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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.  
 

27e jaargang, nummer 5 
05-10-2015 
Laura & Stefan 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal. 
 
Mijn eerste stukje van dit seizoen en ik besef dat we al weer voor het laatste competitie weekend 
staan. Als ik terugkijk op de eerste helft veld, dan kan ik constateren dat de resultaten van alle 
ploegen een beetje tegenvallen, ik hoop op een beter zaalseizoen en ga daar eigenlijk vanuit 
Er is een uitzondering en dat is de D1. Zij zijn onder de bezielende leiding van Frans en Roef 
kampioen geworden, dus was dus taart en champagne. De taart was door Louis en zijn moeder 
gemaakt en zag er niet alleen mooi uit, maar was ook erg lekker. Met Roef noem ik meteen een 
nieuwe trainer, zoals we er nu een paar meer hebben. Dit is natuurlijk alleen maar toe te juichen en 
we zullen nog veel nieuwe trainers nodig hebben. Ik wens de nieuwe trainers dan ook veel plezier en 
succes. 
 
Gisteren was het weer een gezellig boel op het veld en zag ik dat het clubhuis er netjes uitzag. 
Mensen ik ben trots op jullie. Wat wel vervelend is, is dat de kleedkamers er soms niet uitzien. 
Hier kunnen wij niets aan doe, want het zijn de scholen die voor de troep zorgen. Mijn vraag is dan 
ook als je ziet dat het een troep is maak een foto en stuur deze even naar Rob en maak het even 
schoon. We zijn nog steeds met het stadsdeel aan het steggelen over wie nu voor het onderhoud 
opdraait, wordt vervolgd. 
 
Toen ik afgelopen zaterdag het Parool las was ik blij, 7 miljoen euro voor sportvelden (was de kop). 
Maar toen ik verder las zag ik ons sportveld er niet bij staan. Ons veld wordt (als het aan de krant ligt) 
niet vernieuwd. Ik denk dat velen het met mij eens zijn dat ons veld echt niet meer kan. Er komt een 
dag dat een scheidsrechter het veld gaat afkeuren. Ik hoop dan ook dat we zeer snel een nieuw veld 
zullen krijgen en gezien onze groei onderin zou het ook prettig zijn om er stuk veld bij te krijgen. 
Want dat we onderin groeien staat vast. 
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Ik heb er vertrouwen in dat we door de zeer geslaagde Westerparkcup dag nog meer aanmeldingen 
zullen krijgen. Op woensdag 23 september waren er net voldoende vrijwilligers om alles in goede 
banen te leiden. Volgend jaar zullen we meer steun kunnen gebruiken, dus houd de laatste woensdag 
in september vrij om te helpen. 
 
Zo dat was het voor deze keer. 
Denk er aan als je iets wil doen binnen de club, fluiten, kantine, ploegje coachen, optreden tijdens 
gezellige avondjes enz. enz. schiet me even aan of bel me: 0299-643511. 
 
Groetjes Henne 
 
UIT DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op voorstel van het bestuur is in de laatst gehouden algemene ledenvergadering Yvonne Wassenaar  
benoemd tot Lid van Verdienste. Yvonne heeft zich, zolang Sporting West bestaat, nagenoeg als 
eenvrouwsfractie, bezig gehouden met pers en propaganda activiteiten. Het bestuur is Yvonne heel 
dankbaar voor het vele werk dat zij daarvoor heeft verzet en vindt dat deze benoeming haar volledig 
toekomt.  We feliciteren haar van harte en hetenm haar welkom in het keurkorps van de LvV’ers. 
 
Eveneens op de JAV zijn winnaars van de jaarlijkse verenigingsprijzen weer vastgesteld. Deze prijzen 
zullen worden uitgereikt op de Nieuwjaarsreceptie. 
De Jan Valksplaquette valt dit jaar ten deel aan Cor vd Steen, voor zijn jarenlange inzet op gebied van 
scheidsrechters 
De Henk Groothuesheidkampplaquette is toegekend aan Ilse Wassenaar voor haar niet aflatende 
jeugdactiviteiten 
De Jan Aaldriksbokaal gaat naar Sporting West E1 (leiders Jeffrey, Marieke en Tobias) voor de beste 
sportieve prestatie van het seizoen 2014-2015  
 
OPENING ZAALSEIZOEN! 
 
