


Een spreekbeurt over
ADO Den Haag

Wij ontvangen veel berichten van kinderen die graag een spreekbeurt over ADO Den Haag 
willen houden. Zij weten alleen niet waar of hoe ze moeten beginnen. Wij helpen je natuurlijk 
graag met jouw spreekbeurt over ADO Den Haag. Je vindt hier veel handige informatie en 
tips voor een leuke spreekbeurt!



Een goede voorbereiding
is het halve werk

Het kost tijd om je spreekbeurt goed voor te bereiden. Begin daarom ruim op tijd met oefenen 
en wacht niet tot het laatste moment. Je vindt hieronder handige stappen voor een goede 
voorbereiding:

 » Verzamel informatie over ADO Den Haag.
 » Zoek veel foto’s, filmpjes en spullen over ADO Den Haag. Dit kan je allemaal in de 

bibliotheek, thuis en op het internet vinden.
 » Kies de informatie, foto’s, filmpjes en spullen uit die jij interessant vindt.
 » Schrijf de informatie die je hebt gevonden op in jouw eigen woorden.

TIP: Kijk of je zelf mooie foto’s hebt 
gemaakt in of buiten het stadion. Dan kan je 

daar zelf een leuk verhaal bij vertellen!

Schrijf je spreekbeurt uit
Een spreekbeurt over ADO Den Haag kan je verdelen in drie onderdelen:

 » De inleiding
 » Middenstuk
 » Slot

Schrijf voor elk onderdeel de tekst helemaal uit, maar doe dit wel in jouw eigen woorden. 
Het is natuurlijk moeilijk om een hele tekst te onthouden. Schrijf daarom de belangrijkste 
onderwerpen op zodat je een “spiekbriefje” hebt. Het kan gebeuren dat je tekst te kort of te 
lang is. Lees daarom eerst thuis de hele tekst hardop voor en houd de tijd in de gaten. Zo kan 
je meteen zien of je extra tekst moet zoeken, of juist moet weghalen.



Alles Door Oefening
Het is handig om je spreekbeurt te oefenen. Oefen de spreekbeurt eerst alleen voor de 
spiegel. Als je het gevoel hebt dat je de tekst goed kent, dan kan je het oefenen voor je 
ouders of vrienden. Vraag daarna wat zij ervan vonden. Misschien hebben ze nog wel handige 
tips die je spreekbeurt nóg beter maken!

Ik houd morgen mijn 
spreekbeurt en ik neem 

mee….
 » Spiekbriefje met belangrijke onderwerpen
 » Een presentatie
 » Mooie foto’s en video’s die ik kan laten zien
 » Iets waarmee ik de tijd kan bijhouden (als dit is toegestaan)



5 handige tips voor
jouw spreekbeurt over

ADO Den Haag
Vertel altijd wat het onderwerp is

Kijk niet te veel naar je “spiekbriefje”

Blijf rustig en spreek duidelijk

Het is belangrijk dat je klasgenoten weten welk onderwerp je behandelt. Vertel daarom het 
onderwerp in de inleiding van je spreekbeurt. Als ze eenmaal horen dat je het over ADO Den 
Haag houdt, dan vinden ze dat waarschijnlijk helemaal geweldig!

Je klasgenoten vinden het leuk als zij aandacht krijgen. Kijk daarom niet te veel naar je 
spiekbriefje, maar kijk ook naar de klas. Vind je het eng om in de klas te kijken? Dat is 
helemaal niet erg, kijk dan naar de muur achter je klasgenoten!

Het is niet erg als je een keer je tekst vergeet. Daarvoor heb je een handig spiekbriefje 
gemaakt. Het is belangrijk om duidelijk tegen je klasgenoten te spreken. Zij moeten 
begrijpen wat jij vertelt over ADO Den Haag. Gebruik daarom altijd jouw eigen woorden, en 
niet de tekst uit een boek of van het internet.

