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VOORWOORD
Beste allemaal,

De afgelopen maanden waren vanwege het Covid 
virus raar en daar zijn wij helaas nog niet vanaf. Wel 
gaan we er wat ons betreft samen alles aan doen 
om het seizoen voor iedereen zo leuk mogelijk te 
maken en daar hebben wij zin in! Om het Covid 
onderwerp voor nu af te sluiten wil ik jullie nogmaals 
attenderen op de eerder gecommuniceerde en 
getroffen maatregelen. Alleen samen kunnen we 
ervoor zorgen dat er de komende periode ook lekker 
gekorfbald kan worden. Voor de volledigheid is de 
laatste update van 28 augustus ook opgenomen 
in deze Doorloper, bij opmerkingen en/of vragen 
kunnen jullie bij mij terecht.

Vacatures
In de vorige Doorlopers hebben de 
Bestuursvacatures voor een nieuwe Secretaris en 
Penningmeester gestaan. Goed nieuws, deze gaan 
ingevuld worden door respectievelijk Iris de Snaijer 
(speelster ADOS 3) en Wouter Kossen (speler 
recreanten). Uiteraard zijn we hier heel blij mee, 
hiermee is het bestuur namelijk weer op sterkte en 
kunnen we ons blijven richten op de toekomst. Iris 
en Wouter stellen zich in deze Doorloper verderop 
voor aan jullie. Doordat Iris en Wouter worden 
toegevoegd aan het Bestuur gaan Sandy en Brenda 
het Bestuur verlaten en gaan zij de komende 
periode de overdracht van deze functies doen. 
Sandy en Brenda, nogmaals bedankt voor jullie 
inzet de afgelopen jaren en we hopen jullie af-en-toe 
nog op de vereniging te zien! Wat ik graag nog wil 
meegeven is dat het Bestuur iedere eerste maandag 
van de maand vergaderd. Wanneer jullie iets willen 
inbrengen voor de vergadering kan dat altijd, stuur 
dan een mail met bijvoorbeeld het onderwerp, 
vraag en toelichting wat je bespreekbaar wilt maken 
naar voorzitterados@gmail.com (Pascal) en naar 
secretarisados@gmail.com (Iris).

De bovenstaande ontwikkeling is natuurlijk heel 
positief! Andere vacatures zijn er binnen de 

vereniging alleen nog wel en gaande het seizoen 
blijven we dit bij jullie onder de aandacht brengen 
om tot oplossingen te komen. Eerder hebben we dit 
al gedaan met de oproep of iemand de coördinatie 
voor de Grote Clubactie en Jantje Beton op zich wilt 
nemen. Deze oproep staat nu nog een keer in de 
Doorloper, helaas heeft hiervoor nog niemand zich 
gemeld en blijven we dus op zoek. Voor beide acties 
geldt dat we de inkomsten die hieruit voortkomen 
direct kunnen investeren, de vereniging kan dit dus 
goed gebruiken.

Binnen de vereniging bestaat ook de PPRC 
(Promotie Propaganda, Redactie Commissie), 
deze behoort zich onder andere bezig te houden 
met promotieactiviteiten voor de vereniging en het 
contact met sponsors. Helaas is deze commissie 
de laatste jaren niet bezet geweest en heeft zelfs 
geen voorzitter. Doordat deze commissie niet goed 
bezet is geweest werden deze activiteiten ad hoc 
opgepakt door andere commissies, hierdoor bleef 
daar weer werk liggen en is het kort samengevat 
niet de situatie die wij als Bestuur voor ogen 
hebben. Het verleden heeft aangetoond dat 
wanneer enkele mensen zich hiermee bezighouden 
het qua tijdsinvestering goed te doen is en dat 
de werkzaamheden hierbij al opgepakt kunnen 
worden. Zie jij één van bovenstaande als een leuke 
vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met mij, 
dan bespreken we samen hoe we hier invulling aan 
kunnen geven en welke werkzaamheden hier exact 
bij horen. Een totaaloverzicht van de openstaande 
vacatures maken wij de komende periode 
inzichtelijk. 

