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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 voorzitter@sportingwest.com 
penningmeester Rob van Nifterick 0299-641162 penningmeester@sportingwest.com 
Secretaris Ellen Sebregts 

Jeffrey Post 
06-17858421 
06-13090540 

secretaris@sportingwest.com 
postjeffrey@hotmail.com 

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

 
Sumatrakade 1219 
1019 RJ Amsterdam 
 

  

Contributie:   
ING Bank : NL14 INGB 0005 0860 60   
Betaling via automatisch incasso   
 
Inleveren kopij: voor maandagavond 19.00 uur per e-mail naar krantje@sportingwest.com. De redactie behoudt zich 
het recht voor wijzigingen aan te brengen indien de inhoud of de lengte van de tekst dat noodzakelijk maakt.  
 

29e jaargang, nummer 1 
20-8-2018 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Hi, 
 
In beeld het eerste clubblad van het 29e seizoen. Veel mensen zullen nog genieten van het 
zomerreces maar toch zijn de eerste activiteiten van dit nieuwe seizoen alweer gestart. Sommigen 
actief door de eerste trainingen al te hebben gevolgd en sommigen, zoals ik, rustig vanachter de 
computer. 
 
In het eerste clubblad wordt er informatie gedeeld van wat er gedurende het reces is gebeurd en 
daarnaast een bron van mededelingen over wat er op korte termijn op het programma staat.  
 
Ondanks dat het een prachtige zomer was zijn wij ook met minder prettige berichten geconfronteerd. 
Op 15 juli is ons erelid Henny Belling op 70 jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Wij wensen 
Ans, Heddy en Marco ook via deze weg heel veel sterkte toe met dit grote verlies. 
Op 27 juli is (tante) Dien Hoenson op 94 jarige leeftijd overleden. Wij wensen Gerda, Lidy, John, 
Herman, Renzo, Erwin, Mirel, Annemiek en Florence en de achterkleinkinderen heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies. 
 
Deze zomer is ons clubhuis en veld weer volop gebruikt. Onder andere werd er twee keer per week 
een bootcamp gegeven. Daarnaast was er weer het Milkshake festival. Een kleine groep heeft op een 
warme dinsdagavond een opruimactie gehouden in het clubhuis, want we zijn toch altijd weer in staat 
om met elkaar in een paar maanden heel veel spullen te verzamelen. Het is weer opgeruimd dus het 
verzamelen kan weer beginnen. 
Vanaf dit seizoen heeft het KNKV alle verenigingsadressen laten vervallen. Dit betekent dat ons 
algemene e-mailadres sportingwest.amsterdam@knkv.net niet meer bestaat en dus niet meer te 
gebruiken is. In de plaats daarvan heeft Stefan nieuwe e-mailadressen aangemaakt voor voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Zie hierboven.. 
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Deze week wordt het seizoen geopend met het avondtoernooi. Vorig seizoen is deze traditie weer 
nieuw leven ingeblazen en gelukkig ook dit jaar hebben we het kunnen realiseren. In een iets andere 
vorm want er wordt op twee avonden gespeeld, dinsdag en donderdag. Naast Sporting West nemen 
ook BEP, Rapid en ADOS deel aan dit toernooi en wordt er gestreden om de Bart Limburgschaal. Er 
worden twee wedstrijden tegelijk per ronde gespeeld om 19.40 uur en 20.55 uur. Alle 
randvoorwaarden zoals een goede organisatie, mooi deelnemersveld en support van onze sponsor 
Bonarius, zijn ingevuld. Nu nog veel publiek en het kan niet anders dan dat het weer een geslaagd 
toernooi gaat worden. 
 
Op 1 september vindt de kick off plaats van het 29e seizoen met een programma welke start om 8.30 
uur en eindigt met de laatste wedstrijden om 16.00 uur. Ook op deze dag is publiek natuurlijk van 
harte welkom. 
 
