doorloper ados
alleen door oeFenInG sTerK

1e doorloper ● seIZoen 2016/2017 ● JaarGanG 41

voorwoord

2

Beste leden,
Daar gaan we weer, het nieuwe seizoen gaat van
start! Dit jaar ziet er wat anders uit dan normaal. We
hebben namelijk nog steeds een Bestuur zonder voorzitter!! Mocht u zich aangesproken voelen en denkt
u dat u de voorzitter kan en wil zijn van Ados Hoorn,
meldt u dan bij iemand van het bestuur. We hebben
een zo goed als nieuw bestuur dit jaar;
Chantal Hulstede; NAC (nieuw),
Hans Snel; Kantine
Sandy Hermans; secretaris (nieuw)
Brenda Jong; penningmeester (nieuw)
Pascal Kraijer; JTC
Nikki van Riel; TC
Na hard zoeken en veel nadenken hebben wij toch
een aantal vacatures kunnen vervullen. Wij gaan ons
best doen om er voor iedereen weer een goed jaar
van te maken.
Verder gaat de Doorloper niet iedere twee weken
komen, maar vier keer in het jaar. Aan het begin van
het seizoen, begin zaalseizoen, begin 2de veldhelft
en aan het einde van het seizoen. Dit wordt de eerste
Doorloper van dit seizoen, voor iedereen de eerste
keer in nieuwe vorm dus we hopen dat alles erin
staat. Mocht u nog dingen missen in deze Doorloper
die u graag in de volgende Doorloper(s) wilt zien kunt
u altijd Carinde Stoffelsen aanschieten of mailen naar
doorloperados@gmail.com.
Er zullen nog altijd mededelingen/ wijzigingen zijn die
niet in de Doorloper staan. Deze krijgt u dan per mail

en komt op het mededelingenbord (bij de ingang van
de kantine) te hangen. Houdt deze dus ook goed in
de gaten.
Maar we komen natuurlijk allemaal om te korfballen.
Dit jaar gaan we van start met 3 seniorenteams, 5
jeugdteams en 1 juniorenteam. We gaan er met z’n
allen weer een leuk en geslaagd jaar van maken!
De Sodaklup en de NAC gaan er dit jaar ook weer vol
tegen aan. Iedere maand staat er iets gepland voor de
jeugd en/of senioren. Kom dus vooral allemaal naar
de activiteiten die gepland staan. Afgelopen jaren was
het wat rustig op het gebied van activiteiten maar dat
gaan we dit jaar en de komende jaren goed maken.
Samen zorgen wij voor een gezellige vereniging!! Dit
kunnen de commissies niet alleen daar zijn jullie allemaal ook hard voor nodig.
Ook dit jaar hebben we natuurlijk weer een heel
aantal vrijwilligers die er voor zorgen dat alles in en
rondom Ados goed geregeld wordt. Het kan zomaar
zo zijn dat wij nog meer hulp nodig hebben dit jaar bij
activiteiten. U zult dan gevraagd worden als u langs
het veld staat of op het veld staat. Kijk zo meteen
alvast in de jaarkalender waar u wel mee wilt helpen,
zodat als u gevraagd wordt het niet uit de lucht komt.
Dit waren de huishoudelijke mededelingen.
Wij wensen iedereen een sportief, gezellig en leuk
seizoen!
Groetjes Nikki (namens het Bestuur)
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September 2016
3/4
7
11

28-09 of 19-10
Oktober 2016
22/23
28
29/30
29/30
28-09 of 19-10
November 2016
5/6
9
21
25
26
December 2016
17
17
24/25
31
31/1
Januari 2017
1
25
Februari 2017
18 of 25
25/26
Maart 2017
18

April 2017
12
16/17
22/23
29/30
Mei 2017
19
25
Juni 2017
4/5
10

Activiteit
Start competitie
Culinaire fietstocht
Sportbeurs Hoorn; Hoorn beweegt, Holenweg
Grote clubactie
Deensponsoractie
Schoonmaak complex
Themafeest