Sportcomplex
Het complex ziet er met de nieuwe kunstgrasvelden 
naar tevredenheid uit. Als ADOS zijnde gaan 
we hier een gebruikersvergoeding voor betalen 
aan de Gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat 
iedereen blij is met nieuwe velden maar nu we 
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weer allemaal begonnen zijn blijkt dit helaas 
niet altijd. De afgelopen weken is het veld door 
eigen leden betreden met voetbalschoenen (die 
zijn niet gemaakt voor korfbalvelden en brengen 
beschadigingen aan), is het veld na trainingen 
achtergelaten met circa 20 lege waterflessen (is niet 
hygiënisch en het ziet er niet uit) en zijn deksels 
van de grondpalen niet terug geplaatst (waardoor 
er water en vuil in de grondpotten kan komen en 
het plaatsen van palen bemoeilijkt). Hierbij dan ook 
een dringende oproep aan iedereen om het veld 
netjes achter te laten na je training of wedstrijd. 
Ga voorzichtig om met de materialen, ruim deze 
materialen netjes op na je training of wedstrijd en 
vergeet ook het materialenhok niet op slot te doen.

De senioren hebben aan het einde van de trainingen 
al gemerkt dat het met de verlichting helaas nog 
niet goed gesteld is. Hoe kan dit? De lampen in 
de lichtmasten zijn inmiddels van een zwaardere 
capaciteit dan we hadden en hier is de meterkast 
(nog) niet voor uitgerust. Dat er zwaardere 
verlichting nodig was hebben wij tijdens de 
gesprekken over het nieuwe veld tijdig aangegeven 
bij de Gemeente Hoorn. Wij zijn uiteraard 
onaangenaam verrast met de ontstane situatie maar 
werken achter de schermen hard aan een oplossing. 
We zijn druk bezig om de meterkast te laten 
verzwaren, hier zijn alleen ook andere partijen bij 
betrokken en het duurt daardoor iets langer. In het 
allerergste geval blijven de velden aan de achterkant 

slecht verlicht totdat we de zaal ingaan, echter doen 
we er natuurlijk zoveel mogelijk aan om het z.s.m. 
mogelijk op te lossen. 
Afsluiten wil ik met wederom positief nieuws. Het 
digitale scorebord voor buiten is reeds aangekocht 
en opgehaald, zie de onderstaande foto voor het 
uiteindelijk gekozen model. 

Het is de bedoeling dat het scorebord binnen 
enkele weken geplaatst gaat worden op het dak 
van de kantine. Het is nu nog even wachten 
op de benodigde bevestigingsmaterialen die in 
bestelling staan. Zodra het scorebord in gebruik kan 
worden genomen gaat de gebruikershandleiding 
gecommuniceerd worden. Het kunnen aankopen 
van het scorebord is mede tot stand gekomen door 
inzamelingsacties die georganiseerd zijn door Joyce 
Veen en Laura Spil (speelsters ADOS 1). Meiden, 
super bedankt voor jullie inzet!

Iedereen een sportief, gezond en gezellig korfbal 
seizoen gewenst!

Sportieve groeten
Pascal (Voorzitter)

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Wouter Kossen (42) en neem het zo-
genaamde "stokje" als penningmeester over van 
Brenda. Sinds 2018 kom ik als trotse ouder van 
Nienke (speelt in de C1) bij ADOS. Na haar eerste 
seizoen, begon het ook bij mij te kriebelen en speel ik 
sinds vorig jaar bij de recreanten mee. Erg leuk en bo-
venal, gezellig! In het dagelijks leven ben ik controller, 
waardoor ook meteen de link op het financiële vlak is 
gelegd. Ik kijk ernaar uit om de club te helpen.
 
Groeten Wouter

Hoi, ik ben Iris en speel sinds vorig zaalseizoen mee 
met het derde. Korfballen doe ik al vanaf mijn 8e, 
dus toen ik naar Hoorn verhuisde en een sport zocht 
kwam ik al snel bij jullie korfbalclub uit! Mijn oudste 
zoontje doet nu sinds deze zomer mee met de  
Kangaroes en lijkt ook de smaak te pakken te hebben. 
Ik werk drie dagen in de week bij de bibliotheek als 
beleidsmedewerker en mag sinds dit seizoen ook de 
rol van secretaris op me nemen. Ik heb er zin in! 

Groetjes, Iris
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JAARKALENDER

NAC VACATURE
Lieve leden,

De NAC is op zoek naar nieuwe 
talent! Wat doet de NAC ook 
alweer? Nou, in normale tijden 
organiseert de NAC allerlei 
gezellige activiteiten naast het 
korfballen, zowel voor de jonge 
jeugd als voor de oudere jeugd en 
senioren. Denk bijvoorbeeld aan 
vossenjacht, sinterklaasfeest, gala 
en niet te vergeten het eindfeest. 
Op dit moment is het nog even de 
vraag wanneer alle evenementen 
weer 'normaal' doorgang kunnen 
vinden, maar daar ligt nu juist ook 
een deel van de uitdaging. Ook 
in deze tijd hebben we immers 
behoefte aan gezelligheid!