Het vorige seizoen zijn wij geëindigd met prachtig weer en eigenlijk is dit weer niet weggeweest. Laten 
we hopen dat wij tijdens de eerste helft van de komende veldcompetitie ook weer worden verwend 
met mooi weer. 
 
Ik wens iedereen een heel mooi en succesvol seizoen toe en tot op het veld! 
 
Groetjes 
Irma 
 
In Memoriam Henny Belling 
 

Zondagmorgen 15 juli belde Ans Belling mij met 
de mededeling dat Henny de nacht ervoor op 70 
jarige leeftijd was overleden. Dat betekende het 
verlies van een erelid van de vereniging en 
iemand die ik een kleine 60 jaar heel goed heb 
gekend. 
Ik leerde Henny kennen toen we beide 13 jaar 
oud waren en geselecteerd werden voor de 
aspiranten A van Westerkwartier. De eerste jaren 
van onze actieve korfballoopbaan hebben we 
steeds in hetzelfde twaalftal gespeeld en hij 
maakte ook deel uit van het team dat voor het 
eerst Juniorenkampioen van Nederland werd. 
Daarna hebben we een aantal jaren in 
verschillende teams gespeeld, maar op onze 
oude dag zijn we weer samen in een team 
beland. 
Henny Belling was een fanatieke korfballer die tot 
ruim over zijn 60ste is blijven spelen en in al die 
jaren vrijwel geen training of wedstrijd oversloeg. 
Zelfs fysieke tegenslagen konden hem er niet van 

weerhouden om meer dan 50 jaar actief in het veld te staan. 
Daarnaast was Henny echt een verenigingsmens. Hij was vele jaren aanvoerder van de teams waar 
hij in speelde, heeft ruim 25 jaar in de twaalftalcommissie en het bestuur gezeten, heeft samen met 
Jan Blok alle elektriciteit in het clubhuis aan de van Hogendorpstraat aangelegd en heeft op al wat 
gevorderde leeftijd nog de nodige feestjes voor de club georganiseerd. 
Een bijzonder mens is helaas op te jonge leeftijd heengegaan. Namens de vereniging wens ik zijn 
vrouw Ans, dochter Heddy, zijn broers Guus en Alex en de overige familie heel veel sterkte toe bij het 
dragen van dit enorme verlies! 
 
Paul Kist 
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In memoriam Mw. D. Hoenson-Roekel 
 
Op 28 juli bereikte ons het trieste bericht dat vrijdag 27 juli j.l. Mw. D. Hoenson-Roekel is overleden op 
de respectabele leeftijd van 94 jaar. 
Voor de meesten van ons was ze beter bekend als Tante Dien; de moeder van Gerda en Lidy, 
schoonmoeder van John en Herman, oma van Renzo, Erwin en Mirel, schoonoma van Annemiek en 
Florence en niet te vergeten grootoma van Sam, Suus, Mick en Sep. 
Tante Dien kunnen we beschouwen als een van onze meest trouwe supporters, zowel uit de 
Westerkwartier periode als uit de Sporting West tijd. Vroeger uiteraard in het gezelschap van haar 
man Ger; nadien kwam ze vaak mee naar het veld met Herman en Lidy. 
Dien heeft altijd een warme belangstelling gehad voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelde. 
Helaas werd het de laatste jaren vanwege fysieke klachten steeds moeilijker om het veld nog te 
bezoeken. 
 
Namens Sporting West wensen we de familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 
Jaarvergadering 
 
Datum: Maandag 1 oktober 2018 
Tijd: 20.00uur 
Locatie: Kantine Westerpark 
 
Nieuwe leden 
 
We mogen aan het begin van dit seizoen weer een paar oude bekenden verwelkomen. Dat doet ons 
uiteraard deugd. Ook de overige nieuwe leden van harte welkom bij Sporting West. We hopen dat 
jullie een fijne, sportieve tijd bij onze vereniging zullen hebben.  
 
