slag te gaan. 
als er bij ados een vraag is voor sportmassage kan 
er een beroep op mij gedaan worden. op de zondag 
als het 1e thuis speelt ben ik (bijna) altijd aanwezig. 

daarnaast kan men telefonisch met mij contact 
opnemen. Zoals ik al aangaf is sportmassage voor 
mij een hobby. 

Ik werk 4 dagen als manager in locatie nicolaas van 
omring, in lutjebroek. Vanaf half oktober de donder-
dag bij Westfriezen en ik wil zelf ook nog sporten in 
de vorm van fitness. 
Ik vind het dus prettig als er een beroep op mij ge-
daan wordt dat dit tijdig wordt gevraagd en we daar 
afspraken over kunnen maken. Voor mij komen dan 
de maandag, dinsdag of woensdagavond het beste 
uit. dit kan bij ados maar ook bij mij thuis is het 
mogelijk om behandeld te worden. 

Ik wil hierbij wel aangeven dat iedere sporter zich 
bewust moet zijn dat er risico’s zijn met blessures. 
denk er voor jezelf goed bij na hoe je verzekerd 
bent voor fysiotherapie. Mijn behandelingen zullen 
van korte duur zijn voor de klachten die er op dat 
moment spelen en niet in het oneindige doorgaan. 
Voor niet leden maar mensen die betrokken zijn bij de 
vereniging maak ik ook individuele afspraken. Ik vraag 
hier een geringe vergoeding voor. deze bedragen stem 
ik af met de personen. Ik adverteer hier niet mee, 
anders doe ik daar andere sportmasseurs tekort in. 
ook zijn er mogelijkheden bij mij thuis voor: 
hotstone massage, kruidenstempelmassage, oor-
kaarsen of deel massages van het lichaam. hier kan 
altijd naar geinformeerd worden. ook kan ik zorgdra-
gen voor een cadeau bon als hier interesse in is. 

annemieke Wit 
06-11248836 of 0229-232675 
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vervoer

workshops bso villa petteflet

contributie

Zoals bekend, wordt het vervoer 
bij de jeugdteams door de ouders 
verzorgd en bij de senioren door  
eigen spelers. alle coaches moeten 
hiervoor vervoersbriefjes regelen. 

Hierbij het verzoek om voor 
het hele seizoen een overzicht 
(pag. 25) bij te houden en 
deze aan het einde in te leve-
ren na de laatste wedstrijd. 

de vergoedingen voor deze ver-
voerskosten worden aan het eind 
van het seizoen verrekend met 
eventuele openstaande (contri-
butie) bedragen of uitbetaald. 
Uitbetaling geschiedt op het 
bankrekeningnummer wat bij de 
club bekend is met betrekking tot 
de contributiebetaling. Indien de 
vervoerskosten op een ander re-
keningnummer uitbetaald moeten 

worden dan het rekeningnummer 
waarvan de contributie is geïnd, 
dan dient dit op het vervoersbrief-
je te zijn aangegeven.
ook kan er aangegeven worden 
de vergoeding vervoerskosten te 
schenken aan ados.

Gaarne de vervoersbriefjes  
per email inleveren aan  
penningmeesterados@gmail.com

eind september en begin oktober hebben we als ados drie workshops 
korfbal kunnen geven bij Bso Villa petteflet. Kinderen in de leeftijd van 
4 tot 10 jaar hebben onder leiding van Michiel, Mirjam, luc, Marsha 
en sanne op speelse wijze lekker kunnen korfballen! het gooien en 
scoren ging de kinderen erg goed af! aan het einde van de laatste 
workshop hebben kinderen informatie meegekregen om mee te komen 
trainen bij ados. 
In het voorjaar van 2017 mogen we hier misschien nog een aantal 
workshops geven en ook gaan we informeren bij anders Bso’s en ba-
sisscholen of dit mogelijk is, de reacties waren namelijk zo enthousiast 
en positief! Mochten jullie ideeën of mogelijkheden hebben om op een 
school workshops te geven laat het mij dan weten, dan gaan we kijken 
wat er mogelijk is. 

Groeten pascal

Voor de leden die hun contributie in twee termijnen betalen, zal de tweede termijn eind januari worden 
afgeschreven. Vragen en opmerkingen bij voorkeur per email naar penningmeesterados@gmail.com.
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GroTe ClUBaCTIe   
u doet toch ook mee!!!!
Jaarlijks vindt binnen de vereniging de grote clubac-
tie plaats. de Grote Clubactie bestaat sinds 1972. 
de doelstelling is nooit veranderd: het ondersteu-
nen van het nederlandse verenigingsleven als een 
belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. 
een actie waar ados al jaren aan mee doet. alle 
senioren-en junioren krijgen 2 loten welke al in de 
contributie verrekend zijn. de bedoeling is dat de 
jeugdleden actief loten gaan verkopen. door middel 
van een intekenlijst kunnen deze loten gekocht wor-
den. lotenverkopers mogen vanaf  1 oktober op pad 
met de intekenlijsten. de intekenlijsten worden uit-
gedeeld via de coach van het team.  Betaling vindt 
plaats door een eenmalige automatische incasso. In 
oktober ontvangt u de loten. op 8 december is de 
trekking. naast de loten ontvangt u een boekje met 
kortingsbonnen. dit jaar kost een lot € 3,00.  80% 
van de opbrengst gaat naar de vereniging. steun 
ados en maak kans op een mooie prijs.