Zit je vol met ideeen? En 
draai je je hand niet om voor 
het organiseren van van een 
feestje? Of vind je het gewoon 
gezellig? Meld je dan bij één van 
onderstaande leden, of stuur een 
mail naar adosnac@gmail.com

Groetjes van de Nac
Nikki, Zoë, Sanne en Mirjam
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NIEUW SEIZOEN
De eerste trainingen zijn alweer geweest en wat voelt 
het fijn om weer lekker te korfballen met elkaar! 
Aankomende zaterdag 5 september start de 
veldcompetitie en gelukkig hebben we voor alle 
jeugdteams trainers en coaches weten te vinden. 
Alvast nu al enorm bedankt voor al jullie inzet het 
komende seizoen. 
Voor en tijdens de zomervakantie zijn we druk 
opzoek geweest naar coaches voor ADOS 1 
en ADOS 2. En we hebben goed nieuws! 
Hielko Bollen is dit seizoen de coach en trainer 
van ADOS 1. Een aantal jaar geleden was hij al 
trainer van ADOS 2 en nu maakt hij de stap naar 
hoofdcoach. Daarnaast hebben we Edwin Koolen 
gevonden om dit seizoen als coach en trainer van 
een jong ADOS 2 te bouwen aan de toekomst. 
We wensen Hielko en Edwin enorm veel succes 
en plezier komend seizoen. 
Met ingang van dit seizoen gaan we van start met 
een nieuw technisch beleidsplan. Hierin staan 
een aantal basisprincipes die bij alle teams worden 
ingevoerd, hiermee willen we “rode draad” creëren 
in het spel bij ADOS. Gericht trainen en coachen 
zal hierbij een belangrijk aspect zijn. De trainers/
coaches van de B1, A1, 2e en 1e zijn hierover 
inmiddels geïnformeerd en ontvangen de besproken 
documenten nog per mail. Hopelijk zien jullie 
e.e.a. snel terug in het spel van deze teams. 

Er zijn dit seizoen ook een aantal nieuwe spelregels:
•  Vanaf nu neemt iedereen zijn ‘zelfverdiende’ 

strafworp. Bij twijfel wijst de scheidsrechter aan 
wie de strafworp neemt.

•  De regel over ‘voetbal’ geldt alleen nog als het 
bewust gebeurt. Dus geen gedoe meer over was 
het nu boven de knie of er onder en als je de 
bal per ongeluk op je been of voet krijgt, gewoon 
doorspelen. Alleen opzettelijk voetbal wordt 
bestraft door de scheids.

•  ‘Steunen’ of ‘vallend de bal bemachtigen’ wordt 
ook niet meer bestraft. Hierbij moet je vooral 
denken aan de knie op de grond of languit 
liggend de bal nog pakken. Die regels vloeiden 
voort uit de grastijd, toen het vooral bij de jeugd 
soms nog wel iets aantrekkelijks had om over 
de grond te rollen, maar met het kunstgras 
laat je dat wel uit je hoofd, dus waarom dan 
schoolmeesterachtig doen over die enkele keer 
dat het wèl gebeurt.

•  De bal met de vuist raken mag ook nu, maar dat 
zal ongetwijfeld beperkt blijven tot die incidentele 
keer dat dat eens gebeurt, want de regels over 
‘gevaarlijk spel’, zijn ongetwijfeld niet veranderd, 
dus als je denkt ‘Ha, nu kan ik de bal eens een 
flinke hengst geven’ dan is dat een vergissing.

•  Onnodig het spel ophouden kan tijdens de 
hele wedstrijd bestraft worden. Dat is meer 
iets voor de hoogste lagen van de competities, 
want kinderen houden zich daar zelden mee 
bezig, maar als de opdracht aan de spelers dus 
zichtbaar is als ‘Rekken en erbij blijven’ dan kan 
de scheids daar wat aan doen.

•  De ‘hoogtebal’ is afgeschaft. Dat roept nog wel 
wat vragen op, want moet de scheids nu, als twee 
spelers tegelijk de bal pakken, het bekende ‘Iet 
wiet waait is eerlijk weg’ doen? Daarvoor moeten 
we kennelijk de correcte vertaling nog even 
afwachten.

•  Tenslotte is er nog gewijzigd, dat er voortaan twee 
coaches mogen zijn, maar wel met de beperking, 
dat er maar één van de bank mag komen en dus 
niet allebei tegelijk of ieder een eigen vak van 
dichtbij coachen.

Voor meer informatie check dan even de site 
van het KNKV. We wensen jullie allemaal een 
ontzettend fijn en sportief korfbalseizoen! 

