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Beste Adossers,

Hier alweer het eerste stukje van het nieuwe seizoen 
namens het bestuur. Wij hopen dat iedereen een 
goede vakantie heeft gehad en dat iedereen weer 
volledig is opgeladen voor een nieuw korfbal sei-
zoen! Een seizoen waar toch enkele veranderingen 
zullen plaatsvinden binnen de club. De gehele  
club gaat dit seizoen op de zaterdag spelen en wij 
hopen daarmee dat we nog meer één vereniging 
gaan worden. 
Zo is het toch gezellig om eerst je eigen wedstrijd 
te spelen en daarna nog ergens reserve te blijven 
zitten, dan even te blijven eten met z’n allen en om 
daarna allemaal bij de selectie te komen kijken. 
Ik zeg: “klinkt super gezellig, toch?!?” 

Daarnaast moet Ados 1 dit jaar in de zaal gaan 
spelen met een schotklok. Voor het bedienen van de 
schotklok zijn wij nog opzoek naar vrijwilligers die 
graag achter die tafel plaats willen gaan nemen en 
de cursus van het KNKV willen gaan volgen. 

De selectie heeft de eerste trainingen en oefenwed-
strijden er al op zitten. Op zaterdag 26 augustus 
heeft Ados 1 hun eerste prijs van het seizoen al 
binnen gesleept. Zij zijn de winnaars van het Bert 
koopman toernooi bij Helios geworden. Ados 2 werd 
knap tweede. Wij hopen op een goede voortzetting 
en een mooi seizoen voor de beide teams.
De selectie zal dit jaar onder leiding staan van 2 
geheel nieuwe trainers voor ADOS. Pieter Schaap, 
voormalig trainer van RAPID uit Haarlem komt Ados 
1 trainen en coachen. Daarnaast is Hielko Bollen, 
voormalig trainer/coach van Sporting Andijk de 
nieuwe trainer/coach van Ados 2. Wij wensen beide 
trainers veel succes dit seizoen. 

Deze zomer heeft een groep vrijwilligers ook niet 
helemaal stil gezeten. 
Zo is er een groep vrijwilligers bezig geweest op 
zaterdag 5 augustus met het schoonmaken van de 
kantine en het buitenterrein, zodat we aanstaand 
weekend fris kunnen beginnen. De TC heeft een 
nieuwe trainer voor Ados 2 gevonden en de shirt 
commissie heeft de kleding pakketten voor de 
selectie en junioren kunnen bestellen. De nieuwe 
shirts voor de andere teams zullen binnenkort 

worden besteld. Wij hopen iedereen zo snel mogelijk 
in het nieuwe ADOS shirts te zien. Alleen voor de 
spelers van de E1 is het nog even langer wachten 
op de nieuwe shirts omdat zij net nieuwe shirts van 
de Grando hebben gekregen, maar we gaan kijken 
of ook zij snel in het nieuwe groene ADOS-shirt te 
bewonderen kunnen zijn.

Op vrijdag 1 september zal de ‘presentatie’ zijn van 
de nieuwe kledinglijn van ADOS.  We nodigen dan 
ook graag iedereen uit om te kijken bij het teken-
moment van de nieuwe sponsoren (Grando, B-logic 
en Regeer) en we hopen dat alle jeugdleden naar de 
clinic komen van Multigoals in samenwerking met 
de selectie die dan de nieuwe kleding collectie aan 
heeft. De clinic is in de zaal dus neem je zaalschoe-
nen mee. Zie de uitnodiging op de volgende pagina.
Mocht je als jeugdlid vrijdag echt niet kun-
nen komen, mail dat dan even naar Chantal 
(channie_h@hotmail.com) zodat wij weten 
hoeveel kinderen naar de clinic komen.
Het tekenmoment is om 19:00. Daarna start de 
clinic en deze zal tot ongeveer 20:30 duren. 
Op deze avond zal ook Duijn sport aanwezig zijn 
met de nieuwe kledinglijn van ADOS. Er kan dan al 
besteld worden mocht je iets willen. De nieuwe kle-
dinglijn zal binnen kort ook verkrijgbaar zijn in onze 
nieuwe webwinkel op onze mooie nieuwe website.

