Korfbalvereniging ONDO
Presenteert:

Het 32e
NORTH SEA TOURNAMENT

Voorwoord
Ruim dertig jaar North Sea Tournament. Dat betekent dat meerdere generaties
verschillende herinneringen hebben aan het mooiste Pinkstertoernooi wat er is.
Alleen de oudste twee leden van de NST-crew zullen de feesten in de oude kantine
en de tent op het voormalige handbalveld nog kunnen herinneren. Waarschijnlijk
geldt dit voor hooguit een enkele deelnemer van buitenaf.
Is dat erg? Nee. Helemaal niet. Het betekent dat we ieder jaar weer nieuwe gasten
mogen verwelkomen. Daar zijn we trots op. En natuurlijk geldt dat ook voor degenen
die dit jaar misschien hun persoonlijke vijf- of tienjarige jubileum bij ONDO vieren.
Jullie zijn meer dan welkom en zullen ook dit jaar ervaren dat wij als club in het
algemeen en als crew in het bijzonder álles in het werk zullen stellen om een
onvergetelijk weekend te organiseren.
32 jaar North Sea Tournament. Iedereen zal zijn of haar eigen favoriete herinnering
hebben. Of memoires die je eigenlijk het liefst zou verdringen uit je eigen geheugen
of – nog liever – uit het geheugen van je vrienden, die je ieder jaar met Pinksteren
confronteren met datzelfde gênante verhaal dat jaarlijks opduikt. Wij hopen dat we
er in slagen dat iedereen na deze editie een nieuwe persoonlijk favoriete anekdote
zal hebben. Aan ons zal het niet liggen….
De feesten worden geweldig. Net als het Schouten Accountants/NK 1-1 korfbal en
het toernooi zelf. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. En kijken nu al uit naar de
volgende jaren. Op naar nog veel meer mooie verhalen!
De NST-crew,
Duke Spaans
Matthijs Verbaan
Carlos Wesstein
Gideon van der Kaaij
Frank Stout
Pepijn Stokdijk
Nico Boers
Roy Kok

Vrijdag 7 juni 2019
15:00

AANKOMST GASTEN
Gasten van diverse verenigingen zullen
vanaf ca. 15.00 uur arriveren

17:00 – 19:30

KEUKEN OPEN
Voor de hongerige gasten is de keuken open
voor diverse snacks en maaltijden.

21:00

OPENINGSFEEST MET DJ DENNIS
Vanaf 21:00 uur is er een openingsfeest
van het North Sea Tournament in het
ONDOMEIN met DJ Dennis

21:30

DE GROTE BIERRACE
Om 21:30 gaat traditiegetrouw de grote bierrace
weer van start waaraan alle aanwezige verenigingen
mee zullen doen.

01:00

EINDE FEESTAVOND
Om 01:00 uur is het feest afgelopen en kan iedereen
zijn slaapzak opzoeken om zijn roes uit te slapen

01:00

FRANKY’S FRIKANDELLEN FRIDAY
Het NST zou het NST niet zijn als de legendarische
Frank Stout niet nog even frikandellen zou gaan
bakken voor de hongerige deelnemers.

LET OP:
11 munten €20,- ( alleen op vrijdag)

Zaterdag 8 juni 2019
08:00

KANTINE OPEN
Ontbijten maar. Er is koffie en er zijn lekkere broodjes.

09:15

OPENING NST 2019
Iedereen wordt weer fris en fruitig verwacht om te gaan starten
met het sportieve gedeelte.

10:00 – 15:30

START TOERNOOI
Op zaterdag en maandag wordt gespeeld in verschillende poules.
Hierbij word gestreden om de finale plaatsen van het toernooi.

15:00 – 19:00

Come on cowboys and -girls. Wie blijft er het langste zitten? En je
kan nog wat winnen ook! Proost!

11:00 - 19:00

KEUKEN OPEN
Voor de lekkere trek is de keuken open voor diverse snacks en
maaltijden.