Groet, de TC

NIEUWE SPELREGELS

Wedstrijdsecretaris:
Senioren: Sanne Griffioen
 06-13524454
 technischecommissieados@gmail.com 
Junioren en Jeugd: Nathalie Zeeuwe
 06-22382908
 technischecommissieados@gmail.com

Afzeggen wedstrijden:
Natuurlijk kan het zo zijn dat je er een keer een wedstrijd 
niet bij kunt zijn. Geef dit dan zo snel mogelijk van te voren 
door aan het wedstrijdsecretariaat. Doe dit nooit later 
dan de donderdagavond voor de betreffende wedstrijd. 
Voor de A-junioren en overige jeugdteams kan er afgezegd 
worden bij Nathalie, voor de senioren bij Sanne.
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TOEZICHT(H)OUDERS
Beste spelers en ouders,

Hieronder zijn nogmaals de teamindelingen met 
trainingstijden. Ook staan er nogmaals de toezicht-
houders voor de trainingen bij de jeugd vermeld.
Wat nieuw is, zijn nu ook de toezichthouders 
bij de wedstrijden. Ook dit is vanuit de richtlijnen 
verplicht. Wanneer wij ook deze taak met z’n allen 
kunnen invullen is het voor iedereen het minste 
werk. Kijk dus goed wanneer je bent ingedeeld. 

Teamindeling en trainingstijden:
Senioren 1: Joey, Mike, Pippe, Sean,  
Carinde, Eva, Inge, Laura
Dinsdag en Donderdag 20:30-22:00 uur 
(Hielko) 

Senioren 2: Chiel, Jeffrey, Luc, Marijn, Koen, 
Tjeerd, Fleur, Roos, Sanne M, Sanne H, Sophie, Zoë,
Mirjam (AR), Chantal (AR)
Dinsdag en Donderdag 20:30-22:00 uur 
(Edwin)

Senioren 3: Jimmy, Aram, Jorrick, Johan, Ferry,
Erik, Pascal, Michael, Arjen, Esther, Iris, Josephine, 
Tamara, Sacha, Nathalie (AR), Sanne G (AR)
Donderdag 19:30-20:30 uur

Recreanten: Martijn, Johan, Danielle, Miranda, 
Frank, Willemijn, Hans, Peter, Wouter
Maandag 20:00-21:00 uur

A1: Jeltje, Sharon, Ilse, Ashley, Ramona,  
Tamara, Dominique, Noelle, Jesse, Dean, Lennard
Dinsdag 19:30-20:30 uur (Pippe/Chiel)
Donderdag 19:30-20:30 uur (Pippe/Chiel)

B1: Janina, Lysanne, Ilse, Amy, Manouk,  
Hanna, Yannick, Britt, Floortje, Gijs, Shenna
Dinsdag 19:00-20:00 uur (Luc)
Donderdag 18:30-19:30 uur (Arjen)

C1: Elke, Esther, Nynke, Lisa, Jens, Jade, Selina, 
Laura, Tijn, Kay, Nienke
Dinsdag 19:00-20:00 uur (Mirjam en Carinde)
Donderdag 18:30-19:30 uur (Inge en Jeltje)

F1: Sarah, Daan, Ferry, Milan, Nieuw lid, Nieuw lid
Elke Zaterdag (vanaf 5-9) 10:00- 11:00 uur 
(Hanna en Mike)

Kangoeroes: Fenne, Tessa, Dex, Ariel,  
Julian, Guido
Zaterdag om de week 10:00-11:00 uur  
(Sanne en Mike)

Ouders van... A1: B1: C1:
di 18-08 Ashley Lysanne
do 20-8 Sharon Esther
di 25-8 Noelle Manouk
do 27-08 Ilse Nynke
di 01-09 Tamara Janina
do 03-09 Ramona Elke
di 08-09 Dean Ilse
do 10-09 Jesse Selina
di 15-09 Jeltje Gijs
do 17-09 Dominique Laura
di 22-09 Ashley Floortje
do 24-09 Jesse Lisa
di 29-09 Sharon Britt
do 01-10 Ilse Jade
di 06-10 Tamara Yannick
do 08-10 Dean Nienke

TOEZICHTHOUDERS
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PROGRAMMA VELD 2020 +TOEZICHTHOUDERS

SCHEMA TOEZICHTHOUDERS WEDSTRIJDEN: 
LET OP! Geen toezicht(h)ouder is geen wedstrijd!