Dit jaar zal er op 1 november een Chinese maaltijd zijn in de kantine om de start van het zaalseizoen 
in te luiden. Ook niet spelende leden kunnen hierbij aansluiten. 
 
Deelnemen? Bel Hilda 0615083015. 
Kosten €5,- voor de kids en €7,50 voor volwassenen.  
 
Redactieschema seizoen 2015-2016 
 
Clubblad van: Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 

 
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  
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Schoonmaak rooster 
 
Week van 5 oktober   Sporting West 5 Marieke Poel 
Week van 12 oktober  Sporting West 4 Jeffrey Beckers 
Week van 26 oktober  Sporting West 3 Pascalle Pieters 
Week van 9 november  Sporting West A1 Jody Pieters 
Week van 23 november  Sporting West A2 Nona Flik 
Week van 7 december  Sporting West 2 Amber Baaij 
Week van 21 december  Sporting West 1 Grea Hage 
 
Openingstijden clubhuis 
 
Zoals inmiddels bij iedereen bekend hebben we de sluitingstijden van het clubhuis tov voorgaande 
jaren wat aangepast. Op maandag t/m donderdag is het de bedoeling dat het clubhuis om 24.00 uur 
sluit. Op de vrijdagavond is de sluitingstijd verruimd tot 01.00 uur. Graag willen we dat iederen hier 
rekening mee houdt en uiteraard helpt met het schoon achterlaten van bar, tafels etc.   
 
Van onze Reporter, Joost Hanewinkel 

4-10-2015 
Vrolijkheid na simpele zege op Purmer 

Twee punten erbij! De laatse thuiswedstrijd op het veld had niet beter kunnen verlopen. Na de 
uitstekende zege van het tweede (de eerste punten!) stormde ons vlaggenschip de wei in om Purmer 
met een klinkende zege huiswaarts te sturen: 16-11.  

Grea opende superieur en zette SW meteen op een 2-0 marge. Daarna verzaakte niemand, Vera was 
ijzersterk in de rebound waardoor de Amsterdammers konden uitlopen naar een 10-4 voorsprong bij 
rust. 

Dat de tweede helft een stuk minder was dan het eerste bedrijf, deerde niet. Purmer was niet bij 
machte om het onze favorieten moeilijk te maken en uiteindelijk prijkte er een overtuigende 
overwinning voor Sporting West op het bord. Volgende week nog tegen DKV, de voorlopig laatste 
thuiswedstrijd van een turbulent veldseizoen. Het zou mooi zijn als we daar ook een goed resultaat 
weg kunnen halen. 
 
27-9-2015 
Veerkrachtig Sporting West in extremis naast Furore 

Niet meer dan een punt mag Sporting West bijschrijven na de verhitte confrontatie met Furore in 
Krommenie. Praktisch in het laatste fluitsignaal tekende Rodney voor de 15-15. Het was maar een 
schrale troost voor de Amsterdammers, die zich na een zwakke start knap ik de wedstrijd knokten en 
lang zicht hadden op winst.  

Indrukwekkend was vooral de sprint vanaf een 8-5 achterstand, met vijf doelpunten op rij. Onder 
anderen Tim was aanvallend uitstekend op dreef. De ruststand, 10-11, beloofde veel voor het tweede 
bedrijf. Maar het fysiek sterke Furore beet daarin nog feller van zich af, terwijl SW te vaak de 
verkeerde keuze maakte in het aanvalsvak. Amsterdamse treffers werden steeds duurder en vlak voor 
tijd was de gekoesterde voorsprong toch veranderd in een achterstand. Een vierde nederlaag leek 
onafwendbaar, maar dankzij een portie veerkracht en de koelbloedige afronding van Rodney sleepte 
de roodwitte formatie toch het derde punt van de competitie binnen. 