Na de clinic is er nog even tijd om met z’n allen na 
en bij te praten en kunnen we allemaal proosten op 
een mooi nieuw seizoen!!! 

Een sportief seizoen gewenst! 
Namens het bestuur, Chantal

de vrijwilligers van de grote schoonmaak 
lekker aan een kopje koffie



 

Uitnodiging clinic + presentatie kleding 
VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

Beste jeugdleden, trainers, coaches en belangstellenden,  

De zomervakantie zit er bijna voor iedereen op, dit betekent dat we weer gaan 
korfballen! Zoals eind vorig seizoen al bekend is gemaakt komt er een nieuwe 
kledinglijn, deze zal volgende week vrijdag gepresenteerd worden in 
aanwezigheid van sponsors en de selectie. 
 
Tevens zal er voor de jeugdleden een clinic worden gegeven (in de zaal!) door 
Multigoals en de selectie, een leuk en uitdagend programma is samengesteld 
voor alle jeugdleden. De clinic start om 19:00 en jullie worden allemaal om 
18.30 uur bij ADOS verwacht. De afsluiting van de avond is rond 20.30 uur, 
hierna kan er uiteraard nog een drankje genuttigd worden in de kantine. Mocht 
je niet kunnen (met een goede reden) dan kan je je afmelden bij Chantal 
Hulstede, channie_h@hotmail.com .  
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02-09-17 15:00 reserve ados 2 dos (W) 3 sportcomplex ados hoorn nh

09-09-17 10:00 d-jeugd nj ados d1 Bep d2 sportcomplex ados hoorn nh

09-09-17 11:00 C-jeugd nj ados C1 Bep C2 sportcomplex ados hoorn nh

09-09-17 11:00 e-jeugd nj dTs (e) e1 ados e1 sportcomplex Immerhorn enKhUIZen

09-09-17 12:00 B-jeugd nj ados B1 aW/dTV B1 sportcomplex ados hoorn nh

09-09-17 14:00 reserve VZod 2 ados 2 sportpark Calslagen KUdelsTaarT

09-09-17 14:15 a-jeugd nj Bep a3 ados a1 k.v. B.e.p. pUrMerend

09-09-17 15:30 standaard VZod 1 ados 1 sportpark Calslagen KUdelsTaarT

09-09-17 17:00 senioren nj rapid 5 ados 3 Korfbalcentrum Kleverlaan haarleM

12-09-17 20:00 standaard ados 1 oranje nassau 1 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 9:00 e-jeugd nj Bep e1 ados e1 k.v. B.e.p. pUrMerend

16-09-17 10:00 d-jeugd nj ados d1 oKV d1 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 11:00 B-jeugd nj ados B1 apollo B1 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 12:15 a-jeugd nj ados a1 oKV a1 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 12:15 C-jeugd nj ados C1 Groen Geel C2 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 14:00 reserve ados 2 MIa 4 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 15:30 standaard ados 1 odIK 1 sportcomplex ados hoorn nh

16-09-17 17:00 senioren nj ados 3 dKV (IJ) 2 sportcomplex ados hoorn nh

23-09-17 10:30 B-jeugd nj apollo B1 ados B1 sportpark de Vork heerhUGoWaard

23-09-17 11:00 e-jeugd nj ados e1 Bep e1 sportcomplex ados hoorn nh

23-09-17 11:45 a-jeugd nj oKV a1 ados a1 sportcomplex Twiskepolder oosTZaan

23-09-17 12:15 C-jeugd nj Groen Geel C2 ados C1 sportpark Trickelsoord WorMer

23-09-17 12:30 d-jeugd nj oKV d1 ados d1 sportcomplex Twiskepolder oosTZaan

23-09-17 14:00 reserve KIos (n) 2 ados 2 K.V. Kios nIeUW-Vennep

23-09-17 15:30 standaard KIos (n) 1 ados 1 K.V. Kios nIeUW-Vennep

23-09-17 17:00 senioren nj dKV (IJ) 2 ados 3 sportcomplex schoonenberg Velsen-ZUId

