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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 3 
12-09-2016 
Peggy 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
Inmiddels zijn de eerste 2 competitierondes van seizoen 2016-2017 achter de rug, helaas met 
wisselende resultaten. De 3 teams van de selectie hebben het lastig en moeten hun draai in de poule 
nog zien te vinden. Het spel is op sommige momenten best aardig en de wedstrijdmentaliteit is ook 
zeker aanwezig, maar als je verzuimt te scoren wordt het toch lastig om een wedstrijd naar je hand te 
zetten. Ik ga er vanuit dat de komende wedstrijden de korf wat makkelijker gevonden zal worden en 
dat er nog vele overwinningen gevierd kunnen gaan worden.  
Bij de overige seniorenteams worden gelukkig wel diverse wedstrijden gewonnen en het 5e team lijkt 
zelfs al af te stevenen op een vrij eenvoudig kampioenschap.  
Achter de schermen wordt nog druk gewerkt om alle thuiswedstrijden die nog ingepland staan 
gedurende de periode dat we niet op ons veld kunnen, te verplaatsen. Houd dus goed het 
wedstrijdschema in de gaten, er zal nog wat wijzigen! 
 
Dit seizoen zijn we gestart met 6 seniorenteams en 12 jeugdteams. We zijn dus nog steeds 
groeiende. Dat is natuurlijk mooi en dat we eindelijk aan het profiteren zijn van de jeugd die de 
overstap maakt naar de senioren, is natuurlijk nog mooier, maar dit brengt met zich mee dat we ook 
meer scheidsrechters op de been moeten brengen. En dat is nog best lastig. Daarom is er een 
speciale stuurgroep aangezegd om het scheidsrechtersbeleid binnen onze vereniging onder de loep 
te nemen. De stuurgroep bestaat uit Agnes, Dennis, Peter en Mark en heeft als doel een 
cultuuromslag binnen onze vereniging te maken om het scheidsrechtersprobleem op te kunnen 
lossen.  
Van 1 tot 9 oktober is het de week van de scheidsrechter en in aanloop naar deze week toe zullen er 
concrete acties en plannen bekend gemaakt worden. Blijf de krantjes, social media en website in de 
gaten houden voor meer informatie! 
 
 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

3	

Dan heeft iedereen die al in de kantine is geweest, onze nieuwe jeugdpot 
vast al zien staan. Herman Geel is zo vriendelijk geweest om van zijn 
creativiteit en handigheid gebruik te maken en heeft hem aan de 
vereniging geschonken. Het roze spaarvarken mag voortaan dus in de 
kast blijven. Herman, hij is prachtig! Heel veel dank!  
 
Op maandag 3 oktober zal de Jaarvergadering weer plaatsvinden. 
Normaliter in september, maar door een welverdiende vakantie van onze 
voorzitster, hebben we hem een maandje moeten uitstellen. Het 
Jaarverslag wordt uiterlijk 19 september naar iedereen rondgestuurd. 
Ik wil alle leden van 18 jaar of ouder uitnodigen bij de Jaarvergadering 
aanwezig te zijn en wil ook alle junioren verzoeken te komen. Ook jullie 
kunnen en moeten je mening laten horen over alles wat er speelt binnen 
onze vereniging. Ben je nog 16 of 17, kom dan ook gewoon! Het is erg 
interessant en leerzaam, je mag alleen nog niet meestemmen.  
 
Tot dan, of tot eerder op het veld natuurlijk! 
 
Groet, 
Ellen 
 

 
 
Memoires Paul Koppen 
Beste leden, 
 
Na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest van onze mooie vereniging Sporting West, zal de jaarlijkse 
vergadering de laatste zijn in deze functie. Tijd om in het verleden te duiken en terug te kijken op 25 
jaar lief en leed die wij gezamenlijk hebben gedeeld. 
Vraag een is, hoe word je bestuurslid. Heel makkelijk. Als je op de jaarvergaderingen een aantal 
relevante vragen stelt, is er altijd een persoon die je aanspreekt en het voorstel doet om de vragen 
zelf te gaan beantwoorden, uit hoofde van een dagelijks bestuurslid. Niet dat deze methode je ervan 
moet weerhouden, vragen te stellen, anders wordt het wel heel stil op de vergadering, maar 
bestuurslid te zijn, kan je ook worden door gewoon te solliciteren. Gerede kans dat je wordt 
aangenomen. 
 
Als je, zoals ik, terugkijkt op 25 jaar, is er wel e.e.a. gebeurd. Na geïnstalleerd te zijn en gesnuffeld 
hebt aan de vergaderingen, is het wachten op een toebedeelde taak of commissie. Lang heb ik daar 
niet op hoeven wachten. 
 