Volgende week in het eigen Westerpark de voorlopig laatste thuiswedstrijd op het veld. Tegenstander 
is Purmer en het duel begint om 14.30 uur. Komt allen kijken, want de spelers kunnen volop steun 
gebruiken in hun manmoedige strijd door het moeras van de derde klasse! 
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Van de Technische Commissie 
 
Beste allemaal, 
We zijn een club in beweging en dat is een zeer goede zaak. Zoals we op de website hebben kunnen 
lezen was de laatste kangaroo ochtend onder leiding van Richard weer goed bezocht. De extra 
trainingen op maandagavond voor de oudere jeugd (A1 en B1) onder leiding van Hilda komen ook 
weer op gang en zijn behoorlijk bezet. Zo zie je van de allerkleinste tot de oudste jeugd de JC is er 
druk mee en dat is goed ook. De jeugd heeft de toekomst en van een degelijke korfbal-opleiding 
hebben we nu maar ook straks in de senioren veel plezier! Zoals we allemaal weten zitten we bij de 
senioren te wachten op een kwaliteitsimpuls en deze zit er aan te komen, maar we moeten het nog 
wel vol zien te houden tot volgend seizoen.  
 
Zowel het eerste als het tweede team hebben het lastig deze eerste helft van de veldcompetitie. 
Waarbij het eerste de laatste twee weken laat zien dat ze gewoon bovenin mee horen te draaien in de 
derde klasse. Tegen Furore was een prima wedstrijd met een veerkrachtige eerste helft, de tweede 
helft kende een fase waarin het score uitbleef en waardoor Furore weer langszij kon komen en zelfs 
op voorsprong. Dankzij een koelbloedig doelpunt van Rodney in de eindfase was een gelijkspel het 
hoogst haalbare. Ik persoonlijk vond het een leuke pot om naar te kijken waarbij er een goede 
mentaliteit getoond werd.  
 
Gisteren mochten ze aan de bak tegen Purmer en was ons vlaggenschip gewoon een maatje te groot. 
Purmer heeft de hele wedstrijd achter te feiten aangelopen. Heerlijk om te zien!!! Hou dit vast en de 
punten gaan zondag ook mee terug vanuit Diemen naar Amsterdam.  
 
Het tweede team heeft het lastig, een hoop nieuwe gezichten in dit team en een wekelijks wisselende 
samenstelling geeft hier en daar toch wat problemen en frustraties. Maar Hilda zou Hilda niet zijn als 
ze de spirit er niet in weet te houden. Na een goed gesprek afgelopen vrijdag waren we het er over 
eens dat het gebrek aan kwaliteit, nooit ten koste mag gaan aan de vechtlust en de inzet tijdens een 
wedstrijd. Dus een streep onder wat geweest is en alle neuzen weer dezelfde kant op. Ook zondag 
niet in de opstelling zoals het tweede op papier staat en met maar liefst 3 jeugdspelers in de basis 
(Tim Hoenson, Maaike Voorhoeve en Jelle Buikema) begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd 
tegen Apollo 3. En wat was het een goede wedstrijd mensen, ik voelde me een bevoorrecht mens. Ik 
mocht met maar liefst twee jeugdtalenten in mijn vak spelen ;-). En ik kan je melden ik kan niet 
wachten tot deze mensen doorstromen.  
 
We waren op orde en mentaal ook goed. Geen onvertogen woord en gewoon voor elke bal knokken 
en vanuit de organisatie, die Hilda er in stampt elke training weer, spelen. Het ging goed en de 
doelpunten vielen. Jelle die zich helemaal gegeven heeft de eerste helft en veel ruimte creëerde zodat 
z'n mede vakgenoten konden scoren, heerlijk om naar te kijken. Roef Flik die hem verving in de 
tweede helft en zeer solide spel liet zien en z'n doelpunt mee pakte. Tim Hoenson die een zeer goede 
eerste helft liet zien met prachtige doelpunten, Maaike die uitstekend vanuit de opdracht die ze mee 
had gekregen heeft gespeeld. Het was geweldig. Je merkt, ik ben een beetje euforisch, maar dat mag 
ook wel als je eindelijk punten pakt met je team en dat samen met de mensen die de toekomst 
hebben. Alle overige reserves en invallers ook bedankt! 
 
Het derde team heeft ook te maken met veel wisselingen en het moeten afstaan van spelers. Zij 
kenden een behoorlijk start en hebben daar 4 punten verzameld, helaas zijn hier de laatste twee 
weken geen punten aan toegevoegd. Afgelopen zondag tegen de grootmacht Blauw Wit, met wel heel 
veel voormalige league spelers, waren we net een maatje te klein. Ik hoop voor Blauw Wit dat ze in de 
zaal een paar klasses hoger kunnen spelen. Zondag a.s. tegen KVA moet het mogelijk zijn om de 
score op 6 te zetten en als keurige middenmoter de zaal in te gaan.  
 
