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Beste leden,

de lange, donkere dagen van het najaar hebben  
zich inmiddels gemeld, de hoogste tijd voor een 
nieuwe doorloper en een terugblik op het eerste 
seizoen gedeelte.
helaas bleek al snel dat er in de senioren een 
dames tekort was, hierdoor werd er voornamelijk 
door ados 2 en 3 in verschillende samenstellingen 
gespeeld. Gelukkig waren de junioren dames, die 
zelf net naast het kampioenschap grepen, en de 
algemeen reserves bereidt om in te vallen. ados 
3 heeft als klap op de vuurpijl het kampioenschap 
behaalt, namens het bestuur nogmaals gefeliciteerd!

Tijdens een aantal wervingsactiviteiten hebben we 
ons als leukste sport van nederland ook weer laten 
zien aan de hoornse gemeenschap. de spelletjes-
middag voor de groepen 3/4 is helaas niet door-
gegaan omdat er ondanks alle inspanningen geen 
vrijwilliger(s) waren en die dit konden oppakken. dit 
is meer dan jammer omdat dit een leeftijdsgroep is 
waar we ons graag op richten.
Wanneer we meedoen aan een activiteit is het altijd 
goed voor elkaar maar we moeten ons als vereniging 
blijven inzetten om dit soort initiatieven door te laten 
gaan en succesvol te laten verlopen. Bij een vol-
gende oproep hopen wij op jullie hulp!

de eerder vermelde lange, donkere dagen betekend 
ook dat de zaalcompetitie weer voor de deur staat! 
de trainingen zijn inmiddels in volle gang, het aan-
komend weekend wordt er door iedereen oefen- 
wedstrijden gespeeld en in het weekend van 11 
november begint de competitie dan echt! Voor de 
selectie stond de afgelopen weken in het teken van 
het wennen om te spelen met een schotklok. 
Inmiddels is het behoorlijk normaal en ondanks 
dat het zeker geen makkelijk zaalseizoen zal gaan 
worden maakt de schotklok het spel automatisch 
veel korfgerichter.

naast een aantal nieuwe gezichten kunnen jullie  
verderop in deze doorloper meer lezen over de 
uitwisseling van spelers met sporting andijk. In de 
loop van het vorig seizoen zijn hiervoor de eerste 
gesprekken geweest met sporting andijk en de bond 
maar nu is alles hiervoor akkoord en geregeld. 

donderdag 2 november is de Jaarvergadering, hier 
hopen wij jullie allemaal weer te treffen om te kunnen 
discussiëren en brainstormen over de vereniging.

Iedereen veel plezier in de zaal!

namens het bestuur,
pascal Kraijer

eindfeest 2017
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Wed.nr. Datum Tijd Thuis Uit Hal Plaats
12345 11-11-17 18:30 ados 1 Wêz handich/doW 1 ados-hal hoorn nh
15573 11-11-17 17:00 ados 2 elburg 2 ados-hal hoorn nh
16949 11-11-17 15:45 ados a1 sporting Badhoevedorp a1 ados-hal hoorn nh
24391 11-11-17 14:45 ados C1 Bep C2 ados-hal hoorn nh
29090 11-11-17 13:45 ados d1 Groen Geel d2 ados-hal hoorn nh
35157 11-11-17 12:45 ados e1 apollo e1 ados-hal hoorn nh
40090 11-11-17 14:50 KVa 6 ados/sporting andijk 3 de nieuwe Bankras aMsTelVeen
18019 11-11-17 13:00 oKV B1 ados B1 oostzaan oosTZaan
37657 18-11-17 12:50 ados a1 dKV (IJ) a1 ados-hal hoorn nh
37342 18-11-17 11:45 ados B1 sporting West B1 ados-hal hoorn nh
40091 18-11-17 14:00 ados/sporting 