GroTe ClUBaCTIe   
Met elkaar komen we tot een topscore
de regeling voor de leden zoals deze in het verleden
binnen de vereniging is vastgesteld is als volgt: 
alle leden zijn verplicht om twee loten af te nemen 
(max. 6 per gezin). deze loten zijn eventueel door te 
verkopen aan derden. Jeugdleden gaan verder actief 
de loten verkopen. Voor diegenen die de meeste 
loten verkocht hebben worden 3 prijzen beschikbaar 

gesteld. de sluitingstijd om losse loten te verkopen 
is 17 november. overige leden kunnen natuurlijk ook 
meerdere loten afnemen. de coach van elk team 
ontvangt een intekenlijst om het aantal loten met de 
overige informatie in te vullen. 

GroTe ClUBaCTIe  
Wie verkoopt de meeste loten?
evenals voorgaande jaren zijn er leuke prijzen te 
winnen voor degene die de meeste loten verkoopt. 
dus doe je best. Familie, vrienden, buren, bedrijven,  
noem maar op. Iedereen wil toch loten van je ko-
pen? Wil je als topverkoper meer weten over de grote 
clubactie kijk dan op www.groteclubactie.nl.
op deze website kun je ook meedoen met een wed-
strijd waar je leuke prijzen mee kan winnen.

GroTe ClUBaCTIe  
Wat gaan we met het geld doen?
Van de opbrengsten vanuit de grote clubactie 
profi teert de gehele vereniging. Mocht iemand een 
specifi ek idee hebben dan horen wij dit graag.
 
GroTe ClUBaCTIe   
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Wil je helpen om zoveel mogelijk loten voor de 
vereniging te verkopen en ben je op zoek naar een 
Maatschappelijke stageplek dan kun je contact op 
nemen met els Koek. ook voor verdere
vragen over de grote club actie kunt 
u terecht bij els Koek tel.: 0229-262136
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Leuk extraatje: er wordt iets leuks geregeld voor de mensen die extra loten verkopen!
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LET OP:
de actie loopt 

nog t/m 
17 november!
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hoofdsponsor van ados

sponsors van ados

ADOS is op zoek naar een HOOFDSPONSOr voor de vereniging. Heeft  u interesse of kent u iemand, 
laat het ons weten en neem contact op met het bestuur.

SPONSOr WOrDeN BiJ ADOS? 
Neem contact op via de mail: ados.hoorn@knkv.nl
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teamsponsors van ados

TeAMSPONSOr WOrDeN BiJ ADOS? 
Neem contact op via de mail: ados.hoorn@knkv.nl



INSCHRIJFFORMULIER 

HOORNSE KORFBALVERENIGING ADOS 

Ondergetekende geeft zich met ingang van ......................................... op als lid van HKV ADOS. 

Naam                                    :................................................................... Voornaam:.......................................................... 

Adres                                     : ............................................................................................................................................................. 

Postcode/Woonplaats      : ............................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer               : ................................................................... Geboortedatum:.......................................................... 

Email adres                          : ............................................................................................................................................................. 

Ervaring met korfbal          :   Ja / Nee 
Categorie                              :   O   Senioren                                                                     O  Welp ( tot 6 jaar) 

O  Junioren      (16 t/m 18 jaar)                                   O  Recreant 
O  Aspirant      (12 t/m 16 jaar)                                   O  Algemeen lid / Donateur 
O  Pupil            ( 6 t/m 11 jaar)                                   O  Alleen trainen 

Het is de bedoeling dat onze spelende leden en/of ouders van spelende jeugdleden een bijdrage leveren in het functioneren 
van de vereniging. Wij willen u vragen om aan te geven voor welke activiteiten wij u kunnen benaderen. 
O   coachen en/of trainen(hulp) team                 O  bestuurslid                                  O   Neven activiteiten commissie(NAC) 
O   schoonmaken kantine/onderhoud terrein   O  schoolkorfbal commissie 
O   kantinedienst                                                     O  wedstrijdsecretariaat (jeugd of senioren) 
O  vrijwilligerscoördinator                                    O  (Jeugd) Technische commissie (TC of JTC) 
O   scheidsrechter                                                   O  Pers , propaganda en redactiecommissie (PPRC) 