Vanuit de mooie Sportlinked app heb ik kunnen lezen dat het vierde team vorige week nog gewonnen 
heeft met 7-6 van Roda, maar dat het gisteren tegen Purmer 4 niet te punten mee heeft kunnen 
nemen naar Amsterdam. Zij gaan de zaal in op een derde positie, prima zou ik zo zeggen! Zaterdag 1 
heeft vorige week de punten niet in huis weten te houden en afgelopen weekend waren zij vrij. 
Aankomend weekend staat Vlug en Vaardig op het programma en bij winst verstevigen zij hun positie 
in de middenmoot van de 7e reserve klasse.  
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Tot slot wijs ik graag alle selectieleden op het voorbereidingsprogramma dat in dit krantje 
gepubliceerd wordt. Hou de agenda's vrij!  
 
Namens de TC,  
Amber 
 
Wat geweest is 
 
Weekend van 26-09 / 27-09 
Furore 1  - Sporting West 1   15 - 15 
Furore 2  - Sporting West 2   15 -   7 
DKV Victoria 3  - Sporting West 3   12 -   6 
Sporting West 4 - Roda 4      7 -   6 
Sporting West 5 - Fiducia 6      9 - 13 
 
Weekend van 3-10 / 4-10 
Sporting West 1 - Purmer 1    16 - 11 
Sporting West 2 - Apollo 3    15 - 11 
Sporting West 3 - Blauw Wit       4 - 26 
Purmer 4  - Sporting West 4   13 - 11 
 
 
Wat komen gaat 
 
Op zaterdag 10-10-2015 
Sporting West 5 – Vlug en Vaardig/ KCN 4 
Wedstrijdnr:   2080 
Klasse :  R7H 
Meespelen:  Thea Barendsen   Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW5   Kelly Roeloff    Rob van Nifterick 
   Marieke Poel    Matthieu Dorst 
   Brenda de Vroome-Dorst   
   Petra Ruys 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  14.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein 
Adres veld:   Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-22259879.  
 
Op zondag 11-10-2015 
DKV/ Victoria 1 – Sporting West 1 
Wedstrijdnr:  705 
Klasse:   3H 
Meespelen:  Grea Hage    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Mark Punt 
SPW1   Kiona Heijnemans   Tim Beckers 
   Vera v/d Pas    Rodney Meijering 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  14.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Sportpark De Diemen 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Cor vd Valk voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
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Op zondag 11-10-2015 
DKV/Victoria 2 – Sporting West 2 
Wedstrijdnr:  3535 
Klasse:   R3O 
Meespelen:  Elise Koenders    Micha van Dijk 
   Shanna Ros    Ritchie van Gompel 
SPW2   Brenda van Oostveen   Xandur Garbode 
   Baukje Schippers   Robin Rodenbecher 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Sportpark De Diemen 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 11-10-2015 
KVA 4 – Sporting West 3 
Wedstrijdnr:   3494 
Klasse:   R3P 
Meespelen:  Pascalle Pieters   Peter vd Bos 
   Denise Barendsen   Michael Heijnemans 
SPW3   Desiree v/d Bijl    Jordy Pieters 
   Laurien Kramer    Folkert van Oostveen 
   Eva Sangers    Mitchell Pestman 
   Baukje Schippers    
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  14.00 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Startbaan 1, Amstelveen 
Afschrijven bij:  Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Wat verder komen gaat 
Voorbereiding Zaalseizoen 2015-2016 
 
Weekend Activiteit Tijdstip WAAR 

    10/11 oktober Laatste speelweekend VELD 
   

   wo 14 oktober GEEN TRAINEN 
  

    vr 16 oktober GEEN TRAINEN 
  

    za 17 oktober VRIJ WEEKEND 
  

    zo 18 oktober VRIJ WEEKEND 
  

    wo 21 oktober START ZAALTRAINING 20.30 uur Inloophal 

    vr 23 oktober TRAINEN 20.30 uur Inloophal 
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    za 25 oktober 
   Sch. Cor vd Steen AURORA 2 - Sp.West 2 17.00 uur Kennemer 

Sch. John Schaap AURORA 1 - Sp. West 1 18.15 uur Kennemer 

 
AANSLUITEND GEZAMENLIJKE SOCIALE ACTIVITEIT! 