andijk 3
dTs (e) 2 ados-hal hoorn nh

15576 18-11-17 18:20 dalto/Klaverblad 
Verzekeringen 5

ados 2 hoenderdaal drIeBerGen-rIJsen-
BUrG

28874 18-11-17 15:15 Furore d1 ados d1 Zaanstad Zuid ZaandaM
23164 18-11-17 14:00 Groen Geel C2 ados C1 Groen-Geelhal WorMer
33024 18-11-17 11:00 Groen Geel e2 ados e1 Groen-Geelhal WorMer
12347 18-11-17 14:00 KIos (r) 1 ados 1 Buddingehof rUInerWold
12135 25-11-17 18:30 ados 1 dos Kampen/Veltman 1 ados-hal hoorn nh
15038 25-11-17 17:00 ados 2 dindoa 3 ados-hal hoorn nh
26963 25-11-17 14:45 ados d1 ZKC ‘31 d1 ados-hal hoorn nh
40100 25-11-17 15:45 ados/sporting 

andijk 3
rapid 5 ados-hal hoorn nh

18865 25-11-17 15:10 Bep B2 ados B1 MFsa pUrMerend
33660 25-11-17 14:40 swift (a) e1 ados e1 oostenburg aMsTerdaM
16071 02-12-17 15:00 ados a1 rohda a1 ados-hal hoorn nh
24444 02-12-17 14:00 ados C1 roda C1 ados-hal hoorn nh
35244 02-12-17 13:00 ados e1 dTs (e) e1 ados-hal hoorn nh
17824 02-12-17 15:30 apollo B1 ados B1 deimos heerhUGoWaard
15512 02-12-17 15:35 nova 2 ados 2 hF Witte Centrum de BIlT
12319 02-12-17 19:00 refleks 1 ados 1 Marimbahal rIJsWIJK Zh
18473 09-12-17 13:00 ados B1 roda B1 ados-hal hoorn nh
40093 09-12-17 14:00 ados/sporting 

andijk 3
swift (a) 6 ados-hal hoorn nh

12142 09-12-17 19:30 de Waterpoort 1 ados 1 schuttersveld sneek sneeK
37651 09-12-17 16:15 dKV (IJ) a1 ados a1 Zeewijk IJMUIden
33844 09-12-17 10:00 oKV e1 ados e1 oostzaan oosTZaan
15047 09-12-17 13:15 sparta (n) 3 ados 2 Watergoor nIJKerK Gld
12195 16-12-17 18:30 ados 1 apollo 1 ados-hal hoorn nh
15193 16-12-17 17:00 ados 2 antilopen/lancyr deelen 3 ados-hal hoorn nh
22789 16-12-17 16:00 ados C1 oKV C3 ados-hal hoorn nh
27578 16-12-17 15:00 ados d1 Blauw-Wit (a) d1 ados-hal hoorn nh
20000 16-12-17 13:00 KZ/hiltex B3 ados B1 Topsportcentrum de 

Koog
KooG aan de Zaan

40094 16-12-17 12:10 rapid 5 ados/sporting andijk 3 de spaarne haarleM
15914 16-12-17 12:00 sporting West a2 ados a1 Inloophal/Van hogen-

dorphal
aMsTerdaM

28917 23-12-17 12:00 KZ/hiltex d2 ados d1 Topsportcentrum de 
Koog

KooG aan de Zaan

15606 06-01-18 12:45 ados a1 haarlem a2 ados-hal hoorn nh
40092 06-01-18 14:00 ados/sporting 

andijk 3
ZKV (Za) 5 ados-hal hoorn nh

24602 06-01-18 13:10 Celeritas C1 ados C1 alkmaar noord alKMaar
35464 06-01-18 10:35 KVa e1 ados e1 de nieuwe Bankras aMsTelVeen
12324 06-01-18 20:30 phoenix 1 ados 1 de Veur ZoeTerMeer
15527 06-01-18 15:20 roda 2 ados 2 Topsportcentrum de 