Tijd

Inhaalweekend
Jaarvergadering 20:00
Vrij weekend
Verloting, tijdens oefenwedstrijd
Gesprekken coaches (informeel)
Hoornskorfbalweekend
Themafeest
Vrij weekend
Teambuilding A1
Circus E- en F-pupillen
Clinic Leaguespelers voor A, B, C en D (onder voorbehoud)
Sinterklaas
Start zaalseizoen
Gemaskerd bal (onder voorbehoud)
Sinterkest voor A, B en C (onder voorbehoud)
Vrij weekend
Oliebollenverkoop (via bestelformulier)
Vrij weekend
Activiteit
Nieuwjaarsborrel
Spelletjesmiddag D en E + vriendje/vriendinnetje
Teamgesprekken

16.30u
16.00u
18.00-20.00u

15.00-17.00u

16.30-18.00u

Bezoek korballeague (datum afhankelijk van programma)
Inhaalweekend
Gesprekken coaches (formeel) + terugkoppeling teamgesprekken
Bingo-avond
Mixtoernooi A en senioren
Schoonmaak complex
Start 2e helft veldseizoen

vanaf 19.00u

Paasinstuif E+ vriendje/vriendinnetje
Pasen
Inhaalweekend
Inhaalweekend

16.30-18.00u

Flimavond B-en C-aspiranten
Hemelvaartsdag
Laatste speelweekend + afsluitings BBQ
Pinksterkamp
Eindfeest
Afsluiting seizoen

doorloper ados hoorn

4

Lieve leden,
Als NAC zijn we alweer druk bezig om activiteiten voor het komende seizoen te plannen. De eerste activiteit,
seizoensopening, hebben we zelfs alweer achter de rug. Het weer werkte nog niet helemaal mee, maar de
BBQ was erg gezellig. Op pagina 3 vinden jullie o.a. het overzicht van de NAC-activiteiten.
Wil je deelnemen aan een activiteit? Geef je dan op via adosnac@gmail.com of doe je inschrijfformulier in
de NAC-box in de kantine. Bij activiteiten waarvoor opgave noodzakelijk is horen we graag van tevoren of
we je kunnen verwachten, zodat we de planning of boodschappen daarop kunnen aanpassen. Omdat de
opzet van het krantje dit jaar wat veranderd is, zullen we de activiteiten aankondigen via facebook, mail
en flyers in de kantine, dus houd deze media goed in de gaten! We hopen dat jullie weer enthousiast aan
de activiteiten zullen deelnemen.
Tot snel!
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!

overzicht trainers en coaches
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veld jeugdteams Ados 2016-2017
Team Training 1
A1
di 19.00 20.00 uur
B1
di 18:00 19.00 uur
C1
di 19.00 20.00 uur
D1
di 18.00 19.00 uur
E1
di 17.00 18.00 uur
E2
di 17.00 18.00 uur

Trainer(s)
Alphonse Meijer
Brenda Jong
Pippe Braunschweiger/
Eise Brandhoff
Anouk Hulskes
Andrea Schaafsma
Martijn Trip/ Kevin
Teeuwen

Training 2
vr 19.00 20.00 uur
vr 19.00 20.00 uur
vr 19.00 20.00 uur
vr 18.00 19.00 uur
vr 17.00 18.00 uur
vr 17.00 18.00 uur

Trainer(s)
Erwin Schneiders
Pascal Kraijer

Coach
Alphonse
Meijer
?

Pippe Braunschweiger/
Elise Brandhoff
Ferry Stroet

Pippe Braunschweiger
?

?

Nathalie van
Amersfoort
Martijn Trip/
Kevin Teeuwen

Martijn Trip/ Kevin
Teeuwen

zaal jeugdteams Ados 2016-2017
Team Training 1
A1
di 19.00 20.00 uur
B1
di 18:00 19.00 uur
C1
di 19.00 20.00 uur
D1
di 18.00 19.00 uur
E1
di 17.00 18.00 uur
E2
di 17.00 18.00 uur

Trainer(s)
Alphonse Meijer
Brenda Jong
Pippe Braunschweiger/
Eise Brandhoff
Anouk Hulskes
Andrea Schaafsma
Martijn Trip/ Kevin
Teeuwen

Training 2
vr 19.00 20.00 uur
vr 19.00 20.00 uur
vr 19.00 20.00 uur
vr 18.00 19.00 uur
vr 17.00 18.00 uur
vr 17.00 18.00 uur

Trainer(s)
Erwin Schneiders
Pascal Kraijer

Coach
Alphonse
Meijer
?

Pippe Braunschweiger/
Elise Brandhoff
Ferry Stroet

Pippe Braunschweiger
?

?