Zie volgende pagina voor het vervolg

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Toezicht(h)ouder
5/9/20 15:30 Helios 1 ADOS 1 Korfbalveld Helios 

Sportpark Noord-E
CASTRICUM

5/9/20 14:00 Helios 2 ADOS 2 Korfbalveld Helios 
Sportpark Noord-E

CASTRICUM

5/9/20 14:30 ADOS/ 
Sporting Andijk 3

DTS (E) 2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:15 uur: 
Ouder Ashley A1

5/9/20 15:00 Sporting Andijk/
ADOS 4

DKV (IJ)/ 
Aurora 6

Andijk ANDIJK

5/9/20 13:00 ADOS A1 DTS (E) A1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 12:45 uur: 
Jimmy Ados 3

5/9/20 10:00 KZ/Thermo4U B3 ADOS B1 Sportpark De Koog KOOG AAN DE 
ZAAN

5/9/20 12:05 BEP C2 ADOS C1 k.v. B.E.P. PURMEREND
12/9/20 15:00 ADOS 1 Zaandam Zuid 1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:45 uur: 

Danielle recreanten
12/9/20 13:30 ADOS 2 Rohda 5 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 13:15 uur: 

Willemijn recreanten
12/9/20 12:30 Helios 3 ADOS/ 

Sporting Andijk 3
Korfbalveld Helios 
Sportpark Noord-E

CASTRICUM

12/9/20 13:00 ZKC ‘31 5 Sporting Andijk/
ADOS 4

Sportcomplex 
Jagersveld

ZAANDAM

12/9/20 10:15 Celeritas A1 ADOS A1 Sportpark 
De Groene Voet

ALKMAAR

12/9/20 12:00 ADOS B1 DSO (A) B1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 11:45 uur: 
Ouder Janina B1

12/9/20 11:00 ADOS C1 Furore C1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 10:45 uur: 
Ouder Jade C1

19/9/20 15:30 Sporting  
Badhoevedorp 1

ADOS 1 Quatrebras BADHOEVEDORP

19/9/20 14:00 Sporting West/
Bonarius.com 2

ADOS 2 Westerpark- 
Klönneplein

AMSTERDAM

19/9/20 12:50 Zaandam Zuid 2 ADOS/
Sporting Andijk 3

Sportpark Poelenburg ZAANDAM

19/9/20 14:05 HBC 2 Sporting Andijk/
ADOS 4

Spoorsingel BEVERWIJK

19/9/20 13:45 BEP A3 ADOS A1 k.v. B.E.P. PURMEREND
19/9/20 12:00 ADOS B1 BEP B2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 11:45 uur: 

Ouder Britt B1
19/9/20 11:00 ADOS C1 Apollo C1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 10:45 uur: 

Ouder Selina C1
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26/9/20 15:00 ADOS 1 HBC 1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:45 uur: 
Martijn recreanten

26/9/20 13:30 ADOS 2 ZKC ‘31 3 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 13:15 uur: 
Johan recreanten

26/9/20 13:30 DTS (E) 2 ADOS/
Sporting Andijk 3

Sportcomplex 
Immerhorn

ENKHUIZEN

26/9/20 12:45 DKV (IJ)/Aurora 6 Sporting Andijk/
ADOS 4

Sportpark Zeewijk 
(veld)

IJMUIDEN

26/9/20 11:30 DTS (E) A1 ADOS A1 Sportcomplex 
Immerhorn

ENKHUIZEN

26/9/20 12:00 ADOS B1 KZ/
Thermo4U B3

Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 11:45 uur: 
Ouder Floortje

26/9/20 11:00 ADOS C1 BEP C2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 10:45 uur: 
Ouder Kay C1

3/10/20 15:30 De Vinken 1 ADOS 1 Sportpark 
De Molmhoek

VINKEVEEN

3/10/20 13:20 Swift (A) 3 ADOS 2 Sportpark 
Parkschouwburg

AMSTERDAM

3/10/20 14:30 ADOS/
Sporting Andijk 3

Helios 3 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:15 uur: 
Ouder Tamara A1

3/10/20 14:45 Sporting Andijk/
ADOS 4

ZKC ‘31 5 Andijk ANDIJK

3/10/20 13:00 ADOS A1 Celeritas A1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 12:45 uur: 
Jorick Ados 3

3/10/20 13:15 DSO (A) B1 ADOS B1 Sportcomplex 
Oosterhout

ALKMAAR

3/10/20 12:00 Furore C1 ADOS C1 de Omzoom ASSENDELFT
10/10/20 15:30 DTS (E) 1 ADOS 1 Sportcomplex 