Koog
KooG aan de Zaan

29178 06-01-18 13:00 roda d1 ados d1 Topsportcentrum de 
Koog

KooG aan de Zaan

complete zaalprogramma
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a 19410 13-01-18 13:00 ados B1 oKV B1 ados-hal hoorn nh

40096 13-01-18 14:00 ados/sporting 
andijk 3

KVa 6 ados-hal hoorn nh

37328 13-01-18 14:30 apollo e1 ados e1 deimos heerhUGoWaard
25655 13-01-18 15:30 Bep C2 ados C1 MFsa pUrMerend
14977 13-01-18 19:30 elburg 2 ados 2 ‘t huiken elBUrG
26727 13-01-18 11:00 Groen Geel d2 ados d1 Groen-Geelhal WorMer
17673 13-01-18 16:45 helios a1 ados a1 de enterij lIMMen
12111 13-01-18 20:20 Wêz handich/

doW 1
ados 1 dûnoard hoUTIGehaGe

12063 20-01-18 18:30 ados 1 KIos (r) 1 ados-hal hoorn nh
14855 20-01-18 17:00 ados 2 dalto/Klaverblad Verzekerin-

gen 5
ados-hal hoorn nh

17144 20-01-18 15:45 ados a1 sporting West a2 ados-hal hoorn nh
24757 20-01-18 14:45 ados C1 Groen Geel C2 ados-hal hoorn nh
26219 20-01-18 13:45 ados d1 roda d1 ados-hal hoorn nh
35765 20-01-18 12:45 ados e1 Groen Geel e2 ados-hal hoorn nh
40097 20-01-18 15:30 dTs (e) 2 ados/sporting andijk 3 de drecht enKhUIZen
37348 20-01-18 12:05 sporting West B1 ados B1 Inloophal/Van hogen-

dorphal
aMsTerdaM

17592 27-01-18 13:50 ados a1 helios a1 ados-hal hoorn nh
19729 27-01-18 12:50 ados B1 Bep B2 ados-hal hoorn nh
34126 27-01-18 11:50 ados e1 swift (a) e1 ados-hal hoorn nh
15109 27-01-18 13:00 dindoa 3 ados 2 dindoa-hal erMelo
12165 27-01-18 19:30 dos Kampen/Velt-

man 1
ados 1 oosterholthoeve IJsselMUIden

27286 27-01-18 11:00 ZKC ‘31 d1 ados d1 de Tref ZaandaM
40098 27-01-18 18:10 ZKV (Za) 5 ados/sporting andijk 3 de struyck ZaandaM
12285 03-02-18 18:30 ados 1 refleks 1 ados-hal hoorn nh
15426 03-02-18 17:00 ados 2 nova 2 ados-hal hoorn nh
18298 03-02-18 16:00 ados B1 apollo B1 ados-hal hoorn nh
28469 03-02-18 15:00 ados d1 Furore d1 ados-hal hoorn nh
34750 03-02-18 10:00 dTs (e) e1 ados e1 de drecht enKhUIZen
16028 03-02-18 17:10 haarlem a2 ados a1 Kennemer sportcen-

trum
haarleM

12339 10-02-18 18:30 ados 1 de Waterpoort 1 ados-hal hoorn nh
15558 10-02-18 17:00 ados 2 sparta (n) 3 ados-hal hoorn nh
25525 10-02-18 14:45 ados C1 KZ/hiltex C3 ados-hal hoorn nh
37149 10-02-18 13:45 ados e1 oKV e1 ados-hal hoorn nh
40095 10-02-18 15:45 ados/sporting 

andijk 3
dKV (IJ) 2 ados-hal hoorn nh

20101 10-02-18 13:00 roda B1 ados B1 Topsportcentrum de 
Koog

KooG aan de Zaan

19594 17-02-18 15:00 ados B1 KZ/hiltex B3 ados-hal hoorn nh
14882 17-02-18 11:10 antilopen/lancyr 