Nathalie van
Amersfoort
Martijn Trip/
Kevin Teeuwen

Martijn Trip/ Kevin
Teeuwen

veld senioren Ados 2016-2017
Team Training 1
1e
Dinsdag
20.15 - 21.30
2e
Dinsdag
20.15 - 21.30
3e
Dinsdag
20.15 - 21.30

Trainer(s)
Erwin Schneiders/
Eberhard van Boxtel
Edwin Koolen
Freek Kleinveld

Training 2
Vrijdag
20.15 - 21.30
Vrijdag
20.15 - 21.30
Vrijdag
20.30 - 21.30

Trainer(s)
Erwin Schneiders/
Eberhard van Boxtel
Edwin Koolen

Coach
Erwin Schneiders/
Eberhard van Boxtel
Edwin Koolen

Freek Kleinveld

Freek Kleinveld
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EINDFEEST ADOS SEIZOEN
2015/2016
Laten we dit seizoen beginnen met een kleine terugblik op vorig seizoen. En wel het eindfeest op 4
juni. Na een lange en gezellige voorbereiding, waren we al vroeg op t veld die dag. Prachtig weer!!
Eigenlijk te mooi, maar klagen doen we niet. De
grote tent stond al opgebouwd, en de mensen van
de verhuur waren bezig een enorme stormbaan op
te blazen.
Ook binnen werden de spellen klaar gezet, en
buiten was het al vroeg een drukte, van allemaal
vrijwilligers! Iedereen wist wat zijn/haar taak was,
en het liep gesmeerd!Vlak voor dat de deelnemers binnen kwamen, voor deze super-6-kamp,
hielden we nog een briefing, zodat iedereen precies wist, wat zijn/haar activiteit was, welke plek,
en wat te doen.
Al deze mensen waren enorm enthousiast, hadden
er zin in, om er een top-evenement van te maken.
En dat is het ook geworden!! Er waren zo rond de
80 personen, die mee deden aan de 6-kamp...en
met overgave!! De wedstrijdleiding was in handen
van Miranda en Danielle.
Wat is er gestreden op de stormbaan, wat heeft
men lopen zweten bij het de hindernisbaan.
Ook het waterspel bracht veel natte en verhitte
gezichten op. Binnen werd er ook gestreden, hard,
fel bij het rokjesvoetbal! Op volle snelheid, bij het
korfballen en met precisie bij het blind volleyballen.
Heel veel lol, lachen, duw en trek-werk, en toch
wil iedereen winnen!! Ook dat was goed te zien bij
het touwtrekken. Alle teams gooide hun (zwaar)
gewicht in de strijd, niemand wilde "zomaar"
verliezen. Aan het eind van al deze bezigheden,
met z’n alle op de foto, die werd gemaakt, vanaf
het dak door onze persoonlijke sodaklup-fotografe
Christien Boonstra.

Kortom het was een bere-gezellige middag, die goed
is ontvangen. Ook onze mobiele EHBO-post, was
zeer tevreden. Ellen de Vos had het rustig gehad,
gelukkig maar!! We waren erg blij, dat ze aanwezig
wilde zijn.
Ondertussen dat de spellen nog in volle gang waren,
werden de voorbereidingen voor het buffet gestart.
Ik mag wel zeggen dat we met een record aantal
mensen aan tafel gingen. De teller stond officieel
op 108, maar tijdens de dag zelf, kregen we nog
aanmeldingen.
Elly, die belast was het de aanmeldingen die dag,
propte er uiteindelijk nog 6 eters bij, dus waren
het er 114!! En dankzij de inzet van vele mensen,
liep ook dit gesmeerd! Er was voldoende van alles
(behalve bordjes haha), en er werd flink opgeschept.
Mooi weer, mooie mensen, lekker eten....wat wil een
mens nog meer?? Nou, ...wanneer begint de bingo?
De jeugd zat er al helemaal klaar voor. We begonnen
iets later dan gepland, maar de prijzen vlogen om je
oren. Bloedfanatiek zat men af te strepen, het was
akelig stil in de kantine. Na de super ronde, waar de
hoofdprijs een bbq was, ging iedereen nog ff lekker
achterover in de relax-stand. Tijd voor een borrel!!
Wij, de sodaklup en de NAC, kunnen niet iedereen
persoonlijk langs om te danken, ik zou het vreselijk
vinden, als ik iemand per ongeluk zou vergeten. Dus
bij deze..DANK JULLIE WEL!!! Voor iedereen die
heeft geholpen, mee bedacht, uitgeleend, spullen
halen/brengen, vergaderen, last minute-oplossingen,
opbouwen, opruimen, scheidsrechteren, scores
noteren, spelleiding, opletten, bakken, snijden, opscheppen, en uiteraard voor de... GEZELLIGHEID!!!
Waar een kleine vereniging groot in kan zijn..en dan
mag je best trots zijn op jezelf.
Monique & Isabella