Handtekening:                                                                                                                    Datum: 
(voor jeugdleden dienen 
de ouders te ondertekenen) 

Inschrijfgeld en contributieverplichting: 
Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren € 12,50, junioren € 10,-, aspiranten € 7,50, pupillen € 5,-. Welpen, recreanten en 
algemene leden betalen geen inschrijfgeld. De contributiebedragen zijn opgenomen in het clubblad “ De Doorloper”. 
Bij aanmelding verplicht men zich tot het einde van het seizoen (30 juni) lid te zijn, hetgeen inhoudt dat men to t die datum 
contributie dient te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris voor 1 juni. 
Contributiebetaling: 
De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Indien het jaarlijkse totaal contributiebedrag lager is dan 
€ 100, - wordt de incasso uitgevoerd in juli, voordat het nieuwe seizoen begint. Voor contributiebedragen in totaal hoger dan 
€ 100, - kan de contributie ook in twee termijnen worden geïncasseerd en wel in juli en januari. 
O     eenmalig voor het begin van het seizoen 
O     in twee termijnen 
Doorlopende machtiging (SEPA) 
Door ondertekening van dit formulier geeft u (zie bovenstaande adresgegevens) toestemming aan HKV ADOS (incassant 
ID:NL46ZZZ406252010000) gevestigd te Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van HKV ADOS met betrekking tot de contributie/inschrijfgeld en indien van toepassing voor de loten van de 
Grote Clubactie. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na de afschrijving laten 
terugboeken door uw bank. 
IBAN rekeningnummer:  ....................................................................    Bank identificatie(BIC):  ............................ 

Plaats en datum:........................                                                                            Handtekening voor de machtiging 
Het volledig ingevulde formulier inleveren bij: 
Yvonne Aker  
Smaragd 114 
1625 RK HOORN 
yvonneaker@kpnmail.nl  
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doorloper aanleverspecificaties
OOK eeN STUKJe iN De DOOrlOPer PlAATSeN? Graag te houden aan deze specificaties! 
Mailen naar doorloperados@gmail.com

  Tekst aanleveren in Word
  Tabellen aanleveren in excel
  afbeeldingen graag zo groot mogelijk in bestandsformaat JpG, pneG, TIFF of psd.
  afbeeldingen aanleveren als bijlage in de mail (niet geplakt in een document)

doorloper ados hoorn
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Voorzitter: (Vacant) 
Secretaris: sandy hermans 
 06-15418828
 ados.hoorn@knkv.nl
Penningmeester: Brenda Jong
 penningmeesterados@gmail.com
Algemeen Lid: pascal Kraijer 
 06-46341415
 pascal_kraijer@hotmail.com 
T.C. Senioren/Junioren: Voorzitter: (Vacant) 
 Waarnemer: nikki van riel
 06-22027690
 nvanriel@live.nl 
Wedstrijdsecretaris:
Zaal: nikki van riel 
 06- 22027690
 nvanriel@live.nl 
Veld: sanne Griffioen
 06-13524454
 sanne_griffioen@hotmail.com 
Recreanten: els Koek
 0229-262136
 roel.koek@planet.nl
Jeugd T.C.: Voorzitter: pascal Kraijer
 06-46341415
 pascal_kraijer@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris  
Jeugd: nathalie Zeeuwe
 06-22382908
 nathalie.zeeuwe@quicknet.nl
Ledenadministratie: Yvonne aker
 smaragd 114, 1625 rK hoorn
 yvonneaker@kpnmail.nl 
P.P.R.C: (Vacant) 
Doorloper: Carinde stoffelsen
 06-83213767
 doorloperados@gmail.com
Vertrouwenspersoon  
H.K.V. ADOS: Irene Fens
 irenefens@hetnet.nl 
Scheidsrechter  
coördinator: Jan hania
 j.hania@quicknet.nl

NAC:  Chantal hulstede 
 06-42310242
 adosnac@gmail.com
Materiaalbeheer hans Jong
 06-12727350
 jwmjong@kpnmail.nl
Kantinecommissie hans snel
 0653193933
 h.snel@quicknet.nl

CONTRIBuTIE per 1 juli 2016:
 senioren € 225,00
 senioren Zaal € 177,00
 senioren Veld € 126,00
 Junioren € 172,00
 aspiranten € 123,00
 pupillen € 104,00
 recreanten € 88,00
 Welpen € 29,00
 algemeen lid € 60,00
 donateur € 60,00

de contributiebedragen voor de spelende leden  
zijn inclusief shirt.
Informatie over gezinskorting bij de penningmeester.

 IBannr: nl56InGB0003431163
 ados hal roerdoMp 1
 1628 aW hoorn
 Tel: 0229-236235

Correspondentieadres 
van ADOS:  secretariaat
 p. van der Meerschstraat 6 
 1689 Xp Zwaag

 www.ados-hoorn.nl 
 ados.hoorn@knkv.nl
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