deelen 3
ados 2 de Korf leUsden

12074 17-02-18 15:50 apollo 1 ados 1 deimos heerhUGoWaard
26337 17-02-18 15:15 Blauw-Wit (a) d1 ados d1 Blauw-Withal aMsTerdaM
24368 17-02-18 12:00 oKV C3 ados C1 oostzaan oosTZaan
15707 17-02-18 13:00 rohda a1 ados a1 sporthal Calvijn College aMsTerdaM
40099 17-02-18 16:50 swift (a) 6 ados/sporting andijk 3 oostenburg aMsTerdaM
24150 24-02-18 10:00 roda C1 ados C1 Topsportcentrum de 

Koog
KooG aan de Zaan

23650 03-03-18 13:00 KZ/hiltex C3 ados C1 Topsportcentrum de 
Koog

KooG aan de Zaan

12303 10-03-18 18:30 ados 1 phoenix 1 ados-hal hoorn nh
15469 10-03-18 17:00 ados 2 roda 2 ados-hal hoorn nh
24185 10-03-18 16:00 ados C1 Celeritas C1 ados-hal hoorn nh
28659 10-03-18 15:00 ados d1 KZ/hiltex d2 ados-hal hoorn nh
34839 10-03-18 14:00 ados e1 KVa e1 ados-hal hoorn nh
40101 10-03-18 17:15 dKV (IJ) 2 ados/sporting andijk 3 Zeewijk IJMUIden
16621 10-03-18 12:05 sporting Badhoeve-

dorp a1
ados a1 Calandlyceum aMsTerdaM

doorloper ados hoorn
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Beste senioren, junioren en ouders van jeugdleden,

onderstaand vinden jullie het schema voor de zaal-
diensten. Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor 
vervanging te zorgen! Voor de volledigheid onder-
staand de taken van de zaaldienst. Veel succes en 
plezier tijdens de wedstrijden!

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 aan-

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

•  Toeschouwers weren uit 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 bergingenge-
plaatst worden

•  Banken bij de wedstrijden van ados 1 en 2 aan 
de kant van de tribune plaatsen i.v.m. jurytafel

JUry, scHoTklok en TiJDWaarneming 
biJ De WeDsTriJDen van senioren 1
Met ingang van dit seizoen moeten we bij de wedstrij-
den van ados 1 spelen met de schotklok. In de
vorige doorloper was al te lezen dat we op zoek waren 
naar juryleden en die hebben we gelukkig gevonden!
ellen de Vos, Yvonne aker en nikki van riel zullen 
dit zaalseizoen de rol van juryvoorzitter afwisselend 
op zich nemen. alvast hartstikke bedankt dames! 
naast de juryvoorzitter moeten er ook een tijdwaar-
nemer en schotklokbediener worden aangewezen. 
deze worden z.s.m. benaderd en getraind.

Datum Tijd Thuis Uit scheidsrechter Zaaldiensten
11-11-17 18:30 ados 1 Wêz handich/doW 1 bond Juryvoorzitter, tijdwaarnemer en schot-