18:00

DANSANT
Verschillende eettentjes met diverse snacks en hapjes

22:00 - 01:00

FEEST IN DE TENT
De deuntjes worden dit jaar verzorgd door FeestNation & Gabi
Gonzalez.
1 munt €2,-

Zondag 9 juni 2019
08:00

KANTINE OPEN
Ontbijten maar. Er is koffie en lekkere broodjes.

10:00

Schouten Accountants / NK 1 tegen 1 B-ASPIRANTEN
Vanaf 10 uur begint het 1 tegen 1 toernooi met de groepsfase voor
de B-aspiranten.

12:00

Schouten Accountants / NK 1 TEGEN 1 JUNIOREN
Ook dit jaar zullen de beloften hun kunsten vertonen tijdens dit
prestigieuze kampioenschap.

14:00

Schouten Accountants / NK 1 TEGEN 1 SENIOREN
Om 14:00 zijn de grote namen aan de beurt om zich de beste van
Nederland te kronen.

17:00

PRIJSUITREIKING Schouten Accountants NK 1 TEGEN 1

18:00

BARBECUE
Ook dit jaar gaan we weer barbecueën met verschillende hapjes
voor iedereen.

21:00

FEEST IN DE TENT MET KROEPIN
Op de 32ste editie van het NST zal wederom de band Kroepin voor
een swingende avond zorgen.

01:00

EINDE FEESTAVOND
Om 01:00 uur is het feest afgelopen en kan iedereen zijn slaapzak
opzoeken om zijn roes uit te slapen.
1 munt €2,-

Maandag 10 juni 2019
08:00

KANTINE OPEN
Ontbijten maar. Er is koffie en er zijn lekkere broodjes

10:00

AANVANG 2E TOERNOOIDAG
De laatste en belangrijkste wedstrijden worden gespeeld om de
finale te bereiken.

10:30

JEUGDCLINIC E-F
Aan de E en F jeugd van ckv ONDO zal een clinic worden gegeven
door een aantal spelers van ONDO 1

12:00

JEUGDCLINIC D-G
De D en G jeugd van ckv ONDO is aan de beurt voor de clinic.

14:30

FINALES NORTH SEA TOURNAMENT
De nummers 1 & 2 van de poules zullen strijden voor de winst van
het NST 2019.

15:00

PRIJSUITREIKING / AFSLUITING TOERNOOI
De organisatie zal ter afsluiting van het toernooi de prijzen
uitreiken.
1 munt €2,-

Deelnemende verenigingen

CKV Ondo
HKV Achilles
DVO
KV Top Sassenheim
CKV Valto
KCC/ So Natural
CKV Dijkvogels
RSV Sperwers
KV Helios
KV Leuven

Wedstrijdreglement
Er wordt volgens de officiële reglementen van het KNKV gespeeld.
Er zijn dus maximaal 4 wissels mogelijk.
De deelnemende teams zijn verdeeld over verschillende Poules.
Alle poules spelen afzonderlijk in een competitie, deze is verdeeld over twee dagen
(zaterdag en maandag).
De nummers 1 en 2 van de poules spelen maandag de finale.
Klassering van de ploegen gaat als volgt:
1.winstpunten
2.doelsaldo
3.aantal doelpunten voor
Indien dan nog gelijk, worden er (als de wedstrijdleiding dit nodig acht) strafworpen
genomen.
Indien bij het spelen van de finale de stand gelijk is na het verstrijken van de
reguliere speeltijd, zal er verlengd worden met 2 maal 5 minuten. Is de stand dan nog
gelijk zullen er strafworpen genomen worden.
Te laat komen opdagen bij een wedstrijd, betekent dat de wedstrijd gelijktijdig zal
eindigen met de andere wedstrijden.
Beslissingen van het wedstrijdsecretariaat zijn bindend.