Foto's van het eindfeest op volgende pagina van Christien Gutter van C10 Photos
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Wedstr. Klasse Dag Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

1588

B5C

za

03-09-2016 ADOS B1 - Haarlem B2

12:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

1909

C3C

za

03-09-2016 ADOS C1 - BEP C2

11:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

2303

D2H

za

03-09-2016 ADOS D1 Blauw-Wit (A) D4

10:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

3151

E3J

za

03-09-2016 Zaandam Zuid E1 ADOS E2

09:30

Sportpark Poelenburg 1aK60

1788

B5C

za

10-09-2016 Sporting Andijk B1 ADOS B1

12:35

ANDIJK

1K40

1929

C3C

za

10-09-2016 OKV C1 - ADOS C1

13:15

Sportcomplex
Twiskepolder

3K40

2382

D2H

za

10-09-2016 Helios D1 - ADOS D1

12:00

Korfbalveld Helios
Sportpark Noord-E

2G (G)

3292

E3A

za

10-09-2016 Apollo (H) E2 - ADOS E1 10:00

Sportpark De Vork

4K24

3311

E3J

za

10-09-2016 Sporting West E3 ADOS E2

WesterparkKl�nneplein

1aK60

1461

A5H

zo

11-09-2016 KZ/Hiltex A4 - ADOS A1 13:00

Sportpark De Koog

3K40

1589

B5C

za

17-09-2016 ADOS B1 Sporting West B3

13:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

1910

C3C

za

17-09-2016 ADOS C1 - KZ/Hiltex C3 12:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

2328

D2H

za

17-09-2016 Celeritas D1 - ADOS D1

11:15

Sportpark De Groene
Voet

2aK40

3120

E3A

za

17-09-2016 ADOS E1 Groen Geel E3

11:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

3248

E3J

za

17-09-2016 ADOS E2 Groen Geel E7

10:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

1320

A5H

zo

18-09-2016 ADOS A1 - Helios A1

11:30

Sportcomplex ADOS

2aK60

1881

B5C

za

24-09-2016 Sporting West B3 ADOS B1

13:45

WesterparkKl�nneplein

1bK40

2103

C3C

za

24-09-2016 KZ/Hiltex C3 - ADOS C1 11:30

Sportpark De Koog

2K40

2857

E3A

za

24-09-2016 Furore E1 - ADOS E1

11:00

de Omzoom

2bK24

3205

E3J

za

24-09-2016 Furore E2 - ADOS E2

10:00

de Omzoom

2bK24

1335

A5H

zo

25-09-2016 Purmer A1 - ADOS A1

10:00

Sportpark Heemstee

1aK60

1818

B5C

za

01-10-2016 Haarlem B2 - ADOS B1

13:00

HAARLEM

1bK40

2004

C3C

za

01-10-2016 BEP C2 - ADOS C1

10:00

k.v. B.E.P.

2aK40

2748

D2H

za

01-10-2016 Blauw-Wit (A) D4 ADOS D1

11:00

Sportpark Joos
Banckersweg

2aK40

3121

E3A

za

01-10-2016 ADOS E1 - Aurora E1

11:00

Sportcomplex ADOS

1aK60
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3246

E3J

za

01-10-2016 ADOS E2 - WWSV E2

10:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

1322

A5H

zo

02-10-2016 ADOS A1 - ZKV (Za) A4

10:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

1587

B5C

za

08-10-2016 ADOS B1 Sporting Andijk B1

12:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

1908

C3C

za

08-10-2016 ADOS C1 - OKV C1

11:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

2302

D2H

za

08-10-2016 ADOS D1 - Helios D1

10:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

3133

E3A

za

08-10-2016 KZ/Hiltex E6 - ADOS E1 12:00

Sportpark De Koog

5G (G)

