
Beste Sporting Andijk liefhebbers, 
 

Het seizoen 2015/2016 zit erop. Het eerste seizoen zonder Arjan Bank, die besloot na vele 
jaren als voorzitter van de evenementencommissie te stoppen. Dit stokje heeft hij 

overgedragen aan Elja van der Thiel en Chris Schuitemaker. De evenementencommissie 
bestaat verder uit Thijs van Diepen, Patrick Schouten, Kim Haakman en Auke Karsten.  

 
We begonnen het seizoen op 12 september 2015 met de rommelmarkt/Fancy Fair. Dit is 

jarenlang geregeld door een speciale commissie van fanantieke dames. Het was vanouds 
gezellig, alleen leverde het te weinig op in tegenstelling tot al het werk dat erin is gaan 

zitten. Dit is onder andere de reden waarom er gekozen is om te stoppen met dit jaarlijkse 
evenement. Wel willen wij deze speciale commissie bedanken voor hun jarenlange inzet! 
 
In oktober begon het Klaverjassen in de kantine weer onder leiding van Jan Gerard Kooiman. 
Elke derde vrijdag van de maand kwamen meerdere koppels bijeen om gezellig te kaarten, 
maar natuurlijk ook om te strijden voor de eerste plaats. Al met al was het weer een gezellig 
kaartseizoen. 
 
Zaterdag 24 oktober was de eerste editie van de Sporting Andijk surprise avond van dit 

seizoen. Dit keer stond de avond in het teken van ‘Ik hou van Sporting’. Ongeveer 20 teams 
meldden zich aan voor een avondje ouderwets spelletjes spelen, zoals De bom, 

Spreekwoorden, Uitbeelden en nog veel meer. De vier beste teams gingen door naar de 
halve finale, waarbij zij voor het grote publiek zich moesten bewijzen. Na een zinderende 

finale wonnen ‘De Handbalrecreantjes’ en zij kregen een mooie prijs. Het was een zeer 
gezellige avond, waarbij de kas van Sporting Andijk flink werd gespekt door alle consumpties. 

 
Hartje zomer werd er al begonnen aan de voorbereiding van het volgende evenement 

namelijk de kerstbomenverkoop. In de zomer worden de kerstbomen namelijk al gekozen, 
om ze later te zagen en te verkopen. In december begon de verkoop van de kerstbomen. Er 

stond een mooi keetje bij het Dorpshuis, waar zwaar werd onderhandeld over de prijs. Ook 
dit evenement heeft weer een mooi bedrag opgeleverd! Diegene die zich hier al jarenlang 

voor inzet is Hans Bakker, die toen al aan had gegeven om te willen stoppen na vele jaren. 
Wij willen Hans bedanken voor zijn inzet en ook veel sterkte wensen. 

 
Om het nieuwe jaar in te luiden werd er op 2 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Deze begon met een wedstrijd tussen oud-Asonia en oud-AVV, waarna iedereen zich naar de 
kantine verplaatsten om een borreltje te drinken met elkaar. Zo werd het jaar 2016 goed 
ingeluid! 
 
Het was geen grap, nee nee, op 1 april was de sponsor- en vrijwilligersavond bij Sporting 
Andijk. Twee muzikanten gaven sfeer aan de avond door verschillende stijlen te spelen. Ook 
de voorzitter deed een woordje om alle sponsors en vrijwilligers hartelijk te bedanken. 
 
Het Hemelvaartstoernooi werd voor de tweede keer georganiseerd bij Sporting Andijk. Het 

was jarenlang een succes bij Asonia en gelukkig is dit mooie evenement meeverhuisd. Op 
een zonnige Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag werd er weer zeer fanatiek gevoetbald. Met 



vele minuten in de benen nam het team ‘Lazior’ de bokaal mee naar huis. In de kantine werd 
er gezellige nagezeten, waarbij er weer grote prijzen waren te winnen met de loterij.  

 
Dit seizoen wilden we groots eindigen met de ZAND-spelen. Dit zou een beachhandbal, 

voetbal en korfbal evenement worden, alleen bleek er niet genoeg animo voor te zijn. Er is 
toen nog geprobeerd er alleen een feestavond van te maken, maar ook dit is uiteindelijk niet 

door gegaan. Vanwege hoge kosten en weinig animo hebben we besloten om dit evenement 
voor nu in de ijskast te zetten, maar eventueel later nog eens op te pakken.  

 
Het was een mooi evenementenjaar. Wij als evenementencommissie organiseren het met 

veel plezier. Natuurlijk komt er veel voorbereiding bij kijken, loopt niet alles altijd op rolletjes 
maar daar leren we weer van voor een volgend evenement. Gelukkig hebben we versterking 
gekregen van Michael Groot. Ook komend seizoen hebben we weer veel leuke evenementen 
gepland en we hopen jullie daar natuurlijk te zien! 
 
Met feestelijke groeten, 
Evenementencommissie Sporting Andijk 
 
 