    zo 25 oktober VRIJ 
  

    wo 28 oktober OEFENWEDSTRIJDEN 
 

EKVA-HAL 
Scheidsr. EKVA EKVA 2 - SP.West 2 19.50 uur ALMERE 
Scheidsr. EKVA EKVA 1 - Sp.West 1 21.05 uur ALMERE 

    Scheidsr. Johann R. Sp.West B1 - Sp. Trigon B1 19.15 uur Inloophal 
Scheidsr. NNB Sp.West A1 - Sp. West 3 20.45 uur Inloophal 

    vr 30 oktober TRAINEN 20.30 uur Inloophal 

    za 31 oktober VRIJ 
  

    zo 1 november OEFENWEDSTRIJDEN 
 

Inloophal 
Sch. Peter v.d. B Sp. West B1 - Rohda B1 10.00-11.05 

 Sch. Rob v. N. Sp. West A2 - Crescendo A2 11.10-12.15 
 Sch. Agnes de B. SP. West A1 - Crescendo A1 12.20-13.25 
 Sch. Mark P. SP. West 3 - Crescendo 3 13.30-14.35 
 Sch. Johann R. SP. West 2 - Crescendo 2 14.40-15.45 
 Sch. Cor v.d. St. Sp. West 1 - Crescendo 1 15.50-17.00 17.30  

   
EINDE 

OPGEVEN BIJ: Hilda Afsluiting met Chinees diner  E 7,50/pp Clubhuis 

  
E 5,00/jeugd 

wo 4 november TRAINEN 20.30 uur Inloophal 

    vr 6 november TRAINEN 20.30 uur Inloophal 

    za 7 november START ZAALCOMPETITIE 
  

    zo 8 november  START ZAALCOMPETITIE 
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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 

 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Dan schrijven we nu alweer over de laatste veldwedstrijden van het eerste deel veld. Afgelopen 
weekend was het weer prachtig korfbalweer en ook de resultaten waren goed. Als we even snel kijken 
dan zien we onder andere goede vooruitgang bij de B1, die in dezelfde competitie als vorig jaar zich 
nu prima weten te handhaven.  
 
Aankomend weekend zijn er nog een paar 
wedstrijden te spelen, maar veel zal dat 
voorlopig niet meer aan de stand doen 
veranderen.  
 
Wel hebben we weer een kampioen te huldigen. 
Frans met assistent trainer Roef hebben de D1 
weer naar een mooie titel gebracht. Vanuit hier 
GEFELICITEERD! 
 
Trainingsschema 
 
Normaal staat er in dit clubblad hoe we in de 
zaal de beschikbare uren verdeeld hebben. 
Helaas is tot nu toe nog niet bekend hoeveel 
uren we beschikbaar hebben. Zodra dit bekend is zal het schema gemaakt worden en op de website 
worden geplaatst. Kijk dan ook goed op de site en Facebook. 
 
De eerste officiële zaaltrainingen zijn vanaf week 44, in de week voorafgaand zullen sommige ploegen 
al gaan trainen, maar omdat het vakantie is zijn de meeste uren niet ingehuurd. Deze en volgende 
week zal er nog op het veld worden getraind. De trainer bepaalt in overleg met de ploeg wanneer jullie 
vrij zijn.  
 
Zaaldienst 
In de zaal heb je ook weer zaaldienst. Wat is de bedoeling van een zaaldienst? De bedoeling is dat de 
klok bediend wordt, de palen worden neergezet en dat het materiaal aan het einde van de speeltijd 
weer opgeruimd word. Voor de jeugdwedstrijden hebben wij geen vaste zaaldiensten, maar vragen 
aan de ouders om een handje bij te steken daar waar nodig. Omdat we de zaal delen met anderen 
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moet er weer goed op gelet worden dat met name de ballen in het juiste hok gaan zodat we deze niet 
kwijt raken.  
 
Feestje? Zorg dat je erbij bent! 
 

