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Clubhuis: Cultuurpark Westergasfabriek 
Klönneplein 10-12 
1014 DD Amsterdam  
telefoon: 020-4750571 
www.sportingwest.nl 
krantje@sportingwest.nl 
    
Bestuur Sporting West:   
Voorzitter Irma Hobijn 075-6215388 j.pirovano9@chello.nl 
penningmeester Rob van Nifterick 0299-641162 r.vnifterick@chello.nl 
Secretaris Ellen Sebregts 

Paul Koppen 
06-17858421 
020-6461662 

sportingwest.amsterdam@knkv.nl 
paulkoppen@upcmail.nl 

 Henne Post 0299-643511 hennepost@planet.nl 
 Peter van den Bos 06-53686313 pvdbos@quicknet.nl 
 
Postadres 
 

 
Sumatrakade 1219 
1019 RJ Amsterdam 
 

  

Contributie:   
Postbank: 508 6060   
Betaling via automatisch incasso   
 
Inleveren kopij: voor maandagavond 19.00 uur per e-mail naar krantje@sportingwest.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor wijzigingen aan te brengen indien de inhoud of de lengte van de tekst dat noodzakelijk maakt.  
 

26e jaargang, nummer 20 
01-06-2015, Rob 
 
Van het bestuur 
 
Het seizoen 2014-2015 zit er op. Op een laatste wedstrijd van de A2 na, kunnen we allemaal gaan 
genieten van een hopelijk mooi zomerseizoen. 
Het is een zeer wisselvallig seizoen geworden, waarbij sportieve hoogtepunten  (de promotie van het 
eerste in de zaal terug naar de tweede klasse en de onverwachte handhaving van het tweede op het 
veld) en dieptepunten (degradatie van het eerste op het veld naar de derde klasse) elkaar 
afwisselden. Organisatorisch was het weer als vanouds en hebben de vele activiteiten weer sterk 
bijgedragen aan het versterken van de onderlinge banden 
 
Ondanks dat er geen wedstrijden meer worden gespeeld zijn er in de maand juni nog wel wat 
verspreide activiteiten. Een aantal jeugdploegen zal in de maand juni nog deelnemen aan toernooien 
bij KZ en Groen Geel. Ook  wordt er voor het eerst sinds jaren weer met een ploeg vanuit de 
vereniging deelgenomen aan de Avondvierdaags en we werken mee aan een examenopdracht van 
Rendall van der Steen van Blauw-Wit (organisatie beachkorfbaltoernooi). 
Exacte datums zijn te lezen bij het jeugdnieuws of worden via de social media die we inmiddels volop 
hanteren (website, facebook, twitter) verspreid. 
 
Door Sabine (onze verzorgster) wordt er voor de liefhebbers op woensdagavond Bootcamptraining 
gegeven. De exacte tijd hangt even af van het al dan niet deelnemen van een aantal jeugdtrainers. 
(waarschijnlijk start 20.30 uur). 
Deze Bootcamptraining is een privé-aangelegenheid en wordt niet georganiseerd door Sporting West. 
Uiteraard juichen we deelname aan deze training van harte toe want het bijhouden van de conditie is 
een essentiële voorwaarde om op niveau te kunnen blijven spelen. 
 
Om deelnemers de gelegenheid te geven hun spullen veilig op te bergen en om na afloop te 
kunnen douchen stelt de vereniging het clubhuis open tot maximaal 23.00 uur.  
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In verband met het gebruik de volgende dag door Kids Actief, verwachten wij wel dat het clubhuis  
netjes wordt achtergelaten (aangeveegd, lichten uit, toiletten nagelopen etc etc). 
 
Vanaf 29 juni t/m 22 juli is het Ladderhuis en zijn ook de kleedkamers “verboden terrein”. In verband 
met de festivalactiviteiten zal het clubhuis dan worden omzoomd met hekken en zullen er bewakers 
aan de poort staan. Toegang tot het clubhuis is dan in principe onmogelijk.  
 