1560

A5H

zo

09-10-2016 Sporting West A2 ADOS A1

11:30

WesterparkKl�nneplein

1aK60

2301

D2H

za

15-10-2016 ADOS D1 - Celeritas D1

12:00

Sportcomplex ADOS

1bK40

3122

E3A

za

15-10-2016 ADOS E1 - ZKC '31 E3

11:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

3247

E3J

za

15-10-2016 ADOS E2 - Apollo (H) E4 10:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

1321

A5H

zo

16-10-2016 ADOS A1 - KZ/Hiltex A5 10:00

Sportcomplex ADOS

1aK60

Alleen van belang tijdens veldcompetitie: de afkortingen "KG" en "G" achter het veld betekenen resp. kunstgras en gewoon gras

Jeugd technische commissie
Beste (jeugd)leden en ouders,

tijds)niveau van het team. Ondanks meerdere oproepen hebben we helaas nog niet voor alle teams
Inmiddels zit de vakantie er (helaas) voor iedereen
de trainers en coaches rond, zie het onderstaande
op en wordt er door de meeste teams al twee weken schema. Mocht u dit leuk vinden om te doen en
hard getraind. Fijn om te zien dat iedereen er weer
geroepen voelen mag u zich bij mij melden!
zin in heeft! De samenstelling van de Jeugd technische Commissie (JTC) is dit seizoen anders dan die Het gaat allemaal niet vanzelf dus wat verwachten wij
van vorig seizoen. De JTC bestaat dit jaar uit Andrea van jullie? Dit is eigenlijk niet zo heel veel. Uiteraard
Schaafsma, Nathalie van Amersfoort en ondergevragen we jullie positieve inzet bij de trainingen en wedtekende. Wanneer er iets speelt binnen één van de
strijden. Mochten jullie een keer niet kunnen trainen
teams kunnen jullie één van ons aanspreken zodat
zeg dan netjes op tijd af bij de trainer(s). Voor het
wij het verder kunnen oppakken. Over algemene
afmelden van een wedstrijd graag vóór woensdagzaken ben ik het aanspreekpunt. Mocht er iets zijn
avond een afbericht bij Nathalie Zeeuwe
laat het ons dan a.u.b. weten en hou het niet voor
(nathalie.zeeuwe@quicknet.nl) en bij de coach.
jullie zelf!
De gegevens van Nathalie staan bij de wedstrijdschema’s vermeldt. Naast het korfbal worden er natuurlijk
Naast een andere samenstelling zijn we ook nauwer ook weer leuke en gezellige activiteiten georganiseerd
gaan samenwerken met de Technische Commisbinnen ADOS, deze staan in de jaarkalender elders in
sie (voor de senioren en junioren teams). Op deze
deze Doorloper. De aanwezigheid hierbij zien wij graag!
manier gaan we voor een duidelijkere communicatie
richting jullie maar willen we ook meer nadruk op
Iedereen een heel leuk en goed seizoen gewenst,
het korfbal gaan leggen. Gedurende het seizoen
maak er met z’n allen wat leuks van!
volgen er bijvoorbeeld clinic’s en gaan we specifieke
spelaspecten trainen, hierbij lettende op het (leefSportieve groeten, Pascal Kraijer
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Wedstr. Klasse Dag Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

2217
7655
8375
10035

2F
R3U
R4J
R4J

zo
zo
zo
za

04-09-2016
04-09-2016
04-09-2016
10-09-2016

14:30
13:00
11:30
14:45

1aK60
1aK60
1aK60
2aK40

1125
7406
2177
7646
8358
1389

2F
R3U
2F
R3U
R4J
2F

zo
zo
zo
zo
zo
zo

11-09-2016
11-09-2016
18-09-2016
18-09-2016
18-09-2016
25-09-2016

ADOS 1 - Refleks 1
ADOS 2 - Furore 2
ADOS 3 - Aurora 2
OVVO/De Kroon 5 ADOS 3
ALO 1 - ADOS 1
KZ/Hiltex 5 - ADOS 2
ADOS 1 - Movado 1
ADOS 2 - BEP 4
ADOS 3 - Groen Geel 4
Swift (A) 1 - ADOS 1

