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ADO COMPETITIE SEIZOEN 2015 – 2016 
 
Beste leden, 

 

Ook dit jaar willen we weer tijdig beginnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ik wil 

iedereen met klem verzoeken om de inschrijving en/of pasfoto’s zo spoedig mogelijk op te sturen, 

zodat we alles op tijd klaar kunnen krijgen. 

 

 De contributie bedraagt: 

€ 17,00 per persoon + € 17,00 per speelgelegenheid  indien men pint bij afhalen. 

€ 20,00 per persoon + € 20,00 per speelgelegenheid  indien men contant afrekent. 

 

 Het inschrijfformulier dient vóór 31 augustus binnen te zijn bij het wedstrijdsecretariaat adres: 

Chopinstraat 4, 6661 CZ te Elst (Gld) of nog beter per mail: wed.sec@adoarnhem.nl  

 

LET OP: OPHAALDAGEN VAN DE PAPIEREN EN SPELERSPASSEN ZIJN: 

DINSDAG 6 OKTOBER: CAFÉ DE BIERLAERSE IN ARNHEM. (parkeergarage bij tankstation!) 

WOENSDAG 7 OKTOBER: ZALENCENTRUM ONDER DE TOREN IN ELST.  

Beide avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

BIJ HET NIET OPHALEN OP 1 VAN DEZE DAGEN WORDEN ER EXTRA KOSTEN DOORBELAST! ZIE HHR 3.2b 

 

 Lever geen spelerspassen in van vorig jaar, je krijgt ieder jaar nieuwe! 

 Vindt je de foto’s goed die nu op de pasjes zitten hoef je niets te doen, je krijgt dan automatisch 

dezelfde foto op je nieuwe pasje. 

 Wil je een nieuwe foto, voeg dan bij de inschrijving een nieuwe foto toe. 

 Voor nieuwe leden dien je uiteraard altijd een goed gelijkende foto toe te voegen. 

 Bij onvolledige gegevens kan niet tot pasuitgifte worden overgegaan! 

 

Online invullen uitslagen: 

Ook aankomend seizoen zullen de uitslagen verplicht online ingevuld worden op de ADO site. Wat je 

hiervoor nodig hebt is een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de site. Degene die 

hiervoor gemachtigd is kan vervolgens de uitslag invullen. Noteer dus op het inschrijfformulier de 

gebruikersnaam van diegene die de uitslagen van jou team (meestel de teamcaptain) in mag 

vullen. Heb je nog geen gebruikersnaam, vraag deze dan alvast aan via de ‘registreer’ knop op de 

hoofdpagina. Verdere uitleg komt in het jaarboek te staan. 

 

BEKERCOMPETITIE 2015-2016: 

Ook dit seizoen kunnen de teams uit de 2e divisie kiezen in welke BekerCup ze zich inschrijven. Dit kan 

je op het inschrijfformulier aankruisen. Vul je niets in dan wordt je automatisch ingedeeld bij de 

Master Cup. 

LET OP: Net zoals vorig jaar zal de 1e ronde gespeeld worden in de eerste 3 weken van de 

competitie, dus aaneensluitend! De werkelijke wintercompetitie begint dus pas 2 november! 

 

4e divisie, geen JFF-LEAGUE meer… 

De JFF-League gaat verdwijnen. We willen voor seizoen 2016-2017 weer een 4e divisie gaan creëren. 

Dit betekent dat de 3e divisie minder groot gaat worden en dat er aankomend seizoen (2015-2016) 

gedegradeerd kan worden vanuit de 3e divisie. Om toch te kijken of we dit seizoen al een 4e divisie 

kunnen maken, kun je er voor kiezen om hiervoor vrijwillig in te schrijven. Teams uit de 3e divisie van 

afgelopen jaar met een ranking lager dan plek 6 en nieuwe teams komen hiervoor in aanmerking. 

Bij voldoende deelname kan er dus aankomend seizoen al een 4e divisie van start gaan. 
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