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Seizoen 2018-2019 
 
 
Het korfbal bestuur bestond uit de volgende leden: 
Ilona Haak (voorzitter/TC) 
Marleen Vriend (wedstrijdsecretaris) 
Miranda Kooiman (secretaresse) 
Angela Tijhaar (TC) 
Michiel Ruiter  
 
Het jeugdbestuur bestond uit de volgende leden: 
Nienke de Kort (voorzitter) 
Esther Vriend (jeugdwedstrijdsecretaris) 
Laura Spil (jeugd TC) 
Laura Neefjes (scheidsrechter coördinator)  
Danielle Karreman  
Dorien Ruiter 
 
Teams 2018-2019 
1ste helft veld zijn we gestart met de volgende teams: 
Senioren Sporting Andijk-ADOS 4, A1, B1, D1, E1 en E2. 
Senioren zijn na dit veld seizoen kampioen geworden. 
 
Zaalseizoen: 
Senioren Sporting Andijk-ADOS 4, A1, B1, D1, E1 en E2. 
Senioren zijn kampioen geworden. 
 
2de helft veld: 
Senioren Sporting Andijk-ADOS 4, A1, B1, D1, E1 en E2. 
Senioren zijn kampioen geworden op het veld net als de E1 
 
 
Acties gehouden binnen de korfbal: 

● september: Grote Club Actie 
● Miss en Mister Korfbal 2018: Jill van Dijk E1, Luuk Jansen D1, Zoë Verkooijen 
● 11 september Penalty bokaal voor alle jeugd van Sporting. 
● 19 september was het familie/bedrijven toernooi. 



● 29 november is er een pietentraining georganiseerd voor de jeugd door de JC. 
● Tijdens het zaalseizoen waren er bij de thuiswedstrijden pupillen van de week.  
● 16 januari: vogelvoeractie. 
● Zaterdag 2 februari was er een verenigingsdag georganiseerd in de klamp. Alle 

teams moesten thuis spelen en hebben elkaar allemaal aangemoedigd. Super 
gezellige/geslaagde dag hebben we met zijn allen gehad. 

● 6 februari hield de Jeugdcommissie een korfbaltraining/circuit voor alle groepen 3/4 
uit Andijk 

● 28 februari kwam Andre Kuipers op bezoek om een gasttraining te verzorgen voor de 
de A’s en B’s. Andre is een speler uit de korfbal league. Super leuk en leerzaam voor 
onze spelers en trainers. 

● woensdag 10 april hield de jeugdcommissie een schoolkorfbaltoernooi. De 
Idenburgschool, Kuyperschool en Piramide deden hieraan mee. Was een geslaagde 
ochtend.  

● Sanne Haak, Roos Scholtens, Renate Groot, Natasja Scholtens en Ilona Haak 
hebben tijdens het seizoen een opleiding tot jeugdscheidsrechter gevolgd. Zij hebben 
hiervoor 6 oktober 2018 het examen gedaan en zijn alle 5 geslaagd!  

● 22 en 23 juni zijn we met alle korfballers op kamp geweest naar Ermelo.  

● De samenwerking met ADOS uit Hoorn is goed verlopen en is het hele jaar 
gehandhaafd.  

● Het ledenaantal is iets gegroeid. 
● Sjoerd Romanesko is als nieuwe trainer aangesteld voor het hele seizoen. Hij heeft 

de senioren en de A en B jeugd getraind. 

 
 
Namens de Korfbal commissies; 

Ilona, Marleen, Miranda, Angela, Michiel, Nienke, Esther, Dorien, Danielle, Laura S en N. 