7470
8057
1450
7484
8070

R3U
R4J
2F
R3U
R4J

zo
zo
zo
zo
zo

25-09-2016
25-09-2016
02-10-2016
02-10-2016
02-10-2016

2468
7717
8488

2F
R3U
R4J

zo
zo
zo

KVA 4 - ADOS 2
Purmer 2 - ADOS 3
ADOS 1 - Conventus 1
ADOS 2 - OKV 3
ADOS 3 KZ Dana�den 4
09-10-2016 Juliana 1 - ADOS 1
09-10-2016 Apollo (H) 3 - ADOS 2
09-10-2016 AW/DTV 4 - ADOS 3

2579
7736
8525

2F
R3U
R4J

zo
zo
zo

16-10-2016 ADOS 1 - DKC 1
14:30
16-10-2016 ADOS 2 - Blauw-Wit (A) 6 13:00
16-10-2016 ADOS 3 - KZ/Hiltex 6
11:30

doorloper ados hoorn

14:30
11:30
14:30
13:00
11:30
14:30
14:30
13:00
14:30
13:00
11:30
14:30
11:30
12:00

Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Sportpark
Daalseweide
Bosjes van Pex
Sportpark De Koog
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Parkschouwburg
terrein
Amstelveen
Sportpark Heemstee
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Gem. sportpark
Sportpark De Vork
Sportpark
De Drieburg
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS
Sportcomplex ADOS

1aK60
1K40
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1aK60
1G (G)
1aK60
1K40
1aK60
1aK60
1aK60
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we want you!
Noodoproep:

Scheidsrechters gezocht!!!
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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Wedstrijdnr Datum

Aanvang

Thuis

Uit

Scheidsrechter

9/3/2016

10.00

ADOS E2

Appollo E4

Luc

2303

9/3/2016

10:00

ADOS D1

Blauw-Wit (A) D4

Sanne

1909

9/3/2016

11:00

ADOS C1

BEP C2

Chiel

1588

9/3/2016

12:00

ADOS B1

Haarlem B2

Pascal

8375

9/4/2016

11:30

ADOS 3

Aurora 2

Alphonse ?

7655

9/4/2016

13:00

ADOS 2

Furore 2

bond

2217

9/4/2016

14:30

ADOS 1

Refleks 1

bond

3248

9/17/2016

10:00

ADOS E2

Furore E2

Luc

3120

9/17/2016

11:00

ADOS E1

Groen Geel E3

Sanne

1910

9/17/2016

12:00

ADOS C1

KZ/Hiltex C3

Erwin

1589

9/17/2016

13:00

ADOS B1

Sporting West B3

Chiel

1320

9/18/2016

11:30

ADOS A1

Helios A1

Jan

8358

9/18/2016

11:30

ADOS 3

Groen Geel 4

n.n.b.

7646

9/18/2016

13:00

ADOS 2

BEP 4

bond

2177

9/18/2016

14:30

ADOS 1

Movado 1

bond

3246

10/1/2016

10:00

ADOS E2

Groen Geel E7

Chiel

3121

10/1/2016

11:00

ADOS E1

Aurora E1

Luc

1322

10/2/2016

10:00

ADOS A1

ZKV (Za) A4

Pascal

8070

10/2/2016

11:30

ADOS 3

KZ Danaïden 4

Jan

7484

10/2/2016

13:00

ADOS 2

OKV 3

bond

1450

10/2/2016

14:30

ADOS 1

Conventus 1

bond

2302

10/8/2016

10:00

ADOS D1

Helios D1

Luc

1908

10/8/2016

11:00

ADOS C1

OKV C1

Erwin

1587

10/8/2016

12:00

ADOS B1

Sporting Andijk B1

Marten

3122

10/15/2016 11:00

ADOS E1

ZKC ‘31 E3

Luc

2301

10/15/2016 12:00

ADOS D1

Celeritas D1

Pascal

1321

10/16/2016 10:00

ADOS A1

KZ/Hiltex A5

Erwin

8525

10/16/2016 11:30

ADOS 3

KZ/Hiltex 6

Marten

7736

10/16/2016 13:00

ADOS 2

Blauw-Wit (A) 6

bond

2579

10/16/2016 14:30

ADOS 1

DKC 1

bond
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vervoer
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 bij te houden en deze aan het
einde in te leveren na de laatste wedstrijd (zie
pag. 16).
De vergoedingen voor deze vervoerskosten worden
aan het eind van het seizoen verrekend met eventuele openstaande (contributie) 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 rekeningnummer uitbetaald moeten worden
dan het rekeningnummer waarvan de contributie
is geïnd, dan dient dit op het vervoersbriefje 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