Aangemeld als lid: 
 
Giovanni Santin  recreant 
Tessa van Heusden senior 
Judith Janse  senior 
Robin Rodenbecher senior 
Kiona Heijnemans senior 
Tom Dijkers  senior 
Elvis Ebes  pupil 
Manoul Haroun` pupil 
Tuur Schoonman aspirant 
 
 
Redactieschema seizoen 2018 – 2019 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
3-9-2018 Paul en Peggy Rob Tim Dennis  
17-9-2018 Stefan en Laura Henne Grea Hilda  
1-10-2018 Ellen Peter Henne Amber  
15-10-2018 Paul en Peggy Jeffrey P Suzan Frans  
29-10-2018 Stefan en Laura Jeffrey B Stefan Dennis Voor 3 weken 
19-11-2018 Ellen Ellen Tim Hilda  
3-12-2018 Paul en Peggy Irma Grea Amber  
17-12-2018 Stefan en Laura Rob Henne Frans Voor 3 weken 
7-1-2019 Ellen Henne Suzan Dennis  
21-1-2019 Paul en Peggy Peter Stefan Hilda  
4-2-2019 Stefan en Laura Jeffrey P Tim Amber  
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18-2-2019 Ellen Jeffrey B Grea Frans  
4-3-2019 Paul en Peggy Ellen Henne Dennis  
18-3-2019 Stefan en Laura Irma Suzan Hilda  
1-4-2019 Ellen Rob Stefan Amber  
15-4-2019 Paul en Peggy Henne Tim Frans Voor 3 weken 
6-5-2019 Stefan en Laura Peter Grea Dennis  
20-5-2019 Ellen Jeffrey P Henne Hilda  
3-6-2019 Paul en Peggy Jeffrey B Suzan Amber  
17-6-2019 Stefan en Laura Ellen Stefan Frans Laatste krantje 
 
Schoonmaak rooster 
 
Week van 27 augustus Sporting West 5 
Week van 3 september Sporting West 6 
Week van 10 september Midweek SW/SKV 
Week van 17 september Sporting West A1 
Week van 24 september Sporting West 1 
Week van 1 oktober Sporting West 2 
Week van 8 oktober SKV 
Week van 15 oktober Sporting West 3 
Week van 22 oktober Sporting West 4 
Week van 29 oktober Sporting West A2 
Week van 12 november Sporting West 5 
Week van 26 november Sporting West 6 
Week van 10 december Midweek SW/SKV 
Week van 24 december Sporting West A1 
Week van 7 januari Sporting West 1 
Week van 21 januari Sporting West 2 
Week van 4 februari SKV 
Week van 18 februari Sporting West 3 
Week van 4 maart Sporting West 4 
Week van 18 maart Sporting West A2 
Week van 1 april Sporting West 5 
Week van 15 april Sporting West 6 
Week van 22 april Midweek SW/SKV 
Week van 29 april Sporting West A1 
Week van 6 mei Sporting West 1 
Week van 13 mei Sporting West 2 
Week van 20 mei SKV 
Week van 27 mei Sporting West 3 
Week van 3 juni Sporting West 4 
Week van 10 juni Sporting West A2 
Week van 17 juni Sporting West 5 
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Van de Technische Commissie 
 
Voorbereiding 2018-2019 
 
Datum Tijd Activiteit Locatie Opmerking 
14 augustus 
(dinsdag) 

20:00 – 22:00 1e Training SW veld Olv Hilda 

16 augustus 
(donderdag) 

20:00 – 22:00 2e training SW veld Olv Hilda 

21 augustus 19:40 Avondtoernooi SW Veld SW 2 – Rapid 2 
(dinsdag) 20:55 Avondtoernooi SW Veld SW 1 – Rapid 1 
23 augustus 19:40 Avondtoernooi SW Veld SW 2 – Bep 2 
(donderdag) 20:55 Avondtoernooi SW Veld SW 1 – Bep 1 
25 augustus 11:00 Oefenwedstrijd Veld Furore SW 2 – Helios 2 
(ZATERDAG) 12:15 1 & 2 Veld Furore SW 1 – Helios 1 
 13:30  Veld Furore SW 2 – Crescendo 2 
 14:45  Veld Furore SW 1 – Crescendo 1 
28 augustus 
(dinsdag) 