Dit clubblad is het laatste van dit seizoen. Het is weer erg snel gegaan. Dank aan alle medewerkers 
die er in zijn geslaagd telkens weer een leesbaar blad op te leveren. Dank ook aan de 
redactieploegen die bij toerbeurt het clubblad hebben opgemaakt. Extra aan Paul en Andrea die 
hebben aangegeven volgend seizoen niet meer beschikbaar te zijn voor redactiewerk.. Dat betekent 
voor de overige ploegen dat ze een beurtje meer moeten draaien. Geen probleem naar ik aanneem? 
 
Dan wil ik graag namens het bestuur iedereen een geweldige vakantie toewensen, laat via facebook 
of de website  weten waar je zit (foto’tje erbij? Altijd leuk voor de thuisblijvers) en zorg er vooral voor 
dat je het komend seizoen weer fit aan de start verschijnt 
 
Groet 
Rob 
 
 
Redactieschema voor seizoen 2015-2016 
Clubblad van: Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 

 
10/08/2015 Ellen Ellen Stefan Dennis  
24/08/2015 Stefan en Laura Peter Henne Hilda  
07/09/2015 Paul en Peggy Rob Tim Wil  
21/09/2015 Ellen Irma Grea Frans  
05/10/2015 Stefan en Laura Henne Stefan Amber voor 3 weken 
26/10/2015 Paul en Peggy Paul Henne Dennis  
09/11/2015 Ellen Ellen Tim Hilda  
23/11/2015 Stefan en Laura Peter Grea Wil  
07/12/2015 Paul en Peggy Rob Stefan Frans voor 3 weken 
28/12/2015 Ellen Irma Henne Amber  
11/01/2016 Stefan en Laura Henne Tim Dennis  
25/01/2016 Paul en Peggy Paul Grea Hilda  
08/02/2016 Ellen Ellen Stefan Wil  
22/02/2016 Stefan en Laura Peter Henne Frans  
07/03/2016 Paul en Peggy Rob Tim Amber  
21/03/2016 Ellen Irma Grea Dennis  
04/04/2016 Stefan en Laura Henne Stefan Hilda  
18/04/2016 Paul en Peggy Paul Henne Wil voor 3 weken 
09/05/2016 Ellen Ellen Tim Frans voor 3 weken 
30/05/2016 Stefan en Laura Peter Grea Amber  
 
Schoonmaak rooster 
 
1 juni   Sporting West 5 
22 juni  Externe glazenwasser komt de glazenkap reinigen 
In de week voorafgaand aan 29 juni moet het clubgebouw grondig worden aangepakt. Natasje zal eea 
coordineren. Wil je graag meehelpen (en wie wil dat nu niet) dan graag in verbinding stellen met 
Natasja Roos ()Hoenson). Telf: 06-22442170. Zij is blij met alle hulp 
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Het 3e Bedankt Jou! 
Het seizoen is weer afgelopen, de laatste wedstrijd is gespeeld. En ook in die laatste wedstrijd hebben 
wij gelukkig weer op de steun van onze jeugd kunnen rekenen. De jeugd heeft de toekomst!  
En er loopt heel wat getalenteerde jeugd rond op en in het veld, kan ik u zeggen. 
Het 3e team heeft hier het gehele seizoen dankbaar gebruik van gemaakt.Wij willen dan ook iedereen 
heel erg bedanken voor hun gemotiveerde en enthousiasme inzet, om op de bank plaats te nemen of 
om te starten in de basis.Wij waren er erg blij mee!!  
In het bijzonder: Mila, Marieke, Kira, Maaike, Lisse, Aicha, Esther, Nona, Tim H, Gijs, Jelle, Govert, 
Roef, Timur-Kaan, Tim M.  Jullie zijn Toppers! Volgend seizoen weer?? 
Ook Ronald, Wendy en onze trouwe Supporters willen wij bedanken! We kunnen terugkijken op een 
spannend maar geslaagd seizoen. Hopelijk kunnen wij volgend seizoen ook weer op jullie rekenen, 
houd de site in de gaten en je telefoon in de buurt!! (hihi) 
Namens heel het 3e,  
Natasja.   
 