Laat leuke afbeeldingen en filmpjes zien
Een spreekbeurt over ADO Den Haag kan natuurlijk nooit saai zijn! Sommige klasgenoten 
kunnen wel verveeld raken omdat zij alleen naar jouw verhaal kunnen luisteren. Laat daarom 
tijdens je spreekbeurt ook foto’s en video’s over ADO Den Haag zien. Plak afbeeldingen op 
het schoolbord of op een muur. Gebruik de afbeeldingen tijdens jouw spreekbeurt om het 
verhaal duidelijker te maken. Kijk voor leuke afbeeldingen en filmpjes op het internet!

Eindig je spreekbeurt origineel. Vertel je klasgenoten nog één kort leuk verhaal over ADO 
Den Haag.Nu zullen ze jouw spreekbeurt nooit meer vergeten!

Sluit je spreekbeurt netjes af!



Storky over
tips en zenuwen

Het is niet erg als je zenuwachtig bent voor een spreekbeurt. Iedereen is wel eens 
zenuwachtig, zelfs Storky! Hij vond het eng om de eerste keer op het veld van ADO Den 
Haag te verschijnen. Hoe vaker hij op het veld komt, hoe minder zenuwachtig hij is. Dit 
geldt ook voor spreekbeurten. Als je vaker spreekbeurten houdt, dan word je ook minder 
zenuwachtig.



Storky noemt hieronder een paar tips die jou kunnen helpen: 

 » Blijf rustig. Haal rustig adem en denk aan het feit dat iedereen het eng vindt om alleen 
voor de klas te staan. Je bent dus niet de enige!

 » Zorg dat je kleding aantrekt die lekker voelt. Dan voel jij je ook lekkerder en dus minder 
zenuwachtig.

 » Houd er rekening mee dat jij dingen over ADO Den Haag weet die anderen niet weten. 
Leg daarom moeilijke onderwerpen duidelijk uit, gebruik hiervoor hulpmiddelen. Denk 
bijvoorbeeld aan het tonen van foto’s wanneer je het hebt over de spelers van ADO Den 
Haag.

 » Gebruik humor! 
 » Bedenk alvast vragen die je kunt verwachten na je spreekbeurt. Zo kan je alvast goede 

antwoorden bedenken voor lastige vragen!
 » Wees enthousiast, enthousiasme is aanstekelijk. Je klasgenoten genieten meer van jouw 

spreekbeurt als jij met plezier voor de klas staat!

Informatie over 
ADO Den Haag

Onderwerpen
ADO Den Haag is een voetbalclub met een rijke geschiedenis. Wij proberen jou daarom zo 
veel mogelijk te vertellen door de volgende onderwerpen te behandelen:

 » De geschiedenis
 » Zuiderparkstadion
 » Bingoal Stadion
 » Overige activiteiten
 » De Teams
 » Muziek
 » Mascotte
 » ADO Den Haag in de Maatschappij
 » ADO Kids



Het is belangrijk dat je de informatie selecteert die jij interessant vindt om te vertellen. Dus 
lees alles rustig door, en kijk wat jij graag wilt gebruiken voor jouw spreekbeurt over ADO 
Den Haag.

De geschiedenis
ADO Den Haag is opgericht op 1 februari 1905. ADO is een afkorting voor “Alles Door 
Oefening”. De club werd opgericht door twee Haagse jongens. Zij voetbalden dagelijks na 
schooltijd aan de voet van de Haagsche Toren. Voetbal was in die tijd nog een sport voor 
jongens uit rijkere gezinnen, maar dit veranderde langzaam. Mensen uit allerlei verschillende 
groepen uit de samenleving begonnen de sport voetbal te ontdekken. ADO Den Haag is twee 
keer landskampioen geworden, in 1942 en in 1943. De club heeft ook twee keer de KNVB 
beker gewonnen, in de jaren 1968 en 1975. Veel bekende spelers zijn bij ADO Den Haag 
begonnen, denk hierbij aan Eljero Elia, Romeo Castelen, Lex Immers, Daryll Janmaat en Tim 
Krul. De clublegende is zonder twijfel Aad Mansveld. Hij speelde in totaal 559 wedstrijden 
voor ADO Den Haag in de Eredivisie, en maakte als verdediger in totaal 69 doelpunten voor 
de club.