20:00 – 22:00 3e training SW Veld Olv Hilda/Richard 

30 augustus 
(donderdag) 

20:00 – 22:00 4e training SW veld Olv Hilda/Richard 

1 september 
(ZATERDAG) 

13.30  
15.00 
15.00 

Oefenwedstrijd  
1,2 & 3 

SW veld SW 2 – Apollo 2 
SW 1 – Apollo 1 
SW 3 – Apollo 3 

4 september 
(dinsdag) 

20:00 
21:15 
TIJD NNB 

Oefenwedstrijd 
1, 2 & 3  

SW veld 
SW veld 
BEP veld 

SW 2 – HKC (U) 
SW 1 – HKC (U) 
BEP 4 – SW 3 

6 september 
(donderdag) 

20:00 – 22:00 5e training SW Veld Olv Hilda/Richard 

8 en 9 sept.  Start competitie   
 
Sporting West Avondtoernooi 
Op dinsdag 21 augustus en donderdag 23 augustus bereiden BEP, Rapid, Ados en Sporting West 
zich voor op het nieuwe seizoen tijdens het Sporting West Avondtoernooi. Tijdens deze avonden kan 
een van de verenigingen de eerste prijs van dit seizoen in de wacht slepen, want wordt er gestreden 
om de Bart Limburg-bokaal. 
 
Zie hieronder het complete programma. De wedstrijden duren 2 x 30 minuten, met 5 minuten rust. Wij 
zijn blij dat deze scheidsrechters zich bereid hebben gevonden deze wedstrijden te willen fluiten en 
hopen dan ook op sportieve wedstrijden. Wij wensen iedereen veel succes en plezier! 
 
Namens Sporting West, 
Peter van den Bos en Jeffrey Post 

      
Scheidsrechter 

Dinsdag 21 augustus Ronde 1:  Veld 1 Sporting West 2 - Rapid 2 Rob van der Meide 
  19.40uur Veld 2 BEP 2 - Ados 2 Ronald van Klooster 
  Ronde 2:  Veld 1 Sporting West 1 - Rapid 1 Cor van der Steen 
  20.55uur Veld 2 BEP 1 - Ados 1 Agnes de Boer 
Donderdag 23 augustus Ronde 3:  Veld 1 Sporting West 2 - BEP 2 Rob van der Meide 
  19.40uur Veld 2 Ados 2 - Rapid 2 Ronald van Klooster 
  Ronde 4:  Veld 1 Sporting West 1 - BEP 1 Cor Pluister 
  20.55uur Veld 2 Ados 1 - Rapid 1 Cor van der Steen 
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Wedstrijdprogramma 1e helft veld 2018-2019 
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Nieuwe spelregels seizoen 2018-2019 
 
Het seizoen gaat weer beginnen. Uitgerust van onze vakantie beginnen de trainingen weer. Genoeg 
oefenwedstrijden voor alle teams en in september de start van een nieuwe competitie. 
 
De KNKV heeft gemeend om voor komend seizoen slechts een tweetal wijzigingen door te voeren in 
de regels. 
Als eerste de wedstrijdduur voor senioren en A-junioren op het veld. Deze wordt 10 minuten ingekort. 
In plaats van 2 keer 35 minuten gaan we vanaf komend seizoen 2 keer 30 minuten spelen. Deze 
wijziging zal door menigeen met gejuich worden ontvangen. 
Tweede betreft de time outs. Deze waren altijd voorbehouden aan bepaalde klassen in de 
wedstrijdsport. Dat is nu los gelaten. Alle teams in de wedstrijdsport hebben recht op twee time outs 
per wedstrijd. Voor Sporting West geldt dit voor senioren 1 tot en met 3 en voor de A1 en de B1. Fijn 
voor de coach om tijdens de wedstrijd even de puntjes op de i te zetten. 
 