Een mooi bericht uit Limburg over Limburg. 
Een tijdje terug werden we opgeschrikt door het bericht dat Bart Limburg geopereerd zou worden om 
zijn been af te zetten.Nadat de operatie gelukt was, is hij hard aan zijn herstel gaan werken.  
Op dit moment gaat het erg goed en mag hij aankomende donderdag naar huis. Hier zal hij zich nog 
wel in een rolstoel moeten verplaatsen, maar elke dag wordt er gewerkt aan het leren lopen met een 
prothese. Volgens Greet voelt hij zich veel beter dan voor de operatie en heeft hij er goede zin in. Het 
zou leuk zijn als hij een kaartje zou krijgen bij zijn thuis komst. 
Vandaar nog een keer het adres: 
Bart Limburg 
Grote straat 38/A 
6325 EC Berg en Terblijt 
Bart veel sterkte en blijf je best doen. 
Henne 
 
Van het Wedstrijdsecretariaat 
Hier is dan het eerste stukje van mij als wedstrijdsecretaresse. 
Ten eerste wil ik Pascalle bedanken voor de grote inzet en diensten als zijnde wedstrijdsecretaresse 
de afgelopen jaren. 
Het is mij nu al duidelijk dat je dit niet zomaar even doet. Dus groot respect voor jou Pascalle. En ik wil 
haar nu al bedanken voor de belofte dat ik altijd een beroep op haar kan doen als ik het even niet 
meer weet J  
 
Wat geweest is 
Week van 19-5 t/m 25-5     Week van 26-5 t/m 31--5 
DSO 3 -Sporting West 5 07 – 06 Sporting West 1 - Madjoe 1  09 - 17  
 Sporting West 2 - Sporting Trigon 3 10 - 08 
 Sporting West 3 - Sporting Trigon 4 09 - 09 
 Sporting West 4 - Furore 4  08 - 15 
 Helios 5 -  Sporting West 5 08 - 10 
Kaartenmapjes 
De kaartenmappen van de seniorenteams 1 t/m 4 heb ik al ontvangen en ik zou graag nog de map 
van het vijfde willen ontvangen. 
 
Pasfoto’s: 
Vanaf nu mogen de pasfoto’s ingeleverd/opgestuurd worden bij mij ( Wil Dijkers) 
Peter v/d Bos, Ritchie v. Gompel,  Ilse Wassenaar en Ronald v. Klooster  
Let op: het mogen ook zwartwit of kleur (foto)kopieën zijn. 
Als je pasfoto’s wilt opsturen kan dit naar het volgende adres:  
W. Dijkers, Veerse Meer 57, 2134 VR Hoofddorp. 
Groetjes Wil 
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Jeugdcommissie Sporting West 
Voorzitter Stefan van Nifterick 
06-51873861 | stefan@nifterick.com 
  
Lid - JPR Henne Post 
0299-643511 | h.post@orion.nl 
  
Lid - TJC Tim Beckers 
06-42780480 | beckers.t.m@gmail.com 
 
Lid - JAC Grea Hage 
06-22560292 | grea_hage@hotmail.com 
  
Commissaris Jeffrey Post 
0299-643511 | postjeffrey@hotmail.com 

 

E-mail JC: jc@sportingwest.nl 
Wedst. Secr. Molly Stam 
020-6869989 | m.stam007@hetnet.nl 

 

 
Hoi allemaal, 
Het zit er weer op!  
Nou, niet helemaal eigenlijk. Het officiële deel wel, maar er volgen nog een aantal toernooien en 
sommige teams zullen wat langer door trainen. Afgelopen weekend zijn de laatste wedstrijden 
gespeeld. Zaterdag sloten we het korfbalseizoen af met een door Ellen Sebregts georganiseerde 
barbecue. Het was leuk om te zien dat hier ook veel jeugdleden bij aanwezig waren en niet van het 
veld af te slaan waren. Tot laat hebben we van de zon kunnen genieten. Daar zijn we na het 
zonovergoten Pinksterkamp tenslotte een beetje aan gewend geraakt.  
 
De veldcompetitie is ten einde, waarbij de C1 een mooi kampioenschap binnen heeft gesleept. 
Nogmaals gefeliciteerd! De andere teams hebben het ook zeer netjes gedaan. Met een dikke pluim 
voor alle trainers en coaches.    
Namens de JC bedankt ik alle trainers en coaches voor hun geweldige inzet het afgelopen 
seizoen!!!  
Op 10 juni staat een borrel gepland om jullie hiervoor te bedanken. Ook voor de scheidsrechters, die 
zich weer van hun beste kant hebben laten zien dit seizoen.        
 