klokbediener nog aan te wijzen
11-11-17 17:00 ados 2 elburg 2 bond sanne en anouk
11-11-17 15:45 ados a1 sporting Badhoevedorp a1 Wydo didier en rick
11-11-17 14:45 ados C1 Bep C2 erwin ouders van Manouk
11-11-17 13:45 ados d1 Groen Geel d2 Chiel ouders van Imara
11-11-17 12:45 ados e1 apollo e1 luc ouders van Justin
18-11-17 12:50 ados a1 dKV (IJ) a1 Marten Melvin en aram
18-11-17 11:45 ados B1 sporting West B1 Michiel ouders van ramona/Tamara
18-11-17 14:00 ados/sp. andijk 3 dTs (e) 2 Jan luc en Mike
25-11-17 18:30 ados 1 dos Kampen/Veltman 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
25-11-17 17:00 ados 2 dindoa 3 bond reserve ados 1
25-11-17 14:45 ados d1 ZKC ‘31 d1 pascal ouders van amy
25-11-17 15:45 ados/sp. andijk 3 rapid 5 Marten Chris en Mike
02-12-17 15:00 ados a1 rohda a1 Jan ouders van sacha en/of anouk
02-12-17 14:00 ados C1 roda C1 Fokje ouders van Ilse
02-12-17 13:00 ados e1 dTs (e) e1 nog in te delen ouders van laura
09-12-17 13:00 ados B1 roda B1 erwin ouders van Jeltje
09-12-17 14:00 ados/sp. andijk 3 swift (a) 6 Wydo reserve ados 3
16-12-17 18:30 ados 1 apollo 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
16-12-17 17:00 ados 2 antilopen/lancyr deelen 3 bond reserve ados 1
16-12-17 16:00 ados C1 oKV C3 luc ouders van shenna 
16-12-17 15:00 ados d1 Blauw-Wit (a) d1 pascal ouders van Melissa
06-01-18 12:45 ados a1 haarlem a2 pascal Milou en nikki
06-01-18 14:00 ados/sp. andijk 3 ZKV (Za) 5 Wydo Jeffrey en Marijn

Zie volgende pagina voor het vervolg
doorloper ados hoorn
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13-01-18 14:00 ados/sp. andijk 3 KVa 6 Marten reserve ados 3
20-01-18 18:30 ados 1 KIos (r) 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
20-01-18 17:00 ados 2 dalto/Klaverblad Verz.  5 bond sacha en Josephine
20-01-18 15:45 ados a1 sporting West a2 wydo Mike en Mirjam
20-01-18 14:45 ados C1 Groen Geel C2 erwin ouders van Femke
20-01-18 13:45 ados d1 roda d1 Michiel ouders van Kirsten
20-01-18 12:45 ados e1 Groen Geel e2 nog in te delen ouders van nikki
27-01-18 13:50 ados a1 helios a1 Marten ouders van Marijn
27-01-18 12:50 ados B1 Bep B2 erwin ouders van Ilse
27-01-18 11:50 ados e1 swift (a) e1 luc ouders van Fleur
03-02-18 18:30 ados 1 refleks 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
03-02-18 17:00 ados 2 nova 2 bond reserve ados 1
03-02-18 16:00 ados B1 apollo B1 erwin ouders van danique
03-02-18 15:00 ados d1 Furore d1 Fokje ouders van hanna
10-02-18 18:30 ados 1 de Waterpoort 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
10-02-18 17:00 ados 2 sparta (n) 3 bond sjoerd en Jimmy
10-02-18 14:45 ados C1 KZ/hiltex C3 Chiel ouders van puck
10-02-18 13:45 ados e1 oKV e1 nog in te delen ouders van Mina
10-02-18 15:45 ados/sp. andijk 3 dKV (IJ) 2 Jan Joyce en elise 
17-02-18 15:00 ados B1 KZ/hiltex B3 erwin ouders van sharon
10-03-18 18:30 ados 1 phoenix 1 bond uryvoorzitter, tijdwaarnemer en schotk-

lokbediener nog aan te wijzen
10-03-18 17:00 ados 2 roda 2 bond reserve ados 1
10-03-18 16:00 ados C1 Celeritas C1 erwin ouders van Janina
10-03-18 15:00 ados d1 KZ/hiltex d2 Michiel ouders van Yannick
10-03-18 14:00 ados e1 KVa e1 Fokje ouders van Kay