Alle andere regels zijn niet gewijzigd. De spelregels kun je terugvinden op de site van de KNKV: 
https://www.knkv.nl/spelregels 
 
Met name voor het jeugdkorfbal nog wat nadere uitleg op:  
https://www.knkv.nl/rvw-43-bestuursbesluit-jeugdkorfbal 
 
Veel succes komend seizoen! 
 
Agnes de Boer 
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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 

 

 
Hi Allemaal, 
 
Alweer een zomer voorbij! Althans nog niet helemaal, maar er zijn alweer een hoop kids terug van 
vakantie. Ook de JC maakt zich weer op voor een nieuw seizoen korfbalgeweld in het Westerpark. De 
selectie is onder leiding van Hilda afgelopen week alweer begonnen en ook de A1 & A2 staat vanaf 
vanavond weer op het veld.  
 
Zoals altijd loop ik er weer even puntje voor puntje doorheen:  
 
Eerste trainingen 
Ook dit jaar zullen we weer op meerdere dagen trainen, we starten de trainingen op DINSDAG 28 
augustus. Het kan dus zijn dat je alweer begonnen bent, maar dat is dan in overleg met jouw trainer. 
De trainers vind je overigens verderop in het clubblad.  
 
Eerste wedstrijden 
Het eerste wedstrijd weekend is 8-9 september, dat is dit jaar netjes 1 weekje nadat alle vakanties 
over zijn dus we verwachten dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn.  
 
Teamindelingen 
Eind van het vorige seizoen hebben we de teamindeling aan jullie doorgestuurd. Zoals altijd is deze 
met veel zorgvuldigheid samengesteld en hebben we ook geprobeerd aan de verzoeken die naar 
voren kwamen gehoor te geven. Je treft de teamindeling voor de zekerheid nog onder dit berichtje 
aan.   
 
Sportlink App 
Laura zal in de aankomende dagen iedereen weer toevoegen aan de teams in Sportlink, als je de app 
op je telefoon hebt (of die van je vader of moeder) krijg je direct te zien wanneer je moet spelen en 
hoe laat deze wedstrijd is.  
 
LET OP: Vanaf dit seizoen zullen de detail aankondigingen van de wedstrijden niet meer in het 
clubblad verschijnen. De laatste jaren hebben de verschillende apps van de KNKV de overhand 
genomen en is het gebruik van het krantje minder geworden. Naast de apps kun je natuurlijk altijd op 
de website kijken wanneer je moet spelen.  
 
Kun je niet inloggen of zie je geen wedstrijden? Log dan even helemaal uit en daarna weer opnieuw 
in. Als het allemaal echt niet lukt mail dan even naar Laura laura@sportingwest.com dan zorgt zij 
ervoor dat je snel online bent. 
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Trainingen 
Onderstaand treffen jullie ook het voorlopige trainingsschema aan. Het gaat momenteel nog langs de 
trainers dus het kan zijn dat er nog wat verandert. Zorg er dus voor dat je goed contact houdt met je 
trainer en check de website.  
 
1 september!!!! 
Op 1 september hebben we een hele leuke dag georganiseerd bij ons op de club. Zo zijn er heel veel 
oefenwedstrijden en gaan we lekker pannenkoeken eten en naar het Woeste Westen. Zorg dat je erbij 
bent. De details staan op de poster verder in het clubblad.  
 
Trainers & Coaches, 
YES het is gelukkig weer gelukt om voor iedere ploeg een trainer en coach te vinden die jullie dit 
seizoen gaat begeleiden. We proberen bij sommige ploegen nog een 2e persoon ernaast te vinden. 
Mochten er nu ouders zijn die dit lezen en denken, dat lijkt me wel leuk, meld je dan bij mij.  
 