 
 
Tot zover mijn bijdrage voor deze keer ik heb nog veel meer te melden, maar dat doen we de 
volgende keer. Op naar de warme zaal, op naar de gezellige kantine van Dirk en Carina, op naar de 
volgende punten en hopelijk veel kampioenschappen. Succes allemaal.  
Namens de JC, Stefan 
 
 
Wat geweest is 
    
Helios A2 Sporting West A2 9 6 
Sporting West A1 EKVA A2 14 12 
Sporting Trigon B1 Sporting West B1 9 9 
Haarlem B2 Sporting West B2 11 7 
Zkc '31 B3 Sporting West B3 Zal ingehaald worden. 
Sporting West C1 Badhoevedorp C1 5 11 
Blauw-Wit D2 Sporting West D1 7 7 
DTS D1 Sporting West D2 9 4 
SDO / VerzuimVitaal E2 Sporting West E1 10 1 
Purmer E1 Sporting West E2 2 7 
 
Wat komen gaat 
Zaterdag 10 oktober 
 
Op zaterdag 10 oktober 2015      Westzaan   
Roda B2 - Sporting West B3       aanvang:  09.45 
            afd: B5G 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 4039 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs    Gijs van der Schouw 
     Kas Duijff 
Coach: Paulien & Tim H.  
Verzamelen: 08:45 uur 
Afschrijven bij: Paulien & Tim 
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Op zaterdag 10 oktober 2015      Klönneplein/Westerpark   
Sporting West B2 – BEP B3      aanvang: 12.30 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: B4C 
Nina Shah      Duco Wijnands   wedstr.no.: 982 
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
Rokea Chadley     
 
Coach: Ilse Wassenaar 
Verzamelen: 11:45 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
 
Op zaterdag 10 oktober 2015      De Diemen, Diemen   
DKV Victoria - Sporting West A1      aanvang: 15:30 uur 
Meespelen:                                       
Emna Jarraya                        Jelle Buikema                             afd.: A2H 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 7426 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels    Gijs Burgers 

    Govert Hooyman 
    
Coach: Jordy & Stefan 
Verzamelen: 14:15 bij TNT 
Afschrijven bij: Jordy of Stefan 
 
Op zondag 11 oktober 2015      Klönneplein/Westerpark   
Sporting West A2 – Groen Geel A5     aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Lucas Karssen   afd.: A5Z 
Julia Meijer    Florian Pecoraio  wedstr.no.: 3925 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
Coach: Ellen & Mitchell 
Verzamelen: 09:30 uur 
Afschrijven bij: Mitchell  
 
Oefenwedstrijden jeugd 31 oktober en 1 november. 
Zaterdag 31 oktober. 
10.00 uur Sporting West B3 – Blauw Wit 

B2 
Henne Post 

11.00 uur Sporting West E1 – Swift Govert Hooyman 
12.00 uur Sporting West D2 – Zaandam 

Zuid 
Ruud Heckman 

13.00 uur Sporting West D1- Furore Mark Punt 
14.00 uur Sporting West C1 – Sporting 

West B2 
Ruud Heckman 

 
Zondag 1 november. 
10.00 uur Sporting West B1 – ROHDA B1 Peter van der Bos 
11.10 uur  Sporting West A2 – Crescendo 

A2 
Rob van Nifterick 

12.20 uur Sporting West A1 – Crescendo 
A1 

Agnes de Boer 

Groetjes Henne 
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\Van onze verslaggever 
 
Oefenwedstrijden 
De F1 speelde dinsdag 22 september een oefenwedstrijd bij en tegen Blauw Wit.  
We konden gelukkig al binnen spelen, want het was erg slecht weer.  
Op blote voeten, want we dachten buiten te moeten spelen traden aanvoerder Paul, Gabriel, Daniel, 
Sylvie en Luna aan tegen de Effies van Blauw Wit, die dus ook op blote voeten moesten spelen.  
Daniel was onze eerste wissel. In het eerste kwart ging het gelijk op. Blauw Wit kwam wel met 1-0 
voor. Na het eerste kwart kwam Daniel er in voor Sylvie. Blauw Wit wist nu 4x te scoren en zo werd de 
ruststand 5-0 voor Blauw Wit. Het verdedigen is nog best lastig. Na de rust mocht Sylvie er weer in 
voor Luna. In het derde kwart werd er niet gescoord. We werden wel steeds beter en kregen nu ook 
meer kansen. In het laatste kwart kwam Luna er weer in voor Gabriel. We waren nu toch wel wat 
sterker dan Blauw Wit. De ballen gingen er echter niet in. Het kleine beetje geluk ontbrak ons. Iets wat 
Blauw Wit nog wel had in het laatste kwart toen ze de 6-0 maakten. Maar het laatste punt was toch 
voor ons. Een afstandsschot van Paul vloog er heel mooi in en toen was het tijd. De eerste helft dus 
dik verloren, maar in de tweede helft wisten we ons goed te herstellen met een 1-1 gelijk spel. 
De strafworpen waren wel weer voor ons: 4-1. 
Het was in ieder geval een leuke wedstrijd. In het tweede kwart was Blauw Wit veel beter. De rest ging 
gelijk op of waren we iets beter. Helaas gingen de ballen er bij ons niet in. Na de wedstrijd hebben we 
afgesproken in de laatste week van oktober nog een keer tegen elkaar te spelen, maar dan bij ons. 
 