doorloper ados hoorn
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informatie jurytafel
Zoals jullie allemaal weten speelt ados 1 dit zaal-
seizoen in de 1e klasse. dit brengt wat veranderin-
gen met zich mee. Bijvoorbeeld dat zij spelen met 
zuivere speeltijd. de klok gaat hierdoor regelmatig 
stilgezet worden. een wedstrijd duurt in principe 2x 
25 minuten. Maar door de zuivere speeltijd kan de 
wedstrijd een stuk langer duren.
daarnaast is er een jurytafel aanwezig tijdens de 
wedstrijden, hier zitten 3 mensen aan. een
juryvoorzitter, een tijdwaarnemer en iemand die 
schotklok bedient. Voor juryvoorzitter hebben ellen
de Vos en Yvonne aker een cursus gevolgd. dit mag 
niemand anders doen. de andere twee functies
wel daarentegen.

Mocht je hier interesse in hebben, kun je contact 
opnemen met mij en kunnen we altijd eerst een
keer oefenen om te kijken of je het wat vind.
nog een verandering is dat de banken met de spe-
lers onder de tribune zullen staan, dit omdat ze aan
dezelfde kant als de jurytafel moeten staan.
het is niet meer toegestaan om tijdens een wed-
strijd van ados 1 de zaal in te komen en te kletsen 
met de “zaaldienst”. Zij moeten zich goed kunnen 
concentreren op de wedstrijd.
als iemand hier nog vragen over heeft  
kun je met mij contact opnemen.

Groetjes nikki van riel
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r Wo 1-nov 18:15 Michiel openen Westfriezen

Wo 1-nov 20:45 Chantal sluiten Westfriezen
Do 2-nov 19:30 Chantal openen & sluiten Jaarvergadering
Za 4-nov 11:15 peter openen oefenwedstrijden ados
Za 4-nov 17:15 Chantal sluiten oefenwedstrijden ados
Zo 5-nov 09:30 peter openen Westfriezen
Zo 5-nov 13:00 raymond sluiten Westfriezen
Wo 8-nov 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 9-nov 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 11-nov 12:00 Chantal openen ados e1,d1, C1 & a1
Za 11-nov 16:30 raymond sluiten ados 2 & 1
Wo 15-nov 18:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 16-nov 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 18-nov 11:00 raymond openen & sluiten ados B1, a1 & 3
Wo 22-nov 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 23-nov 20:00 peter openen & sluiten Training ados
vr 24-nov 19:30 raymond openen & sluiten Klaverjassen/Kezen
Za 25-nov 14:00 Chantal openen ados d1 & 3
Za 25-nov 1:30 peter sluiten ados 2 & 1
Wo 29-nov 18:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 30-nov 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 2-Dec 12:15 raymond openen & sluiten ados e1, C1 & a1
Wo 6-Dec 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 7-Dec 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 9-Dec 12:15 peter openen & sluiten ados B1 & 3
Wo 13-Dec 19:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 14-Dec 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 16-Dec 14:15 Chantal openen ados d1 & C1
Za 16-Dec 17:30 raymond sluiten ados 2 & 1
Wo 20-Dec 19:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 21-Dec 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 6-Jan 12:00 Chantal openen & sluiten ados a1 & 1
Wo 10-Jan 19:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 11-Jan 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 13-Jan 12:15 raymond openen & sluiten ados B1 & 3
Wo 17-Jan 19:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 18-Jan 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 20-Jan 12:00 raymond openen ados d1 & C1
Za 20-Jan 17:30 peter sluiten ados 2 & 1
Wo 24-Jan 18:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 25-Jan 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 27-Jan 11:00 Chantal openen & sluiten ados e1, B1 & a1
Wo 31-Jan 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 1-Feb 20h00 peter openen & sluiten Training ados
Za 3-Feb 14h15 peter openen ados d1 & B1
Za 3-Feb 17h30 raymond sluiten ados 2 & 1
Wo 7-Feb 18h15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 8-Feb 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Za 10-Feb 13:00 Chantal openen ados e1, C1 & 3
Za 10-Feb 17:00 peter sluiten ados 2 & 1
Wo 14-Feb 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 15-Feb 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 17-Feb 14:15 raymond openen & sluiten ados B1
Wo 21-Feb 18:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 22-Feb 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Wo 7-mar 18:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 8-mar 20:00 peter openen & sluiten Training ados
Za 10-mar 13:15 peter openen ados e1, C1 & 3
Za 10-mar 17:15 raymond sluiten ados 2 & 1
Wo 14-mar 18:15 Michiel openen & sluiten Westfriezen
Do 15-mar 20:00 Chantal openen & sluiten Training ados
Zo 18-mar ?? ?? Westfriezen
Wo 21-mar 19:15 Chantal openen & sluiten Westfriezen
Do 22-mar 20:00 peter openen & sluiten Training ados
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komen 
jullie ook 
gezellig 