EINDSTANDEN POULES 
A1 2e klasse, 3e plaats (poule 8 teams) 
A2 5e klasse, 3e plaats 
B1 2e klasse, 3e plaats 
C1 4e klasse, 1e plaats, kampioen!! 
C2 3e klasse, 3e plaats 
C3 5e klasse, 2e plaats 
D1 2e klasse, 2e plaats  
D2 3e klasse, 6e plaats (poule 7 teams) 
E1 3e klasse, 4e plaats 
F1 2e klasse, 4e plaats 
 
 
NIEUWE TEAMINDELING SEIZOEN 2015-2016 
Na de zomerstop pakken we de draad weer op. Dit zorgt, zoals gebruikelijk, voor de nodige 
verschuivingen binnen de teams; nieuwe spelers komen erbij of haken aan bij een ander team, een 
nieuwe trainer en/of coach of andere trainingstijden. De nieuwe samenstelling van de teams vind je 
elders in het krantje.     
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MIXTOERNOOI C,B,A 
Mark Punt zal 10 juni om 19.00u. een mixtoernooi voor de C,B en A organiseren. Een toernooi waarbij 
de spelers uit de C,B en A door elkaar gehusseld worden. Het zal een gezellige avond worden, dus 
noteer dit zeker in je agenda! 
 
JAC activiteiten 
 
PINKSTERKAMP 
94 deelnemers!!!! Een nieuw record! Het was wederom een zeer geslaagd kamp. Het was te gek, te 
gaaf, SUPERRRRRR, te wow…..of WOW zou Henne zeggen! Wie mee is geweest weet precies waar 
ik het over heb. Heb je dit gemist? Krab jezelf eens goed achter de oren, volgend jaar moet je erbij 
zijn! De leukste jeugdactiviteit van het jaar mag je gewoon niet missen.      
Het thema ‘Wie is de Mol’ viel erg in de smaak. Mollars, jokers, ‘mollen’, executierondes met rode en 
groene schermen…het hoorde er allemaal bij.  
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken die dit kamp hebben mogelijk gemaakt: de kampleiding, 
de fantastische kookploeg, Art Rooijakkers, Trijntje Oosterhuis, de Roelvinkjes  en vooral Ilse- wat 
maak je er voor iedereen weer een feest van! 
Het aftellen duurt nog heel lang, maar ik kijk nu al uit naar volgend jaar! 
Wil je nagenieten? Foto’s zijn (binnenkort) te vinden op Facebook en de website. 
En over een aantal maanden dé film!  
 

 
 
PINKSTERKAMP WEDSTRIJD  
De kampleiding speelde afgelopen woensdag een wedstrijd tegen de A junioren. Nog maar net 
uitgeslapen van een zwaar kamp kon de kampleiding het opnemen tegen de A junioren. Ruud 
Heckmann had de eer om deze vriendschappelijke wedstrijd te mogen fluiten. De zon deed goed haar 
best, Agnes de Boer had ook het licht gezien; goed voor 4 doelpunten. Ronald van Klooster had 
weinig kansen nodig om 2 doelpunten te maken. Brenda was daarentegen flink aan het ‘mollen’ met 
gemiste doorloopballen.      
Henne’s positieve manier van coachen, met name in de rust, zorgde voor een winstpot!  
Uitslag: 10-9. 
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AVONDVIERDAAGSE 
1 t/m 4 juni zullen een aantal leden meelopen met de vierdaagse. Opgeven is niet meer mogelijk.  
Brenda Zaal organiseert deze activiteit.    
 
 
Noteer in je agenda: 
1 t/m 4 juni Avondvierdaagse 
10 juni  Afsluitende borrel coaches, trainers en scheidsrechters  
10 juni   Mixtoernooi C,B,A 
27 juni  Toernooi KZ en Groen Geel 
17 augustus Start 1e trainingen jeugd 
22 augustus Toernooi EKVA (t/m B) 
23 augustus Toernooi EKVA (A junioren) 
 
Tip van de JC voor de zomer: vergeet geen nieuwe kunstschoenen aan te schaffen voor het nieuwe 
seizoen als je huidige schoenen versleten of te klein zijn. Misschien kun je een paar van iemand 
overnemen? Of pas je een paar schoenen die in de gang bij de kleedkamers te vinden zijn.    
 