Donderdag 1 Oktober speelde de E3 tegen Blauw Wit E3. Dit is op een trainingsavond van Blauw Wit 
E3. In plaats van te trainen konden de kinderen van Blauw Wit dus een wedstrijd spelen tegen onze 
E3. De E3 bestond uit nieuwe spelers die nog geen competitie spelen. Alleen Julliet loopt al wat 
langer mee. Verder deden Tika, Twan, Jana, Merlijn en Chaim mee. Julliet was de aanvoerder en ze 
begon met Twan, Tika en Merlijn aan de wedstrijd. We kwamen snel op 0-1. Kregen kansen en 
speelden eigenlijk best wel goed. Er werd vlot gegooid en goed onderschept. Blauw Wit kon toch 
gelijk komen. We bleven goed spelen met snelle ballen naar voren en naar elkaar. Kansen genoeg, 
maar ook Blauw Wit kreeg al wat meer kansen. Het valt niet mee zo`n hele wedstrijd. Het laatste 
doelpunt was in ieder geval voor ons. Een goed schot van Merlijn, die daarvoor ook de complimenten 
kreeg van de coach van Blauw Wit, Janco. Na het laatste fluitsignaal van Scheidsrechter Folkert stond 
er een 2-3 eindstand op het score bord van de Scheidsrechter. Gewonnen dus. De strafworpen 
werden veel beter genomen door Blauw Wit: 6-1.  
Al met al een leuke en goede oefenwedstrijd die gespeeld werd met mooi weer. 
 
Schoolkorfbaltoernooi september 2015 
 
Woensdag 23 september was het Sporting West schoolkorfbaltoernooi. 
Vooraf waren er een paar vragen: Hoeveel kinderen komen er en blijft het droog. 
Een aantal teams waren al opgegeven en ingedeeld. Het weer hebben we niet in de hand, maar we 
waren wel voorbereid op slecht weer. 
Om 13 uur was het heel mooi korfbalweer. De eerste kinderen kwamen er al aan. Een kwartier 
later…regen en nog meer kinderen. 
Om 13.30 uur werd het weer droog en kwamen er meer kinderen. 
Uiteindelijk konden we beginnen. Lisanne was druk aan het rekenen om een goed 
wedstrijdprogramma te maken. Casper was begonnen met de warming up.  
Uiteindelijk zou het soms zachtjes regenen, maar de meeste tijd was het droog.  
Met 7 teams van de Waterkant, 7 teams van de Westerparkschool en 1 team van de Catamaran 
konden we aan het echte toernooi beginnen. Op 4 velden werd er gestreden voor elk doelpunt. De 
Waterkant begon sterk aan het toernooi. Bij groep 5-6 stonden 3 teams van de Waterkant en 1 team 
van de Westerparkschool in de halve finales. Twee Waterkant teams moesten tegen elkaar en 
maakten het heel spannend. Twee ronden strafworpen moest de beslissing brengen, nadat de 
wedstrijd gelijk was geëindigd. De Westerparkschool won de finale en ging er met de eerste prijs 
vandoor. Ook bij de groepen 3-4 was het een strijd tussen de Waterkant en de Westerparkschool, die 
door de Westerparkschool werd gewonnen. Om 16.30 uur was het toernooi weer voorbij en gingen de 
bekers weer richting de Westerparkschool. 
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Alle kinderen kregen een diploma en een uitnodiging om eens mee te komen trainen en te kijken of 
korfbal en Sporting West iets is voor hun. 
Een leuke middag en hopelijk zien we de nodige kinderen weer terug op ons veld. 
 