Immerhorn
ENKHUIZEN

10/10/20 14:00 Triaz 2 ADOS 2 Van Heenvlietlaan AMSTERDAM
10/10/20 14:30 ADOS/

Sporting Andijk 3
Zaandam Zuid 2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:15 uur: 

Ouder Jesse A1
10/10/20 15:00 Sporting Andijk/

ADOS 4
HBC 2 Andijk ANDIJK

10/10/20 13:00 ADOS A1 BEP A3 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 12:45 uur: 
Ferry Ados 3

10/10/20 12:30 BEP B2 ADOS B1 k.v. B.E.P. PURMEREND
10/10/20 12:00 Apollo C1 ADOS C1 Sportpark De Vork HEERHUGOWAARD
17/10/20 15:00 ADOS 1 DSO (A) 1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:45 uur: 

Frank recreanten
17/10/20 13:30 ADOS 2 DSO (A) 2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 13:15 uur: 

Miranda recreanten
24/10/20 15:00 ADOS 1 Helios 1 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 14:45 uur: 

Wouter recreanten
24/10/20 13:30 ADOS 2 Helios 2 Sportcomplex ADOS HOORN NH Start 13:15 uur: 

Hans de Jong 
recreanten

PROGRAMMA VELD 2020 +TOEZICHT(H)OUDERS
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OVERIGE SCHEMA'S

KANTINE ROOSTER
Dag Datum Tijd Wie Wat Wanneer
Zaterdag 29-aug 14.30 Raymond oefenwed ados 1 tot sluit
Donderdag 3-sep 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 5-sep 12.00 Raymond a1\ados 3 tot sluit
Donderdag 10-9-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 12-9-2020 10.15 Raymond c1\b1\ados2\ados1 tot 14.00
Zaterdag 12-9-2020 14-00 Peter c1\b1\ados2\ados1 tot sluit
Donderdag 17-9-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 19-9-2020 10.15 Chantal c1\b1 tot sluit
Donderdag 24-9-2020 20-00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 26-9-2020 10.15 Raymond c1\b1\ados2\ados1 tot 1400
Zaterdag 26-9-2020 14.00 Peter c1\b1\ados2\ados1 tot sluit
Donderdag 1-10-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 3-10-2020 12.00 Peter a1\ados 3 tot sluit
Donderdag 8-10-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 10-10-2020 12.00 Peter a1\ados 3 tot sluit
Donderdag 15-10-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 17-10-2020 12.30 Raymond ados 2\ados 1 tot sluit
Donderdag 22-10-2020 20.00 Chantal training tot sluit
Zaterdag 24-10-2020 12.30 Peter ados 2\ados 1 tot sluit
Donderdag 29-10-2020 20-00 Chantal training tot sluit

SCHEIDSRECHTER SCHEMA
Het gehele schema is nog niet bekend en volgt zo snel mogelijk. Wanneer dit bekend is, 
wordt dit gemaild naar de scheidsrechters en gepubliceerd op de ADOS website. 
Onderstaand het schema van de aankomende twee weken:

5-9 ADOS 3 – DTS 2 Steven
5-9 ADOS A1 – DTS A1 Pascal
12-9 ADOS b1 – DSO b1 Chiel
12-9 ADOS c1 – Furore c1 Sean
12-9 ADOS 2 – Rohda 5 bond/reserve Jan

Komen  
jullie ook  
gezellig 

een drankje
doen?



Ben jij al lid van de

Meld je aan 
en ontvang een 
KangoeroeKlup shirt!
KangoeroeKlup.nl

Kom ook korfballen!
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en lijkt het je leuk om 
te komen spelen? Jullie zijn van harte welkom van 

10 tot half 11 op de volgende dagen:

Zaterdag 5 september
Zaterdag 19 september
Zaterdag 3 oktober
Zaterdag 24 oktober

Zaterdag 7 november
Zaterdag 21 november
Zaterdag 12 december
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MATERIALENHOK

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Het materialenhok houden we alleen samen 
schoon en hiermee ook de materialen heel. 
Het is niet de bedoeling dat het hok eruit ziet 
zoals op onderstaande foto. Houd je in ieder 
geval aan de volgende afspraken:

Maak de kar leeg van materialen zoals korven, 
palen, ballen, matjes en pionnen.Ballen horen 
in de ballen rekken en korven en palen op de 
daarvoor aanwezige opberg plekken. Op de kar 
mogen maximaal 4 voetstukken blijven staan. 

Constateer je dat er iets stuk is of dat er 
materialen nodig zijn geef dit dan door 
aan iemand van de TC, dit kan ook via 
technischecommissieados@gmail.com.