Veel plezier gewenst voor de teams die nog even doortrainen of een toernooi spelen.  
Ieder ander wens ik alvast een hele fijne vakantie!  
 
Groetjes, Grea (namens de JC)        
 
Spelerskaarten 
Ondanks meerdere verzoeken heb ik van onderstaande kinderen nog geen nieuwe pasfoto 
ontvangen. Deze zijn nodig voor een nieuwe spelerskaart voor het nieuwe seizoen. Zouden jullie 
alsnog zo snel mogelijk een pasfoto naar mij willen opsturen? 
 
Julia Meijer 
Pim van Gorkum 
Vitoria Vinken 
Maikel Jongejeugd 
Jannes Bos 
Lisa van der Schouw 
Janne van den Bos 
Jasper Watson 
Sam Visser 
 
De foto's graag voorzien van je naam opsturen naar:  
Laura Spruijt 
Sumatrakade 781 
1019 PX Amsterdam 
of inscannen en per email: laura_spruijt@hotmail.com 

Bedankt voor jullie medewerking! 
Groetjes Laura 
  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

9	

CONCEPT teamindeling seizoen 2015-2016 
Onderstaand het concept van de teamindelingen voor het volgende seizoen. De trainers, coaches en 
trainer/coaches staan ook bij iedere ploeg vermeld. Wij zijn ook nog bezig om een mogelijke D3 te 
vormen, dit lukt alleen als de beoogde spelers ook hun inschrijfformulier inleveren. 
Mocht je nog verdere vragen hebben over de teamindeling, dan kun je hiervoor terecht bij Tim 
Beckers. 

A1  A2 
Jordy & Stefan  Robin, Ellen (Coach) & Dennis (trainer)  

Emna Jarraya Luc Almekinders  Nona Flik Ayte Nijhof 
Kira Kumar Jelle Buikema  Lianne Locher Lucas Karssen 
Mila Poels Gijs Burgers  Julia Meijer Tobias Pecoriao 
Maaike Voorhoeve Tim Hoenson  Esther v. Steenis Florian Pecoraio 
  Govert Hooyman  Paulien Zheng Luca Speltie 

     
B1  B2 

Tim, Ronald & Walter (individuele techniektrainer) 
 

Brenda, Rodney (trainer), Nick (trainer) & Ilse 
(coach) 

Vera Buikema Roef Flik  Rokea Chadly David Holstvoogd 
Janneke Duineveld Timur-Kaan Gulcur  Floor Huijgen Joost Locher 
Aicha Jarraya Pim Hanekamp  Kaat Rooseboom Nando Wassenaar 
Lisse Wiering Tim Mulder  Luca Schoonheim Duco Wijnands 
     Nina Shah   
     Vitoria Vinken   

     
B3  C1 

Mitchell P, Nona & Paulien  Mark, Agnes & Michael H 
Uma Lustemberg Kas Duyff  Teri Hoenson Jannes Bos 
Jip Meurs Fadel El Hakim  Roisin McGuinness Berend v.d. Bos 
Veere v.d. Spek Pim v. Gorkum  Melanie Meijering Simon Karssen 
Fay Wolf Alexander v. Hell  Eva Schram Mats Schoonheim 
  Maikel Jongejeugd  Esmee Speltie   
  Gijs v.d. Schouw  Robin Hartog   
     Merel v. Steenis   

     
D1  D2 

Frans  Jeffrey B & Joost 
Janne v.d. Bos Johann Bornebroek  Robin Angol Julius Pecoraio 
Zoë Lipp Simon Broersen Winnubst  Damia Chadly Tuur Schoonman 
Sam Meurs Nico Janssen  Lisa Gerrits  Jasper  Watson 
Lisa v.d. Schouw Louis Le Gallic  Niamh McGuinness   
     Tomasa Vinken   
     Zohara Wilderom   
     Britt Zaal   
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E1  E2 
Tobias, Maaike & Marieke (trainer)  Molly 