deen jeugdsponsor actie
Beste leden,
We zijn blij om te vermelden dat we dit jaar als ADOS weer zijn ingeloot voor de DEEN Jeugdsponsor actie.
De officiële informatie hebben wij nog niet ontvangen maar medio september start de actie en kan er
gespaard gaan worden! ADOS zal dit jaar iets dichter “bij huis” te vinden zijn, namelijk in de DEEN Aagje
Dekenplein. Benader je familie, buren, vrienden, collega’s etc. alvast om ADOS te steunen en zoveel mogelijk munten te sparen, dan behalen we met z’n allen vast en zeker weer een mooi resultaat!!
Zodra er meer informatie ontvangen is zullen wij dit kenbaar maken en een beroep doen op jullie inzet om
ADOS extra te promoten.
Namens het Bestuur,
Pascal Kraijer
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Wedstr. Datum Naam sportcomlex en plaats Vervoerder 1 Voor- en
achternaam jeugdlid

Vervoerslijst seizoen 2016-2017 Ados Team: ______________
Uitbet.
of Ados?

Vervoerder 2 Voor- en
achternaam jeugdlid

Uitbet.
of Ados?

Vervoerder 3 Voor- en
achternaam jeugdlid

Vervoers lijst
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GROTE CLUBACTIE
U doet toch ook mee!!!!
Jaarlijks vindt binnen de vereniging de grote clubactie plaats. De Grote Clubactie bestaat sinds 1972.
De doelstelling is nooit veranderd: het ondersteunen van het Nederlandse verenigingsleven als een
belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving.
Een actie waar ADOS al jaren aan mee doet. Alle
senioren-en jun ioren 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 worden. Lotenverkopers mogen vanaf 1 oktober op pad
met de intekenlijsten. De intekenlijsten worden uitgedeeld 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 kopen? 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 wedstrijd waar je leuke prijzen mee kan winnen.
GROTE CLUBACTIE
Wat gaan we met het geld doen?
Van de opbrengsten vanuit de grote clubactie
profiteert de gehele vereniging. Mocht iemand een
specifiek 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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Hieronder geeft de Werkgroep Spelregels een aantal aandachtspunten
inzake de huidige spelregels, bestuursbesluiten en competitie-reglementen.
Per onderdeel is steeds via de link ‘Toelichting’ uitgebreidere informatie
te vinden. In afwijking van voorgaande jaren zijn er per 1 juli 2016 geen
wijzigingen in de spelregels.
1. AANDACHTSPUNTEN VOOR
SPELREGELS
Om deze tekst wat compact te houden is hieronder
een spelhervatting steeds aangeduid met SH, een
vrije worp met VW en een strafworp met SW.
Verbod om de nemer van een SH te hinderen.
§ 3.9c
Als na het fluitsignaal voor het nemen van de SH
de tegenstander van de nemer binnen armlengte en
vóór de nemer van de SH staat is hij in overtreding.
Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger,
dan wordt deze bestraft met een VW. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze
bestraft met weer een SH. Toelichting nr 1
Gevolg van een zware overtreding door een
verdediger. § 3.10a
Uitgangspunt is dat een zware overtreding altijd
een VW tot gevolg heeft; de tekst van § 3.10a is
duidelijk: “een vrije worp wordt toegekend”, een
verplichting dus. Het komt echter vaak voor dat
scheidsrechters toch door laten spelen vanwege de
voordeelregel. Dat is onjuist. Toelichting nr 2
Mag je een voet verplaatsen bij het nemen van
een SH, VW of SW?
Dat is toegestaan. Wel loopt de aanvaller het risico
dat de verdediging inloopt zodra de nemer van de
vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de
bal, een arm of een been maakt. Toelichting nr. 3
Kun je bij een herhaalde overtreding van een
verdediger een SW toekennen?
Volgens § 3.11a, sub B kan de scheidsrechter een
strafworp toekennen bij herhaaldelijk gepleegde
lichte of zware overtredingen door dezelfde ver-