30-09-17 10:30 d-jeugd nj ados d1 Groen Geel d3 sportcomplex ados hoorn nh

30-09-17 11:30 C-jeugd nj ados C1 dso (a) C1 sportcomplex ados hoorn nh

30-09-17 11:30 e-jeugd nj apollo e1 ados e1 sportpark de Vork heerhUGoWaard

30-09-17 12:30 a-jeugd nj roda a1 ados a1 WesTZaan WesTZaan

30-09-17 12:30 B-jeugd nj ados B1 sporting Badho-
evedorp B1

sportcomplex ados hoorn nh

30-09-17 14:00 reserve ados 2 ZKC ‘31 2 sportcomplex ados hoorn nh

30-09-17 14:00 senioren nj dTs (e) 2 ados 3 sportcomplex Immerhorn enKhUIZen

30-09-17 15:30 standaard ados 1 ZKC ‘31 1 sportcomplex ados hoorn nh

07-10-17 10:30 B-jeugd nj aW/dTV B1 ados B1 sportpark de drieburg aMsTerdaM

07-10-17 11:30 e-jeugd nj ados e1 dTs (e) e1 sportcomplex ados hoorn nh

07-10-17 12:15 d-jeugd nj Bep d2 ados d1 k.v. B.e.p. pUrMerend

07-10-17 12:30 a-jeugd nj ados a1 Bep a3 sportcomplex ados hoorn nh

07-10-17 13:15 C-jeugd nj Bep C2 ados C1 k.v. B.e.p. pUrMerend

07-10-17 14:00 reserve Woudenberg 2 ados 2 sportpark de Grift WoUdenBerG

07-10-17 14:00 senioren nj ados 3 rapid 5 sportcomplex ados hoorn nh

Zie volgende pagina voor het vervolg
doorloper ados hoorn
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07-10-17 15:30 standaard Woudenberg 1 ados 1 sportpark de Grift WoUdenBerG

14-10-17 10:00 e-jeugd nj ados e1 apollo e1 sportcomplex ados hoorn nh

14-10-17 10:15 d-jeugd nj Groen Geel d3 ados d1 sportpark Trickelsoord WorMer

14-10-17 11:00 a-jeugd nj ados a1 roda a1 sportcomplex ados hoorn nh

14-10-17 11:30 C-jeugd nj dso (a) C1 ados C1 sportcomplex oosterhout alKMaar

14-10-17 12:30 senioren nj ados 3 dTs (e) 2 sportcomplex ados hoorn nh

14-10-17 12:30 B-jeugd nj sporting Bad-
hoevedorp B1

ados B1 sportpark akerveld BadhoeVedorp

14-10-17 14:00 reserve ados 2 rohda 4 sportcomplex ados hoorn nh

14-10-17 15:30 standaard ados 1 dWs 1 sportcomplex ados hoorn nh

datum tijd klasse thuis uit locatie plaats

doorloper ados hoorn
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Wij zijn per direct op zoek naar een 
coach voor onze B1! onze B1 is een 
ontzettend leuk meidenteam, waarin fanatisme 
maar vooral ook spelplezier voorop staat.
lijkt het jou leuk om deze meiden dit seizoen 
te coachen? Meld je aan bij de JTC 
(pascal_kraijer@hotmail.com) 
of bij andrea schneiders 
(andrea.schaafsma@quicknet.nl)

coacH ados b1

gezocHt!
vacature vacature vacature vacature

vacature vacature vacature vacature
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Coach Training dinsdag Training donderdag Traininstijden veld

s1 en s2 pieter en hielko pieter en hielko pieter en hielko 20:30 - 22:00

s3 hennie ? ? 20:30 - 21:30

a1 alphonse en ? alphonse en alphonse 19:30 - 20:30

B1 ? pascal edwin 19:30 - 20:30

C1 arjan + Johan/daniel Michiel arjan/Michiel 18:30 - 19:30

d1 nathalie/andrea erwin/luc luc/Mike 18:30 - 19:30

e1 Martijn/Kevin Marijn/Kevin Martijn/Kevin 17:30 - 18:30

Komen 
jullie ook 
gezellig 

een drankje
doen?

