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Teams 2017-2018 
1ste helft veld zijn we gestart met de volgende teams: 
• Senioren Sporting Andijk-ADOS 4 
• B’s 
• D’s 
• Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 
Zaalseizoen: 
• Senioren Sporting Andijk-ADOS 4  
• Senioren Sporting Andijk-ADOS 5 
• B’s 
• E’s 
• F’jes 
2de helft veld: 
• Senioren Sporting Andijk-ADOS 4 
• B’s 
• C’s 
• D’s 
• E’s 
 
De C’s zijn kampioen geworden 1ste helft veld.  
In de zaal zijn de B’s, C’s en E’s kampioen geworden. 
2de helft veld zijn de senioren kampioen geworden. 
 
Acties gehouden binnen de korfbal: 
• In september is de Grote Club actie gehouden. De korfbal had hier een groot aandeel 
in. 
• Tijdens het zaalseizoen waren er bij de thuiswedstrijden van de senioren pupillen van 
de week. Zij mochten de bal uitnemen en proberen te scoren. Daarna kregen ze van 
de scheidsrechter een bal. 
• De jeugd had een uitje op 4 november, zij gingen eten en bowlen in het Grootslag. 
• 22 december koppelschieten in de klamp voor de C en B teams.  
• In januari hebben we een verenigingsdag gehouden in de klamp. Alle teams speelden thuis waarbij 

alle leden kwamen kijken bij elkaar en elkaar dus konden aanmoedigen.  
• 12 januari werd er een Nieuwjaars training gegeven voor de jeugd. De kinderen 



kwamen verkleed en deden leuke korfbal gerelateerde spelletjes. 
• Op 17 januari heeft de korfbal mee gedaan met de vogelvoeractie.  
• Medio januari heeft de korfbal 3 basis scholen bezocht. De Idenburg, de Kuyperschool en de 
Piramide school. De onderbouw kreeg een korfbal gymles aangeboden door een aantal senioren 
leden. 
• 16 maart hadden we koppelschieten in de klamp met de senioren. 
• Woensdag 11 april is er een schoolkorfbaltoernooi geweest. Hier waren 3 scholen bij betrokken. 
Het was een geslaagde dag, voor herhaling vatbaar.  
• 17 mei is het ouder/kind toernooi geweest. De ouders gingen samen met hun kind 
tegen de andere ouders met kinderen wedstrijdjes korfballen. Het was een geslaagde 
avond voor zowel de kinderen als hun ouders. 
• Zaterdag 2 juni is de jeugd naar het blote voetenpad geweest. Leuk uitje was dat voor ze.  

 
Verder 
• Het ledenaantal is door nieuwe jeugdleden iets gegroeid. 
• Er hebben zich in de zomer van 2017 een aantal gesprekken plaats gevonden met ADOS uit Hoorn 
voor een mogelijke samenwerking om leden uit te wisselen. ADOS heeft namelijk teveel heren en 
Sporting Andijk teveel dames. Idee om een team en wellicht 2 teams samen te stellen waarbij we 
leden van en bij elkaar lenen. De Korfbalbond hebben we hierbij uitgenodigd en we hebben fiat 
gekregen om deze constructie waar te maken. Super fijn want zo heeft Sporting een senioren team 
en ADOS ook een team extra.  
• De aspiranten, junioren en senioren hebben een nieuwe trainer voor het komende seizoen. Dit is 

medio mei kort gesloten.  
• Peter de Vries is gestopt als voorzitter van het korfbalbestuur. In mei heeft hij zijn laatste 

vergadering bijgewoond. Hij blijft gelukkig nog spelend lid. 
 