Kangoeroes - Richard W 
F-inloop - Molly 
E2 - Gijs & Jelle 
E1 - Michael H (trainer) & Molly (trainer en coach)  
D3 - Joost & Vitoria 
D2 - Richard & Alexander 
D1 - Aicha & Vera 
C1 - Nona en Shanna 
B2 - Johann R  
B1 - Rodney & Mitchell P 
A2 - Brenda van O, Job, Daniël & Ellen 
A1 - Tim en Frank 
 
Vervoer 
Ieder jaar wordt het vervoer onderling geregeld binnen de ploegen. Meestal is dit geen probleem, 
maar wij willen de ouders toch vragen om allemaal hun steentje bij te dragen. We merken vaak dat het 
vervoer uiteindelijk bij 2 of 3 ouders van 1 team terecht komt terwijl als iedereen mee helpt het weinig 
tot geen belasting geeft. Heeft u geen auto maar kunt u wel autorijden? Wellicht kunt u dan een keer 
een auto lenen van een andere ouder, de oplossing is vaak makkelijker dan gedacht. Daarnaast 
hebben wij veel jonge trainers en deze zijn afhankelijk van de ouders. Als er zich toch problemen 
voordoen dan horen we dit graag. 

Kleding  
De zomer is weer voorbij en dan zijn jullie meestal allemaal wat gegroeid. Je kan natuurlijk onderling 
ruilen, maar een nieuwe broek/rok of shirt koop je bij Hoenson Jeans op de Haarlemmerdijk 29. 

Facebook/Website/Twitter 
Ook dit seizoen zullen veel aankondigen te zien zijn op de website of een van onze Social Media 
Kanalen. Houd deze dan ook altijd in de gaten. 
 
Tot zover. We zien elkaar snel weer op het veld. 
 
Namens de JC, 
Stefan 
 
Wat komen gaat 
 
Zie wedstrijdprogramma 1e heft veld 2018-2019 vanaf pagina 7 van dit krantje!! 
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-VOORLOPIG- Trainingsschema 
     

           
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
van tot van tot van tot van tot van tot 
          

Kangoeroes 
& F             

 
17:00 18:00 

F-Inloop         17:30 18:30 
 

    

 
            

 
    

E/D-Inloop         17:30 18:30 
 

    
E2     17:30 18:30     17:30 18:30     
E1         17:30 18:30 

 
18:00 19:00 

            
 

    
D3     18:30 19:30     18:30 19:30     
D2     

 
18:30 19:30 

 
18:00 19:00 

D1     18:30 19:30   18:30 19:30     
            

 
    

            
 

    
C1         18:30 19:30 

 
    

            
 

    
B2     19:30 20:30 

 
19:30 20:30     

B1     19:00 20:30     19:00 20:30     

 
            

  
    

 
            

 
    

A2     19:00 20:30     19:00 20:30     
A1     19:00 20:30     19:00 20:30     
De A1 en de A2 zullen op dinsdag gezamenlijk trainen. 
 
Jeugd Scheidsrechters 
 
Hallo allemaal, 
 
Het heeft me heel veel tijd en energie gekost om het scheidsrechtersschema voor zaterdag 1 
september rond te krijgen. Ook doordat er nogal wat mensen op vakantie zijn. Van sommigen heb ik 
(nog) geen bevestiging gehad en anderen heb ik op goed geluk ingedeeld. Ik hoop dat het op deze 
manier gaat lukken, mocht je niet kunnen probeer dan zelf vervanging te vinden want ik ben de 
komende tijd op vakantie. Uiteraard zijn jullie uitgenodigd voor het ontbijt om 8.30uur! 
 
Groetjes, Henne 
 
11.15uur Sporting West C1 - Tempo C3 Tim Beckers 
  Sporting West D3 - Tempo D3 Ruud Heckman 
  Sporting West E1 - Tempo E3 Henne Post 
12.15uur Sporting West B2 - Tempo B4 Joost Hanewinkel 
  Sporting West E2 - Tempo E5 Folkert van Oostveen? 
  Sporting West D1 - Furore D1 Frank van der Kuilen? 
13.30uur Sporting West D2 - Furore D3 Ruud Heckman 
  Sporting West A2 - Furore A2 Henne Post 
16.00uur Sporting West B1 - Furore B1 Peter van den Bos? 
  Sporting West A1 - Furore A1 Job de Vries? 
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