Zuiderparkstadion
Het Zuiderparkstadion is het oude stadion van ADO Den Haag. Op 18 oktober 1925 werd het 
Zuiderparkstadion in gebruik genomen door de Haagse voetbalclub. Al snel bleek dat steeds 
meer mensen naar de wedstrijden van ADO Den Haag kwamen. Door de grote belangstelling 
werd er in 1928 langs het hoofdveld een overdekte tribune gebouwd. De overdekte tribune 
bood plek aan duizend toeschouwers. 

Het Zuiderparkstadion speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Haagse club. Veel 
ADO Den Haag supporters die hier wedstrijden hebben meegemaakt zullen de sfeer nooit 
vergeten. De sfeer in het stadion was goed omdat het onder andere op een Engels stadion 
leek. Dat betekent dat de toeschouwers dicht op het veld zaten en de wedstrijd goed konden 
zien. De geweldige supporters zorgden natuurlijk ook voor de goede sfeer. De supporters van 
ADO Den Haag stonden in het Zuiderparkstadion elke wedstrijd 90 minuten lang achter hun 
team.



In het seizoen 2006/2007 speelde ADO Den Haag haar 
laatste wedstrijden in het Zuiderparkstadion. De club 
verhuisde naar het huidige Stadion, dat werd gebouwd 
op een andere locatie in Den Haag. Er kwam een speciaal 
logo voor het laatste seizoen in het Zuiderparkstadion. 
Dit laatste seizoen werd het “Farewell Season” (vaarwel 
seizoen) genoemd.

bingoal Stadion
Het huidige stadion van ADO Den Haag heet Bingoal Stadion en biedt plaats aan 15.123 
mensen. De bouw van het stadion begon in november 2005. Het stadion werd 28 juli 2007 
officieel geopend met een openingswedstrijd tegen de selectie van Haaglandse amateurs. 
ADO Den Haag won deze wedstrijd met 5-0.
Tot juni 2010 heette het stadion officieel het ADO Den Haag Stadion, maar dit werd later 
veranderd naar Kyocera Stadion, in 2017 werd het Cars Jeans Stadion, en in 2022 werd het 
Bingoal Stadion. Door de naam van het stadion te verbinden aan een sponsor ontvangt ADO 
Den Haag veel geld.



Kunstgras
In 2013 werd besloten dat ADO Den Haag het grasveld zou vervangen voor een 
kunstgrasveld. Dit zou officieel in de zomer van 2014 gebeuren, maar op verzoek van de 
KNVB gebeurde dit al in oktober 2013. De eerste wedstrijd van ADO Den Haag op het 
kunstgrasveld was tegen FC Twente op 26 oktober 2013. ADO Den Haag won die wedstrijd 
met 3-2, mede dankzij een prachtige rush van Mike van Duinen. In 2020 ging het kunstgras 
er weer uit en kwam er weer een mooie echte grasmat in het stadion. 

Overige activiteiten
Het stadion wordt niet alleen gebruikt voor voetbalwedstrijden. In de zomer van 2014 
was het stadion ook de thuisbasis van het wereldkampioenschap hockey voor mannen en 
vrouwen. Er kwam een speciale kunstgrasmat voor hockey, en de doelen en lijnen werden 
vervangen.

De teams
ADO Den Haag heeft meerdere teams. Naast het mannelijke eerste team en het tweede 
elftal, zijn er ook nog vrouwenteams. Bij de mannen is er ook een hele jeugdafdeling. Dit gaat 
om teams van onder 9 t/m onder 19. De teams van de jeugdopleiding trainen en spelen nog 
steeds op het complex “De Aftrap” in het Zuiderpark.



Oh, oh, Den Haag...
Tijdens de thuiswedstrijden wordt er in het stadion muziek gedraaid voor de toeschouwers. 
Het nummer dat bij alle supporters bekend is heet O, o, Den Haag. Dit nummer is niet 
speciaal geschreven voor ADO Den Haag, maar wordt wel elke thuiswedstrijd afgespeeld bij 
de opkomst en de doelpunten.