Binnen ADOS doen wij sinds afgelopen seizoen mee 
aan twee sponsoracties waarmee de vereniging 
wordt gesteund en wij ook op maatschappelijk 
gebied een bijdragen kunnen leveren. Voor 
deze twee acties zoeken wij in ieder geval één 
enthousiaste senior of ouder die deze acties wilt 
coördineren. Wil je het met meerdere mensen doen 
dan kan dat natuurlijk ook! 

Verwachtingen en info
•  Aanmelden en informatie opvragen bij de betreffende organisaties. 
•  Leden motiveren om actief mee te doen aan de acties
•  Informatie delen en onder de aandacht brengen bij de leden en ouders
•  Verenigingspakketten en promotiematerialen om de acties te promoten zijn opvraagbaar! 
•  De Grote Clubactie vindt medio september plaats
•  Jantje Beton vindt medio februari plaats

Mocht je interesse of vragen hebben over bovenstaande,
stuur dan een e-mail naar Iris de Snaijer, secretarisados@gmail.com.

MEDEDELINGEN

mailto:technischecommissieados@gmail.com
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 Beste allemaal,

De afgelopen maanden zijn jullie regelmatig geïnformeerd over de maatregelen die wij eerder binnen de 
vereniging hebben genomen rondom het Covid virus. Tijdens de zomermaanden is er door een behoorlijke 
groep gretig gebruik gemaakt van het schot uurtje op de dinsdagavond, in deze bijzondere tijden super om 
dit enthousiasme te zien! Ook wij hebben weer zin in het korfbalseizoen en gaan er alles aan doen om dit 
voor iedereen zo fijn mogelijk te laten verlopen.

Nu de reguliere trainingen bijna voor iedereen weer zijn gestart en er vanuit de overheid en korfbalbond 
duidelijkheid is over de nieuwe maatregelen ontvangen jullie hierbij ook een update van ADOS. We hebben 
besloten om tijdens de wedstrijden op zaterdag 29 augustus en zaterdag 5 september en de trainingsavond 
op donderdag 10 september te bekijken hoe e.e.a. verloopt. Zonder tegenbericht is de kantine op dinsdag 
gesloten.

De maatregelen maken het niet altijd even leuk en makkelijk, besmettingen en boetes willen wij hiermee 
echter zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij gaan wij uit van jullie medewerking, eventuele opmerkingen kun-
nen jullie kwijt aan ondergetekende. Deze maatregelen gaan per direct in en gelden voor de velden, kantine, 
kleedkamers en de zaal.

De nieuwste en belangrijkste maatregelen staan op de volgende pagina's vermeld. Ter verduidelijking van de 
maatregelen hangen er op het complex stickers en flyers, hiermee hopen we alles zo duidelijk mogelijk te 
hebben gemaakt voor iedereen.

COVID UPDATE
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COVID UPDATE
Algemeen
1. Wanneer je last hebt van de bekende klachten 
zoals verkoudheid, verhoging, hoesten en/of 
kortademigheid kom dan niet naar de vereniging. 
Was regelmatig je handen, nies in je elleboog en 
houd 1.5 meter afstand van elkaar wanneer je niet 
aan het sporten bent. De 1.5 meter afstand regel 
geldt niet voor personen die uit één huishouden 
komen, onderling voor kinderen t/m 17 jaar en deze 
kinderen tot volwassenen.
2. Op de vereniging zijn zichtbare maatregelen, volg 
deze ten alle tijden op.
3. Volg de aangegeven looproutes, deze wijken af 
van hoe het voorheen was en je (waarschijnlijk) 
gewend bent.
4. Wanneer iemand je aanspreekt op iets wat je 
doet dat niet aansluit op de maatregelen accepteer 
dit dan. Bij het niet opvolgen van de getroffen 
maatregelen kan de toegang tot het complex (veld, 
kantine, kleedkamers en de zaal) je worden ontzegd. 
Eventuele schade die wij door jouw handelen 
oplopen worden op jou verhaald.

Korfbal
5. Voor het dragen van mondkapjes zijn er 
richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Bij 
uitwedstrijden adviseert het bestuur mondkapjes 
voor alle inzittenden vanaf 13 jaar en ouder. 
Uiteraard is iedereen vrij om zelf vervoer te 
regelen wanneer je geen mondkapje wilt dragen, 
communiceer dit wel goed met je coach en het 
wedstrijdsecretariaat.
6. Op het veld geldt tijdens alle wedstrijden een 
scheiding tussen spelers, scheidsrechters en 
toeschouwers. De scheiding wordt gecreëerd door 
een afzetlint tussen de zijdeur bij de kleedkamers 
en de lange zijde langs het veld waar de dug outs 
staan. Voor de spelers, coaches en scheidsrechter is 
er een in- en uitgang voor het kunstgrasveld. Houd 
er ook rekening mee dat het verheffen van de stem 
langs de lijn voor niemand is toegestaan.
7. Voor het gebruik van de dug outs geldt een 
maximaal aantal van 3 personen die hier in plaats 
mogen nemen.