een drankje
doen?
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tussenstand top 3 
loten verkoop:

nieuws vanuit de tc
ados gaat samenwerking aan met sporting 
andijk met ingang van dit zaalseizoen.

aan het begin van het veldseizoen begonnen we 
met een gering aantal dames in de senioren. na de 
eerste veldhelft werd dit nog nijpender door diverse 
oorzaken. dit heeft ervoor gezorgd dat we (opnieuw) 
samen met de bond hebben gekeken hoe we dit 
kunnen oplossen (om geen team te hoeven terug-
trekken). We hebben in het verleden diverse keren 
gesproken met sporting andijk om te kijken hoe 
we elkaar beter kunnen ondersteunen en nu is het 
moment aangebroken om dit vastere vorm te gaan 
geven. Zij hebben namelijk een structureel herente-
kort en wij een damestekort.

samen met de bond hebben we besloten om in de 
zaal een samenwerking aan te gaan voor ons
senioren 3 team dat in de breedtesport speelt. dit 

betekent dat jullie vanaf nu dit team kunnen
vinden onder de naam ados/sporting andijk 3. 
de spelers blijven lid van ados, spelen gewoon in 
het adosshirt en in onze eigen hal, alleen zullen de 
heren van ados afwisselend een wedstrijd spelen 
bij sporting andijk en vice versa zullen dames 
van sporting andijk bij ons spelen om de teams 
compleet te kunnen laten spelen. de spelers van 
sporting andijk mogen niet invallen in ons senioren 
1 en 2 team net zoals de spelers uit senioren 1 en 2 
niet in teams van sporting andijk mogen invallen.
We hopen hierdoor elk weekend lekker de wedstrij-
den te kunnen spelen met z’n allen!

heb je nog vragen naar aanleiding van boven- 
staande nieuws? neem dan gerust contact op met 
sanne Griffioen.

Groet van de TC

mededelingen 
van de penning-
meester
Jaarvergadering 2 november 2017
Conform artikel 22 van het huishoudelijk reglement 
ligt het financiële verslag 2016/2017 en de 
begroting 2017/2018 ter inzage bij Brenda Jong.

Fleur krulll       met 50 loten
manouk Joor    met 10 loten
elke Joor           met   6 loten