Dag Datum Tijd kracht Taak Opmerking

di 29-aug 19h00 Chantal B. openen & sluiten oefenwedstrijd ados 1

Vr 1-sep 17h45 raymond openen & sluiten presentatie nieuwe shirt

Za 2-sep 14h00 Chantal B. openen & sluiten ados 2

Za 9-sep 9h15 raymond openen & sluiten d1, C1 & B1

di 12-sep 19h00 peter openen & sluiten ados 1

Za 16-sep 9h15 Chantal B. openen Jeugd

Za 16-sep 14h00 raymond sluiten ados 2, 1 & 3

Za 23-sep 10h15 peter openen & sluiten ados e1

Za 30-sep 9h45 Chantal B. openen Jeugd

Za 30-sep 14h00 raymond sluiten ados 2 & 1

Za 7-okt 10h45 raymond openen & sluiten e1, a1 & ados 3

Za 14-okt 9h15 Chantal B. openen Jeugd

Za 14-okt 13h45 peter sluiten ados 2 & 1

kantine rooster



Wedstr.nr. datum tijd klasse thuis uit scheidsr.

4154 02-09-17 15:00 reserve ados 2 dos (W) 3 bond

5786 09-09-17 10:00 d-jeugd nj ados d1 Bep d2 erwin

4261 09-09-17 11:00 C-jeugd nj ados C1 Bep C2 Chiel

3241 09-09-17 12:00 B-jeugd nj ados B1 aW/dTV B1 pascal

9737 12-09-17 20:00 standaard ados 1 oranje nassau 1 bond

5785 16-09-17 10:00 d-jeugd nj ados d1 oKV d1 luc

3553 16-09-17 11:00 B-jeugd nj ados B1 apollo B1 erwin

1807 16-09-17 12:15 a-jeugd nj ados a1 oKV a1 pascal

4262 16-09-17 12:15 C-jeugd nj ados C1 Groen Geel C2 Michiel

9071 16-09-17 14:00 reserve ados 2 MIa 4 bond

9674 16-09-17 15:30 standaard ados 1 odIK 1 bond

253 16-09-17 17:00 senioren nj ados 3 dKV (IJ) 2 Marten

12074 23-09-17 11:00 e-jeugd nj ados e1 Bep e1 Fokje

5787 30-09-17 10:30 d-jeugd nj ados d1 Groen Geel d3 sanne

4263 30-09-17 11:30 C-jeugd nj ados C1 dso (a) C1 erwin

3865 30-09-17 12:30 B-jeugd nj ados B1 sp. Badhoevedorp B1 Chiel

3939 30-09-17 14:00 reserve ados 2 ZKC ‘31 2 bond

5556 30-09-17 15:30 standaard ados 1 ZKC ‘31 1 bond

12076 07-10-17 11:30 e-jeugd nj ados e1 dTs (e) e1 Michiel

1809 07-10-17 12:30 a-jeugd nj ados a1 Bep a3 Wydo

255 07-10-17 14:00 senioren nj ados 3 rapid 5 Jan

12077 14-10-17 10:00 e-jeugd nj ados e1 apollo e1 sanne

1808 14-10-17 11:00 a-jeugd nj ados a1 roda a1 Marten

254 14-10-17 12:30 senioren nj ados 3 dTs (e) 2 Wydo

700 14-10-17 14:00 reserve ados 2 rohda 4 bond

9370 14-10-17 15:30 standaard ados 1 dWs 1 bond

sc
He

id
sr

ec
Ht

er
s 

sc
He

m
a 

tH
ui

sw
ed

st
ri

jd
en

join us
scHeidsrecHters gezocHt!

join us
scHeidsrecHters gezocHt!
Geef je op bij Jan hania (j.hania@quicknet.nl)

doorloper ados hoorn
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In de laatste doorloper van vorig seizoen heeft al 
een aankondiging gestaan voor een nieuwe app voor 
het digitaal wedstrijdformulier. de KnKV heeft hier 
inmiddels haar eigen app voor:

sinds augustus staat in de play store (android) en 
de app store (ios) de KnKV Wedstrijdzaken app. 
deze app is de opvolger van de sportlinked app, 
die vanaf heden ook niet meer functioneert. het 
kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app 
kan vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij 
beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar 
gesteld. het is dus noodzakelijk dat uw coaches en 
scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor 
aanvang van de competitie.

Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de 
sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres 
gelijk is aan de lidgegevens in sportlink Club. Indien 
dit niet gelijk is, kan de KnKV dit niet aanpassen. 
dit moet altijd via de vereniging lopen.

de werking van de app is verder ongewijzigd geble-
ven, wel is het natuurlijk zo dat spelers in sportlink 
Club wel aan teams gekoppeld moeten zijn. Voor 
externe coaches is nog altijd van toepassing dat die 
aangemeld moeten worden via het formulier: www.
knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier

 LET OP: 
Download de nieuwe 
app KNKV Wedstrijd-
zaken, deze app is  
de opvolger van de 

Sportlinked appaH sportactie

jeugdsportpas Hoorn

ados doet mee met de ah sportactie. de ah sportactie is een lande-
lijke spaaractie waarbij klanten van albert heijn van 4 tot 24 september 
bij iedere € 10,- aan boodschappen 1 ah sportzegel ontvangen. Bij 
10 zegels is de spaarkaart vol. elke volle spaarkaart geeft vervolgens 
toegang tot vijf keer gratis sporten. sporten via deze actie kan gelijk 
vanaf de start van de ah sportactie tot 3 december 2017.

ados doet dit jaar weer mee met de jeugdsportpas 
hoorn. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 kunnen zich 
voor de periode van 18 september tot 22 oktober 
inschrijven voor de donderdag van 17.30 – 18.30. 
Voor de periode van 8 januari tot 18 februari kunnen 
de kinderen zich inschrijven voor de dinsdag van 

17.30 - 18.30. de kinderen die zich opgeven doen 
hierdoor mee met de reguliere training van de e1, 
waardoor deze activiteit altijd door kan gaan (ook als 
er maar weinig aanmeldingen zijn). door tevens te 
kiezen voor 2 verschillende dagen hopen we op een 
groter bereik. Inschrijving via www.sportpas.nl

NIEUWTJE! Frank van den Berg (recreant) zal zich in gaat zetten voor ados als club fotograaf. 
de teamfoto's en (waar mogelijk) evenementfoto's zullen door Frank op beeld vastgelegd worden.
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scHoolkorfbaltoernooi
Woensdag 15 november 2017 organiseert ados 
vanaf 15.00 een spelletjesmiddag voor groep 3 
en 4 van de basisschool. Ik ben nog op zoek naar 
vrijwilligers die invulling willen geven aan deze dag 
en vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen bij de 
verschillende spelonderdelen. 
Woensdag 16 mei 2018 wordt vanaf 15.00 uur een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de groe-
pen 5/6 en 7/8 van de basisschool. ook voor de 

organisatie van dit toernooi en voor de dag zelf zoek 
ik nog vrijwilligers. 

Mocht je een of beide dagen willen organiseren en/
of helpen, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar 
via het email adres vrijwilligerswerkados@gmail.com

Groet, 
sarah rood

Dinsdag 22 augustus: enkele vrijwilligers van ados verzorgden clinics tijdens huttendorp hoorn. 
Wat een feest was het daar. er zijn in totaal 3 clinics gegeven waarin de basisvaardigheden van korfbal  
naar voren kwamen. We hebben ontzettende fanatieke en enthousiaste kinderen gezien!

Iedereen die geholpen heeft deze dag, heel erg bedankt.
Groeten andrea

Huttendorp 2017

duizenden kinderen, en hun (groot)ouders, komen 
zondagmiddag 17 september genieten van de 9e 
aflevering van speeldag nl. Minstens 50(!) gratis 
attracties en speelactiviteiten zorgen voor vele 
bezoekers aan de hoornse binnenstad. ook ados 

staat op deze gezellige dag van 12.00 – 17.00 voor 
jullie klaar! er zullen 3 korfpalen worden neergezet 
en een tafel met informatiemateriaal. ook worden er 
vrijwilligers gezocht. Mocht je willen helpen, dit graag 
mailen naar vrijwilligerswerkados@gmail.com

speeldag.nl

VrIJWILLIgErs 
gEzOChT!!