8. Tijdens alle thuiswedstrijden gaan wij werken met 
velddiensten als toezichthouder. Hiervoor worden de 
senioren en ouders ingedeeld, een schema hiervoor 
wordt op korte termijn verspreid. Wanneer je niet 
kan op het moment dat je ingedeeld staat regel dan 
zelf vervanging. Is deze vervanging er niet, dan wordt 
de wedstrijd niet gespeeld. 
9. Voor het gebruik van de kleedkamers en het 
douchen geldt een maximum aantal van 6 personen 
in de kleedkamer en mogen er maximaal 3 
personen tegelijk douchen met inachtneming van de 
1.5 meter afstand.
10. Voor- en na de trainingen en wedstrijden 
worden alle gebruikte materialen (ballen, palen, 
pionnen etc.) zelf door het team schoongemaakt. 
Spullen die niet meer nodig zijn worden na 
het schoonmaken direct opgeruimd in het 
materialenhok. De schoonmaakmiddelen staan in 
een krat in het materialenhok.

Kantine
11. Voordat je gebruik maakt van de kantine of het 
terras dien je jezelf te registreren vanaf 17 jaar oud, 
hiervoor is een vast formulier aanwezig.
12. In de kantine is tevens één punt voor het 
bestellen en afhalen van je aankopen. Zowel binnen 
als buiten zijn er vaste zitplaatsen en geldt een 
maximaal aantal personen per tafel. Voor de gehele 
kantine geldt een maximaal aantal van 20 personen.
13. Bij het nuttigen van eten of drinken is het 
verplicht te zitten in de kantine of op het terras.

Nogmaals, we gaan uit van jullie medewerking en 
hopen dat we elkaar ondanks deze maatregelen snel 
weer zien om te sporten en om een gezellige borrel 
te doen!

Namens het bestuur
Pascal Kraijer
Voorzitter
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HOOFDSPONSORS VAN ADOS
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INSTALLATIETECHNIEK 
LOUREM TECH

(TEAM)SPONSOR WORDEN BIJ ADOS? Neem contact op via de mail: secretarisados@gmail.com

SPONSORS VAN ADOS
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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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OPGERICHT 18 APRIL 1975.

DOORLOPER AANLEVERSPECIFICATIES
OOK EEN STUKJE IN DE DOORLOPER PLAATSEN?  
Graag te houden aan de onderstaande 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)

ADOS INFORMATIE
Voorzitter: Pascal Kraijer 
 06-46341415
 voorzitterados@gmail.com 

Secretaris: Iris de Snaijer
 secretarisados@gmail.com

Penningmeester: Wouter Kossen
 penningmeesterados@gmail.com

T.C.: Voorzitter: (Vacant)  
 Waarnemer: Nikki van Riel
 06-22027690
 technischecommissieados@gmail.com

Wedstrijdsecretaris:
Senioren: Sanne Griffioen
 06-13524454
 technischecommissieados@gmail.com 
Junioren en Jeugd: Nathalie Zeeuwe
 06-22382908
 technischecommissieados@gmail.com 

Recreanten: Martijn Trip
 06-24610983
 matri85@hotmail.com

Ledenadministratie: Yvonne Aker
 Smaragd 114, 1625 RK HOORN
 yvonneaker@kpnmail.nl 

P.P.R.C: (Vacant) 

Doorloper en
social media Carinde Stoffelsen
 06-83213767
 doorloperados@gmail.com

Website: Mike Stalenberg  
 websiteados@gmail.com

Vertrouwenspersoon  
H.K.V. ADOS: Irene Fens
 irenemax@quicknet.nl

Scheidsrechter  
coördinator: Jan Hania
 j.hania@quicknet.nl

NAC:  Mirjam Nootebos
 06-17509797
 adosnac@gmail.com

Materiaalbeheer Hans Jong
 06-12727350
 jwmjong@kpnmail.nl

Kantinecommissie Yvonne Aker
 06-22842882
 yvonneaker@kpnmail.nl 

CONTRIBUTIE Per seizoen 2019/2020:
 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 
 secretarisados@gmail.com
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