trainings- 
tijden zaal

Dinsdag Donderdag

s1 en s2 20.30 20.30

s3 20.30 19.30-20.30

a1 19.30-20.30 19.30-20.30

B1 18.30-19.30 18.30-19.30

C1 19.30-20.30 17.30-18.30

d1 18.30-19.30 18.30-19.30

e1 17.30-18.30 17.30-18.30

maandag

recreanten 20.00-21.00
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het eerste deel van het seizoen zit er al weer op, zo 
ook de eerste activiteiten van de sodaKlUp. Wij 
trapte het seizoen af, met een spelletjesavond voor 
de C en d. een gezellig klupje jongelui, waar op deze 
avond de dames de overhand hadden. 
eerst maar eens warm worden in de zaal met boter/
kaas/eieren. soort estafette-race, waar het niet al-
leen aankomt op snelheid, maar ook op slim kijken. 
daarna terug de kantine in voor een oudhollands 
spel hints, maar dan de 2.0 uitvoering. oft ewel 
dingen uitbeelden voor je team, maar met oven-
wanten aan!! lachen vanzelf, want dat is toch niet 
zo simpel. daarna was er nog een hoepelestafette, 
uiteraard wat lekkers en een natje,en om af te slui-
ten met een nog wat moeilijkere versie hints (ados 
heeft  namelijk hele slimme kids). hints 2.1!! Met 
z'n 2, een activiteit uitbeelden, als je met 1 arm aan 
elkaar vast zit! en met activiteiten moet je denken 
aan, trapeze zwaaien, onderwaterschaken, sneeuw-
vlokjes vangen, achteruit fi etsen op een 1-wieler, of 
je sporttas inpakken. ados kids zijn héééél vinding-
rijk, want alles werd geraden, toppers! een gezel-
lige avond, met een leuke groep, en de assistentie 
van Jeltje, sanne en dominique.

afgelopen donderdag 19/10 was het de beurt aan 
de e-tjes, met een vriendje mee. om 16.00u 
stonden ze al te trappelen met hun zaal schoenen 
aan. heerlijk weer naar binnen, muziekje erbij aan, 
gezellig! deze jong (maar zeker niet lui), gaan maar 
voor één ding. alles moet snel! dus estafette-
races om pionnetjes heen, score en zo snel mogelijk 

de bal aan de volgende geven. hoepels halen als je 
scoort enz. het spelletje 'in de lucht tekenen' was 
best moeilijk, maar met een beetje uitbeelden erbij, 
werd er toch een hoop geraden. dan nog eff e lekker 
uitrazen met 'kat en muis'. Waarbij iedereen een 
staart uit z'n broek had hangen, en de tikker die 
er uit moest trekken. het is wel 4x gespeeld! Wat 
kunnen jullie hard rennen! Met rode hoofden nog 
maar wat drinken, en met een chipie richting huis. 
2 uurtjes waren zo om. Fijn dat jullie er waren. ook 
vandaag hadden we assistentie van Jeltje en ashley. 
dominique kwam wat later uit school ook nog even.

Zoals jullie kunnen lezen, is de sodaKlUp al weer 
volop in beweging. op zaterdag 4/11 zijn er voor alle 
teams weer oefenwedstrijden, dus is er de hele dag 
reuring in de kantine. Voor ons dus het perfecte mo-
ment om er weer te zijn met de verloting!! lootjes 
kunnen dan gekocht worden, en kinderen hebben 
altijd prijs! Wat de hoofdprijs dit jaar is ga ik nog niet
verklappen, maar is zeker de moeite waard!! en de 
opbrengst wordt volledig gebruikt voor onze activitei-
ten voor de jeugd. dus vergeet je knip niet!!

op vrijdag 24/11 begint het winter klaverjassen, of 
keezen in de kantine. U kunt zich opgeven bij an-
nemiek. (annemieke.wit@ziggo.nl of 06-11248836)
en op 22/12 vieren wij weer kerst met de a, B, C!! 
en we hebben toch wat leuks gevonden...!

Iedereen een leuk en sportief zaalseizoen! 
Groetjes Isabella en Monique

sponsorkliks
de feestdagen komen er aan en wat is er nu leuker en mooier om inkopen te 
doen en daarmee ook nog de club te sponsoren! Ga je wat online bestellen, 
bestel het dan via www.sponsorkliks.com en vul korfbalvereniging ados in. Zo 
koop je jouw producten/cadeaus van je lievelingswinkel en steun je ados ook 
nog eens! Je kan de sponsorkliks ook na de feestdagen blijven gebruiken dan 
voor je gewonen aankopen via het internet.

Groetjes Isabella en Monique
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(Team)sPonsor 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          :   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: 0229-504110

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

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