leuk extraatje: er wordt iets leuks geregeld voor de mensen die extra loten verkopen!

let Op:
uiterlijke inlever-
datum voor de 
intekenlijsten is 

21 oktober

doorloper ados hoorn
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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  16 september op 
pad met de intekenlijsten. 21 oktober is de laatste 
dag dat de boekjes ingeleverd kunnen worden. de 
intekenlijsten worden uitgedeeld via de coach van 
het team. Betaling vindt plaats door een eenma-
lige automatische incasso.  op 13 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. 

ook is dit jaar weer de 20-loten actie. Iedereen die 
20 loten verkocht heeft  krijgt kortingsbonnen voor 
pretparken. dus 40 loten dubbele kortingsbonnen.

In de kantine staat een inleverdoos, maar je kunt ze 
ook bij je coach of bij els Koek inleveren.
Voor diegene die extra loten verkocht hebben staat 
er iets leuks op het programma en voor de 3 meest 
verkochte verkopers is er natuurlijk weer een prijsje 
te verdienen. Vorig jaar waren dit
Fleur, Michiel, Inge en Ilse. het was een gedeelde 3e 
plaats. natuurlijk waren we blij met deze extra
loten verkopers, maar er waren nog nooit zo weinig 
extra loten verkocht. stel me niet teleur en moedig
elkaar aan om zo veel mogelijk te verkopen. ook een 
oproep naar de coaches om dit te stimuleren.
succes!!!!

 Met elkaar komen we tot een topscore
de regeling voor de leden zoals deze in het verle-
den 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 20 oktober. 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. 
 
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.

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.
 
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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a. acht wissels in het gehele wedstrijdkorfbal
Vanaf 1 september 2017 is het in alle klassen van 
het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde 
als de dameskorfbalcompetitie toegestaan om zon-
der goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers 
te vervangen. het is eveneens toegestaan om een 
reeds eerder vervangen speler opnieuw aan het spel 
te laten deelnemen mits dit binnen de acht toege-
stane wissels valt.
Toelichting a.:
het Bondsbestuur heeft in een bestuursbesluit vast-
gesteld dat in alle competitiewedstrijden in het
top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als 
de dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle
play-off- en beslissingswedstrijden het is toegestaan 
om een vervangen speler opnieuw aan het spel
te laten deelnemen. er is dan wederom sprake van 
een spelerswisseling. elke speler kan binnen de
acht toegestane vervangingen onbeperkt worden 
vervangen of gewisseld. het vervangen van een
speler en het weer laten deelnemen aan het spel van 
een speler is alleen mogelijk bij een spelonderbre-
king, dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter. 
een speler die wordt vervangen mag op het moment 
van vervanging niet direct in het andere vak terug 
gewisseld worden. Voor een weggezonden of een 
geblesseerde speler en de vervanging daarvan is het 
bepaalde in § 2.1 onder c van de officiële spelre-
gels van toepassing, met dien verstande dat het om 
maximaal acht spelersvervangingen gaat. spelers die 
voor een weggezonden of een geblesseerde speler 
worden ingebracht nadat de acht vervangingen 
plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het 
spel hebben deelgenomen.

b. duur van de time out
Vanaf het moment dat de scheidsrechter een time-
out heeft toegestaan geeft de scheidsrechter niet
na 45 seconden maar na 50 seconden een fluitsig-
naal dat beide ploegen zich weer dienen op te
stellen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd na 
maximaal 60 seconden kan worden hervat.

Toelichting op b.:
de reden van deze wijziging is dat bij experimenten 
is gebleken dat 15 seconden te lang is voor de
spelers om zich weer op te stellen. door deze wijzi-
ging hebben coaches iets langer de tijd om functio-
nele aanwijzingen te geven

c. de aanvoerder
de aanvoerder kan gedurende de hele wedstrijd in 
functie blijven en hoeft deze taak niet meer over te
dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. de 
aanvoerder moet altijd als speler starten bij aanvang 
van de wedstrijd.
Toelichting op c.:
sommige bestaande competitiereglementen staan al 
toe dat een aanvoerder de gehele wedstrijd aanvoer-
der blijft, ook al is hij/zij gewisseld. deze wijziging 
stelt dat de aanvoerder altijd in het veld moet begin-
nen. de aanvoerder is in functie gedurende de gehele 
wedstrijd; hij hoeft deze taak dus niet meer over te 
dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt.