Mascotte
De trotse mascotte van ADO Den Haag heet Storky. Hij is een grote ooievaar en zijn naam 
komt van het Engelse woord voor ooievaar “stork”. Storky is bij alle thuiswedstrijden 
aanwezig om te zorgen voor een goede sfeer. Hij is ook betrokken bij activiteiten van de ADO 
KIDS, de grote kidsclub van ADO Den Haag.

Storky heeft sinds de oprichting van het ADO Den Haag vrouwenelftal ook een vriendinnetje 
genaamd Stricky.

ADO Den Haag in de Maatschappij
ADO Den Haag wordt door veel voetballiefhebbers een volksclub genoemd. De club is 
verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. Dit betekent dat ADO Den Haag veel 
activiteiten organiseert om de samenleving te helpen, want ADO Den Haag is voor iedereen! 
Om dit allemaal te regelen is de Haagse voetbalclub een aparte stichting begonnen genaamd 
ADO Den Haag in de Maatschappij.



ADO KIDS
ADO KIDS is de kidsclub van ADO Den Haag. ADO KIDS is er voor jongens en meisjes tot en 
met 12 jaar. Kinderen die lid zijn van ADO KIDS mogen profiteren van allerlei voordelen.

Activiteiten
Leden van ADO KIDS mogen meedoen aan alle coole activiteiten die het ADO KIDS Team 
organiseert. Zo mogen leden bijvoorbeeld gratis één thuiswedstrijd van ADO Den Haag 
bezoeken. Ook kunnen zij voor de wedstrijd meelopen in de Players Escort. Dat betekent 
dat zij in een vol stadion het veld oplopen met hun favoriete speler voor de start van een 
wedstrijd!

ADO KIDS Magazine
De leden van ADO KIDS ontvangen vier keer per jaar het ADO KIDS Magazine. Alle 
informatie over het eerste elftal staat in dit magazine. Hierin staan interviews met de 
spelers die door ADO KIDS worden gehouden. 

De ADO KIDS Tribune
ADO Den Haag heeft op de Lex Schoenmaker 
Tribune drie vakken speciaal voor ADO KIDS. 
Vanuit deze vakken kunnen de ADO KIDS naar de 
wedstrijden kijken. Tijdens wedstrijden zijn er allerlei 
activiteiten voor de ADO KIDS, en zij hebben kans op 
een ontmoeting met een speler van ADO Den Haag.  



Nog even alle voordelen van
ADO KIDS op een rij:

• Slechts € 12,50 per jaar
• ADO KIDS-sleutelhanger (exclusief voor ADO KIDS)
• Gratis bezoek aan een thuiswedstrijd van jouw Haagse helden (je ouders krijgen 

korting).
• Vier keer per jaar het te gekke ADO KIDS Magazine bij jou in de bus.
• De Players Escort: Loop in een vol stadion aan de hand van je favoriete speler het veld 

op!
• Aparte tribune met eigen ingang.
• Jouw eigen ADO KIDS Club Card.
• 5 % korting op alle officiële ADO Den Haag-merchandise in de officiële fanshop
• Persoonlijke uitnodiging voor speciale ADO KIDS-dagen;
• En meer..

Afsluiting
Met alle informatie die je nu hebt gekregen ben jij in staat om een te gekke spreekbeurt over 
ADO Den Haag te houden. Er is altijd meer informatie beschikbaar op www.adodenhaag.nl. 
Wij wensen je alvast veel succes met het voorbereiden en houden van jouw spreekbeurt!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op de onderstaande websites:

• www.adodenhaagindemaatschappij.nl
• www.adodenhaagjeugd.nl
• www.adovrouwen.nl

Volg ADO Den Haag ook op social media voor meer informatie!



Afbeeldingen die typisch ADO Den Haag zijn!

ADO KIDS Players Escort

Bronzen standbeeld van clublegende Aad Mansveld



Winst KNVB- bekerfinale tegen Ajax op 3 juni 1968



Het kampioenselftal van seizoen 1942/1943