dediger, waardoor de aanvaller wordt belemmerd
scoringskansen te verwerven. Toelichting nr. 4
Scheidsrechtersgebaren
De officiële scheidsrechtersgebaren zijn er niet voor
niets en dienen gebruikt te worden om beslissingen
van de scheidsrechter te verduidelijken Van belang
is dat scheidsrechter de gebaren na zijn fluitsignaal
duidelijk en op de juiste volgorde doet:
1. hij geeft eerst de sanctie aan: een SH, een
VW of een SW
2. vervolgens geeft hij met het officiële gebaar
aan welke spelregel is overtreden
3. als laatste geeft hij (indien noodzakelijk) aan
wie de overtreding heeft gemaakt. Toelichting
nr. 5
‘Partij’ of ‘vang’ roepen door een aanvaller
Als een aanvaller zoiets roept zullen de verdedigers
hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te staan.
Dat kan leiden tot een doelpunt en dat is onrechtvaardig. Het is echter formeel geen overtreding en
valt in de categorie ‘onbillijke bevoordeling’. Als de
scheidsrechter ziet dat verdedigers na deze misleiding hun verdedigende taak gaan opgeven fluit hij
af, geeft zo nodig bij herhaling geel en laat het spel
hervatten met de situatie zoals die bij het fluitsignaal
bestond. Toelichting nr. 6
2. AANDACHTSPUNTEN VOOR
COMPETITIEREGLEMENTEN EN
BESTUURSBESLUITEN
Gevolgen wisselen aanvoerder
De aanvoerder is gedurende de gehele wedstrijd in
functie: hij draagt deze taak over aan een andere
speler als hij niet meer aan het spel deelneemt. Het
KNKV en de IKF hebben onlangs afgesproken dat bij
wedstrijden waar de ‘terugwisselregeling’ geldt – zie
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punt 1 hiervoor - de gewisselde aanvoerder om pragmatische redenen aanvoerder blijft. Toelichting nr. 7
Afrastering bij veldwedstrijden
Om het gehele speelveld dient een obstakelvrije
ruimte van – bij voorkeur - 2 meter, maar ten minste
1 meter aanwezig te zijn. Het bestuursbesluit
“Afrastering” zegt dat de afrastering op ten minste
2 m van de zij- en achterlijnen rondom het gehele
speelveld, zonder onderbreking, moet worden aangebracht voor veldwedstijden die worden gespeeld
in: Ereklasse; Hoofdklasse; Overgangsklasse; 1e en
2e klasse; reserve Ereklasse, reserve Hoofdklasse,
reserve Overgangsklasse, reserve 1e klasse; Hoofdklasse A-jeugd (alle gemengd) en: topklasse dames.
Toelichting nr. 8
Coaches op de bank
De spelregels en het bestuursbesluit ‘banken, coach
en vervangende spelers’ bepalen dat een coach op
de bank behoort te zitten. Hij mag voor een korte
tijd de bank verlaten voor: 1. het geven van aanwij-

zingen aan zijn spelers; 2. het aanvragen en gebruik
maken van een time-out; 3. het aanbrengen van een
noodzakelijke wijziging in zijn ploeg, 4. het meedelen aan de scheidsrechter en de andere coach welke
aanvaller als niet-schietende speler moet worden
beschouwd. Scheidsrechters dienen hier op een
juiste wijze mee om te gaan. Toelichting nr. 9
3. TENSLOTTE
Veel vragen over de spel- en aanverwante regels
staan in de door de Werkgroep Spelregels opgemaakte notitie ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’,
die ook op de KNKV-site staat. Het bestand is te
vinden via ‘Competitie’ en vervolgens klikt men
linksonder op het kopje ‘Spelregels’, waarna zich
een pagina opent met allerlei informatie over spelregels en daar staat ook dit eerder genoemde bestand
bij.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? De werkgroep zal ze graag beantwoorden. U kunt uw vragen
stellen via het ticketsysteem van het KNKV.
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sponsors van ados
hooFdsponsor 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
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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
Categorie

: Ja / Nee
: O Senioren
O Junioren
O Aspirant
O Pupil

(16 t/m 18 jaar)
(12 t/m 16 jaar)
( 6 t/m 11 jaar)

O
O
O
O

Welp ( tot 6 jaar)
Recreant
Algemeen lid / Donateur
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:
(voor jeugdleden dienen
de ouders te ondertekenen)

Datum:

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:........................
Het volledig ingevulde formulier inleveren bij:
Yvonne Aker
Smaragd 114
1625 RK HOORN
yvonneaker@kpnmail.nl

Handtekening voor de machtiging
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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
06-28551789
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
Klipper 3
1625 EH HOORN
www.ados-hoorn.nl
ados.hoorn@knkv.nl

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)
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