d. nemen van de strafworp
Bij een strafworp moet een poging tot het maken 
van een doelpunt gedaan worden. omdat de speler
die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal 
die de handen van de speler verlaat gezien als
een doelpoging. als de bal die de handen verlaat 
niet richting de korf gaat, bij voorbeeld als de nemer
eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit 
gezien als een overtreding van deze regel omdat de
regel gebiedt dat de nemer richting de korf moet 
schieten. overtreding van deze regel heeft tot gevolg
dat de verdediging een spelhervatting krijgt. de hui-
dige regels staan het ook toe dat spelers het
strafworpgebied betreden als de bal de handen van 
de nemer verlaten heeft.
Toelichting op d.:
deze verandering is nodig omdat het veelvuldig voor-
komt dat de nemer van de strafworp eerst met de
bal stuitert na het fluitsignaal. de bal zou dan de 
handen hebben verlaten waardoor een
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tegenstander in mag lopen en een doelpoging onmo-
gelijk kan maken. deze wijziging houdt in dat als
de bal de handen verlaat, de bal richting korf moet 
gaan (een doelpoging) als de bal niet richting korf
gaat is het een overtreding (een stuit of een worp 
naar een medespeler na het fluitsignaal overtreedt
deze regel).

e. scherpe voorwerpen
al jaren zijn scherpe voorwerpen in het veld niet 
toegestaan omdat deze tijdens het spel gevaar
kunnen opleveren. daaraan is nu specifiek toege-
voegd dat ook scherpe nagels daaronder vallen. de
scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaar-
den gesteld in de tweede paragraaf van §1.6 wordt
voldaan.
Toelichting op e.:
scherpe voorwerpen, zoals scherpe nagels, brillen 
zonder montuur, armbanden, halskettingen,
oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toege-
staan. deze moeten worden verwijderd of in die 
mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kun-
nen veroorzaken (zie ook § 2.3 h). omdat in onze 
sport in tegenstelling tot andere balsporten die met 
de handen gespeeld wordt, is het noodzakelijk dat in 
de huidige spelregels scherpe nagels of een definitie 
daarvan genoemd worden. de scheidsrechter moet
controleren op gevaarlijke voorwerpen. dit gebeurt 
meestal, maar wordt nu verplicht gesteld. nagels
moeten kortgeknipt en glad zijn.

f. de uitworp
In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toe-
gepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp
neemt om het spel te vertragen. het recht, om na 
een tegendoelpunt de bal uit te nemen, kunnen zij
kwijtraken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g 
(vertragen van het spel). het andere team krijgt
dan een spelhervatting.
Toelichting op f.:
In wedstrijden waar niet met zuivere speeltijd wordt 
gespeeld vertragen teams die de uitworp moeten
nemen vaak het spel zonder dat zij daarvoor bestraft 
kunnen worden (behalve met een gele kaart)
omdat de regels expliciet stellen dan het team dat 

een tegendoelpunt krijgt de uitworp moet nemen.
door deze kleine wijziging wordt de regel omtrent 
vertragen van het spel consistenter met andere
mogelijkheden voor het hervatten van het spel zoals 
een spelhervatting en vrije worp.

Veel vragen en antwoorden, de spel- en 
aanverwante regels betreffende kan je 
vinden op www.knkv.nl
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INsTALLATIETEChNIEk 
LOUrEM TECh

(TEAM)sPONsOr WOrDEN BIJ ADOs? Neem contact op via de mail: ados.hoorn@knkv.nl

sponsors van ados



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  
 

doorloper ados hoorn

18



O
p

g
er

ic
h

t 
18

 a
pr

il
 1

97
5.

 J
aa

r
g

aN
g

 4
1.

 V
er

Sc
h

iJ
N

t 
4 

Ja
ar

li
JK

S

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: 0229-504110

correspondentieadres 
van aDOS:  secretariaat
 p. van der Meerschstraat 6 
 1689 Xp Zwaag

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