Schouten Accountants / NK 1-1 Korfbal
Eenentwintig jaar geleden. Na jarenlang een zeskamp op de zondag bedacht de
organisatie iets anders. Twee cirkels, twee spelers en één paal. Gewoon voor de
deelnemers van het toernooi en een paar enthousiastelingen van buitenaf. Lachen,
een één-tegen-één toernooi. ALO leverde ‘the Legend’ en ‘Froggie’, Vitesse kwam
met Remco den Otter en namens ONDO haalde Frank de kwartfinale. Weten jullie
direct wat het niveau was…
Inmiddels is het korfbal getransformeerd en dat geldt helemaal voor het Schouten
Accountants/ NK 1-1 korfbal. Voor het vierde jaar bij de B-aspiranten en wordt het op
de zondag weer volle bak worden rond het center court. Met een beetje geluk gaan
we weer richting de 2000 bezoekers…
Wat te bijzonder is om niet te vermelden is de aanvraag van ONDO-leden om te
mogen helpen. Pepijn Stokdijk hielp als jongetje van vijftien al mee, heeft wederom
het deelnemersveld voor de B geregeld en is sinds een aantal jaar volwaardig lid van
de organisatie. Maar zo zijn er veel meer overenthousiaste vrijwilligers. Van de vaste
meiden achter de tijdklok, het ‘Dreamteam’ achter de bar en met broodjes rond het
veld, de sterke oude junioren en jonge senioren voor de op- en afbouw en de C-tjes
die het veld schoonmaken na afloop. Het Schouten Accountants / NK 1-1 korfbal is
zeker niet het toernooi van Barry en Frank, maar van heel ONDO. En ondertussen
zullen crewleden als Carlos, Duke, Roy en Gido weer weinig van het NK zien, omdat
ze alweer bezig zijn met de feestavond en andere belangrijke zaken. Dit jaar hebben
we een prachtig deelnemersveld en de favorieten worden spectaculair ingevlogen.
Daarnaast lopen er mannen met bierrugzakken rond, draait DJ Robert steengoed en
is het genieten op het veld. Mond, oren en ogen...alle zintuigen worden geprikkeld.
Alles voor dat heerlijke gevoel! Het NK 1-1 gevoel.

Programma Schouten Accountants / NK 1-1 Korfbal
10:00 – 12:00

Poulefase Open NK 1 tegen 1 korfbal B-aspiranten

12.00 – 14.00

Poulefase Open NK 1 tegen 1 korfbal junioren

14.00 – 17.00

Open NK 1 tegen 1 korfbal senioren + knockout fase Baspiranten en junioren

17.00

Prijsuitreiking

Nawoord
Het North Sea Tournament is een fantastisch evenement. 4 dagen korfbal,
feest en gezelligheid.
De organisatie zet zich elk jaar weer in om een groots evenement te
organiseren. Hopelijk zijn we er als organisatie, net als de afgelopen 31 jaar,
weer in geslaagd om een onvergetelijk weekend neer te zetten.
Het succes van een groots opgezet toernooi kan niet zonder de
onvoorwaardelijke steun van vele vrijwilligers. Hulp bij het opbouwen, in de
keuken, achter de bar, in de tent, bij het schoonmaken en bij het afbreken.
Bij al deze aspecten heeft ONDO heel veel handen nodig. Naast al deze hulp
zijn er ook nog onze sponsors zonder wie wij niet kunnen. Zij zorgen elk jaar
weer voor de financiële en materiële ondersteuning van het evenement.
Het NST is niet alleen van de organisatie, het is een feest van heel ONDO.
Iedereen steekt zijn handen uit!!
Vanaf hier willen wij dan ook een ieder bedanken die de 32e editie van het
North Sea Tournament mogelijk heeft gemaakt. Wij hopen dat wij ook
volgend jaar weer kunnen rekenen op jullie onvoorwaardelijke steun.
Tot volgend jaar!
De NST-crew,
Duke Spaans
Matthijs Verbaan
Carlos Wesstein
Gideon van der Kaaij
Frank Stout
Pepijn Stokdijk
Nico Boers
Roy Kok