Dounia Jarraya Jelle Rasche  Luka Gorter Mos Wiering 
Luz Lipp Oscar Vollmer  Michelle Raphael  Sam Visser 
Carice Steinhoff      Pieter Kok 
         
     

F1    
Richard    

Luna Holstvoogd Paul Broersen Winnubst    
Nieuwe F-leden Nieuwe F-leden    
       
       
       
 
Uitslagen: 
 
30-mei 

     EKVA A1 Sporting West A1 12:10 21 - 12 
Sporting West C2 Helios C1 14:00 4 - 2 
Sporting West D2 SDO D3 11:15 3 - 6 
Sporting West E1 VZOD E1 12:30 1 - 14 
19-mei 

     Celeritas D1 Sporting West D1 19:00 5 - 10 
17-mei 

     KZ/Hiltex A5 Sporting West A2 14:30 7 - 3 
 
 
Wat komen gaat: 
 
Zondag  7 juni 2015 
 
 
Op zondag 7 juni  2015       Sportpark 
Heemstee/Purmerend 
Punrmer A1       - Sporting West A2         aanvang: 11.30  uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Stijn Keijzer     afd.: A5Z 
Julia Meijer    Moos Meijer     wedstr.no.: 12572 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
            
  
Coach: Kiona en Robin 
Verzamelen: 10.15 uur verzamelpunt Van Slingelandtstraat, ‘Stadsdeelwerf’. 
Afschrijven bij: Kiona 
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Zaterdag 27 juni 2015 
We spelen een toernooi met een flink aantal teams. 
Teams spelen in de samenstelling van volgend seizoen! 
Helaas is het programma nog niet bekend, iedereen wordt via mailberichten 
geïnformeerd over speeltijden en verzamelafspraken. Wanneer je nu al weet dat je 
deze zaterdag niet kunt spelen laat dit dan direct weten aan je huidige coach, dan 
kunnen we alvast vervangers regelen. 
 
Op zaterdag  27 juni 2015      bij KZ in Koog a/d/ Zaan 
Sporting West E2 (E2 volgend seizoen plus Dounia)   Aanvang: nog niet bekend 
Meespelen: 
Luka Gorter   Pieter Kok   
Michelle Raphael  Sam Visser      
Dounia  Jarraya   Mos Wiering 
     
Coach: ? 
Verzamelen: wordt nog bekend gemaakt 
Afschrijven: bij Molly: 020-6869989 of 06-20289175 
 
 
Op zaterdag  27 juni  2015      bij KZ in Koog a/d/ Zaan 
Sporting West D1   (samenstelling volgend seizoen)  aanvang: nog niet bekend 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek   
Janne vd Bos    Louis Le Gallic     
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Nico Janssen 
      
           
Coach: Frans 
Verzamelen:  wordt nog bekend gemaakt 
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
 
 
Op zaterdag  27 juni  2015       bij Groen Geel in Wormer 
Sporting West C1   (samenstelling volgend seizoen)    aanvang: nog niet bekend
   
Teri Hoenson         Simon Karssen   
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness   Jannes Bos 
Eva Schram     
Merel van Steenis 
  
Coach: ? 
Verzamelen: …nog niet bekend 
Afschrijven bij: Denise 
 
Op zaterdag  27 juni  2015      Bij Groen Geel/Wormer 
Sporting West B2  Samenstelling volgend seizoen   aanvang: nog niet bekend 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar   
Nina Shah      Duco Wijnands     
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
Rokea Chadley     
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Coach: Ilse Wassenaar 
Verzamelen:    nog niet bekend 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
 
Op zaterdag  27 juni 2015      Bij Groen Geel/Wormer 
Sporting West B1        aanvang: nog niet bekend 
Meespelen: 
Lisse Wiering    Roef Flik    
Vera Buikema    Pim Hanekamp     
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Lucas Karssen 
Lina van Steenis   Florian Pecoraio 

Tim Mulder 
 

Coach:  ? 
Verzamelen: nog niet bekend 
Afschrijven bij:  Tim Beckers 
     -0-0-0-0-0-0-0-0- 
 
De vriendjes competitie 
Zaterdag 30 mei was de uitreiking van de beker voor de vriendjescompetitie 2015. Kinderen uit de F,E 
en D konden vriendjes meenemen naar de inlooptrainingen, de vrije trainingen of clubactiviteiten. Wie 
dat het meest deed kon de beker winnen. Lisa uit de D2 en Jelle en Dounia uit de E1 waren 
genomineerd. Die kregen in de rust van de wedstrijd van het eerste een medaille. De beker ging dit 
jaar naar Dounia. 
Volgend jaar hebben alle kinderen weer de kans om mee te doen en de beker te winnen. 
 