Zaterdag 26 september 
Begon met de Kampioenswedstrijd van de D1. Ongeslagen staan ze bovenaan en vandaag kunnen 
ze dus al kampioen worden in de wedstrijd tegen Rapid.  
De D1 begon sterk en stond geloof ik al snel met 4-0 voor in gemiste kansen. Zoiets riep hun coach, 
dacht ik. Maar daarmee wordt je geen kampioen. Dus snel wat nieuws. Aan het einde van de wedstrijd 
had de D1 ruim gewonnen met 13 niet gemiste kansen tegen 1 voor Rapid. 
Na de wedstrijd van de D1 was het natuurlijk feest. Taart, Champagne, bier, alles kwam tevoorschijn, 
maar sommige moesten nog aan de bak, want de Kangoeroes en Effies stonden al weer op hun 
trainers Sam, Johann, Lisa, Zoe, Sacha, Jannes en Janne te wachten. 
 
Dit keer waren er 15 kinderen op de speciale Kangoeroe F training afgekomen. Maar gelukkig hadden 
we ook weer genoeg trainers. De kinderen begonnen met een tikspel, hierna was het veel doelpunten 
maken en gooien. Tot slot speelde we een spelletje dat ook wel rups genoemd wordt. 
Daarna nog de bekende limonade en weer naar huis. Vrijdag is er weer trainen voor deze groep 
kinderen en voor de Effies wacht 10 oktober een echte oefenwedstrijd tegen Oranje Nassau. 
 
 
Na de Kangoeroes waren de E1 en E2 aan de beurt. Sacha kwam de E2 versterken. Chaim mocht 
zijn debuut in de E1 maken. Beide ploegen hebben het nog erg moeilijk en ook dit keer konden ze niet 
winnen. Bij de E2 wel veel doelpunten. Onze E2 wist er 4 te maken, tegenstander Vlug en Vaardig 
wist 9 keer te scoren. 
Voor de E1 is doelpunten maken nog een groot probleem. De E1 kwam al snel 0-1 achter en die stand 
bleef ook lang staan. We kregen nog een strafworp, maar helaas werd deze gemist. In de laatste 5 
minuten maakte tegenstander ESDO er nog 2 bij, zodat we dus 0-3 verloren. De strafworpen werden 
weer wel door de E1 gewonnen: 4-1. 
 
De E1 
Speelde zaterdag 3 oktober zijn laatste wedstrijd op het veld. 
Luz was er niet bij, maar Chaim kwam haar vervangen en mocht gelijk aanvoerder zijn. Hij begon met 
Jelle, Carice en Dounia aan de uitwedstrijd bij SDO. Sylvie was onze eerste vervanger. Thuis hadden 
we keurig met 1-1 gelijk gespeeld. Maar dat was een ander team vermoedelijk. Dit team had namelijk 
vorige week nog met 2-15 van MIK gewonnen. Hoe zou het dit keer gaan. 
Jelle had thuis het enige doelpunt gemaakt voor ons en ook dit keer was Jelle onze enige doelpunten 
maker. Had Chaim al 2x een doorloopbal gemaakt, maar nog gemist. Jelle kan dat ook en werd niet 
goed verdedigd door zijn tegenstander: strafworp dus. Tegen ESDO miste hij nog, maar dit keer was 
het raak. 
SDO was verder wel sterker dan onze E1 en wist liefst 10x te scoren, zodat de laatste wedstrijd ook 
verloren ging. De E1 krijgt in de zaal wat andere spelers erbij en er gaan wat spelers naar een ander 
team. Het wordt dus een nieuwe E1. 
 
Kangoeroe openingsdag bij Tempo. 
Zaterdag 31 oktober gaan we met de Kangoeroes en Effies naar de openingsdag bij Tempo in Alphen 
aan de Rijn. Tempo organiseert alweer voor de 7e keer de openingsdag en ook dit jaar belooft het een 
succes te worden. Thema dit jaar wordt Frozen Minions.  
 
De effies kunnen al eerder aan de bak. De nieuwe F1 speelt namelijk zaterdag 10 oktober een 
oefenwedstrijd bij en tegen Oranje Nassau. 
Vrijdag kunnen we gelukkig nog een keer trainen en dan gaat het dus echt beginnen voor Paul, Luna, 
Sylvie, Daniel, Joanie en Gabriel; de Nieuwe F1. 
 
Richard Weewer 
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