Kangoeroe training. 
Zaterdag 30 mei was de laatste Kangoeroe training van dit seizoen. Met 4 trainers begonnen de 5 
Kangoeroes aan hun training. Sam, Johann, Zoe en Jip waren dit keer de trainers. Ze hadden een 
estafette parcours bedacht. De Kangoeroes konden weer veel doelpunten maken, maar er waren ook 
de nodige hindernissen, pittenzakken en een spel met de dobbelsteen. 
Na de training werd er al druk gespeculeerd dat dit de toekomstige F2 al wordt. 
 
Oefenwedstrijd D3 
Woensdag 20 mei speelde de D3 een oefenwedstrijd tegen “LUTO D1”.  
De D3 bestond uit Juliette, Carice, Lesedi, Sacha en Lucius. Bij LUTO ook bekende spelers: Lisa, 
Damia, Robin, Zohara, Jasper en Tuur. 
Het werd onder leiding van scheidsrechter Henne een spannende wedstrijd. Na driekwart wedstrijd 
stond het 4-4. LUTO wist het laatste kwart echter de overwinning te pakken. Het werd 4-6. 
Het was een viertal wedstrijd. Het veld was wat langer gemaakt, zodat er ook nog overgespeeld moest 
worden. Het werd zo een hele leuke wedstrijd voor de spelers. 
 
Inhaalwedstrijden E1 
Donderdag 21 mei speelde de E1 de inhaalwedstrijd tegen en bij Blauw Wit. Zonder Dounia, maar met 
aanvoerder Oscar, Jelle, Luz en Carice begonnen we aan de wedstrijd tegen de E6 van Blauw Wit. 
Volgens mij was daar echter iets fout gegaan. De E3 was aan het trainen en die werden gevraagd om 
tegen ons te spelen. De wedstrijd tegen Blauw Wit E6 was dus eigenlijk tegen de E3. Die E3 was veel 
sterker. We wisten er gelukkig wel 3 te scoren, maar verloren toch met 10-3. Oscar en 2x Carice 
waren de doelpuntenmakers. Ook bij de strafworpen wisten we er 3 te maken. 
Zaterdag 30 mei was de laatste wedstrijd van de E1. We moesten tegen kampioen VZOD spelen. We 
waren dit keer compleet. Mos was een extra versterking. Zou het helpen? Luz was de laatste 
aanvoerder dit seizoen. Samen met Oscar, Mos en Dounia mocht ze de wedstrijd beginnen. Carice en 
Jelle waren de eerste reserves. De wedstrijd werd helaas verloren met 1-14. Dounia was de 
doelpuntenmaker dit keer. De strafworpen werden wel door ons gewonnen met 4-2 
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Einde seizoen Kangoeroes, F en E 
Voor deze kinderen zit het seizoen er ongeveer wel op. De trainingen stoppen namelijk. Eerst hebben 
we de avondvierdaagse. Vrijdag 5 juni is iedereen daar wel moe van en is er dus geen trainen. 
Maar als leuke afsluiting van het seizoen gaan we nog naar het Woeste Westen. Vrijdag 12 juni 
verzamelen we om 17 uur bij het veld. Daarna gaan we naar het Woeste Westen. Wie 17 uur niet red 
kan daar gelijk heen gaan. 
Deze afsluiting is dus voor de Kangoeroes, Effies, Etjes en meetrainers. 
Voor sommige E tjes is er zaterdag 27 juni nog een toernooi. Deze kinderen krijgen dat nog te horen. 
 
Richard Weewer 
 

Prettige Vakantie 

 
 

We starten weer op 17 augustus met 
de eerste trainingen !! 
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