Daar gaan we…… een stukje geschiedenis. 
Het begon allemaal met twee verenigingen Westerkwartier en Landlust. Twee verenigingen, die te 
kampen kregen met een terugloop in het leden aantal en waarbij Landlust ook nog met een 
aangekondigde verhuizing te maken kreeg. Op het terrein van Landlust werd woningbouw gepland en 
een verhuizing was onvermijdelijk in de toekomst. Met een schuin oog werd er naar Westerkwartier 
gekeken en Westerkwartier keek belangstellend terug. Een fusie werd voorbereid en de twee 
verenigingen profiteerden van de voordelen, die dit met zich mee zou brengen. Landlust had weer een 
nieuw onderkomen op een mooi en groot veld in de van Hogendorpstraat en Westerkwartier een hoop 
leden erbij, met weer uitzicht op een betere toekomst. 
Om nu te zeggen, dat al onze problemen voorbij waren, is wat overdreven. Ze begonnen pas. 
Stadsdeel West, die naam zal menigmaal terug keren in dit verhaal, had een probleem met de 
huisvesting van hun stadsdeelwerf, een opslag van straatmeubilair, auto`s enz. Zij vonden, dat wij wel 
een zeer groot terrein tot onze beschikking hadden en daar kon eigenlijk wel een stukje vanaf. Nu is 
het slecht kersen eten met een stadsdeel, maar we kunnen niet buiten elkaar en hebben elkander 
nodig nu en in de toekomst. Dat zal in het vervolg van dit verhaal wel blijken. 
De stadsdeelwerf is er gekomen, zoals je kunt zien als je naar de van Hogendorphal loopt. 
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Mijn aandeel was als bestuurslid, het bijwonen van vergaderingen waarbij de besluitvorming werd 
genomen en waar het gezicht en wensen van Sporting West duidelijk werden gemaakt. Roerige en 
leerzame avonden, dat wel. 
 
Was dit het????.... Nee ik begin pas.  
De wijk Staatslieden buurt was aan het veranderen. De toenmalige “huisjesmelkers” waren eind vorige 
eeuw erachter gekomen, dat horizontale splitsing van de panden en de verkoop daarna van de 
etages, een veel betere optie was dan verhuur. Daarmee kwamen er woningen op de markt, die voor 
startende gezinnen ideaal waren. De buurt verjongde. Op het voormalig waterleiding terrein werd een 
eco wijk gebouwd, waardoor er nog meer kinderen kwamen wonen. Kleine kinderen worden groot en 
moeten naar school. De toenmalige scholen waren niet berekend op dit aanbod en zaten dringend op 
vernieuwing en uitbreiding te wachten. Een school kan je nu eenmaal niet uit een wijk halen en 
zomaar verplaatsen. 
Het stadsdeel ging opzoek naar een geschikte locatie en liet het oog vallen op het distributiecentrum 
van de P.T.T. in de van Hallstraat bij de brug. De P.T.T. wilde echter niet verplaats worden buiten de 
wijk en stelde dat het stadsdeel een geschikte locatie zou vinden ter vervanging. U raadt het 
al…….ons terrein. 
Nu zijn er twee opties als vereniging. Of je gooit je kont tegen de krib, of je gaat rond de tafel zitten en 
probeert een oplossing te vinden die voor ons de beste zou zijn. Tegenwerken heeft geen enkele zin, 
omdat uiteindelijk het stadsdeel aan het kortste eind zou trekken. Het clubhuis was ons eigendom, 
maar de grond waarop deze stond niet. 
Waar naar toe met Sporting West??? Het stond voor ons vast, dat verplaatsing buiten de wijk geen 
reële optie was. Jarenlang hadden wij met een groepje enthousiaste mensen pogingen ondernomen 
om het aantal jeugd leden te laten groeien en die inspanning begon zijn vruchten af te werpen. Steeds 
meer jeugd leden uit de wijk, mede door de inspanning van de aan onze vereniging verbonden 
onderwijzers m/v, gingen spelen bij Sporting West. 
 
Van meet af aan waren er, bij het stadsdeel, plannen ons te verplaatsen naar het Westerpark. De 
ontwikkeling van het Westerpark stond nog in de kinderschoenen. Ten eerste was het terrein zeer 
vervuild door teer, minerale oliën en cyanide en ten tweede moest er een beheerder gevonden 
worden voor de gebouwen op het terrein. Ook was er een zeer actieve groep buurt bewoners verenigd 
onder de naam “vrienden van het Westerpark”, die een duidelijke stempel wilde drukken op de 
ontwikkeling van het park. 
De grote vraag was, wie er zat te wachten op een korfbalvereniging in het park. Niemand dus. De 
projectontwikkelaar MAP niet, die de gebouwen ging restaureren en ontwikkelen en de “Vrienden” 
niet, die niets zagen in een korfbalvereniging in het park. 
Zaak voor ons, om deze partijen voor ons te winnen. Daar kwam mijn taak in het bestuur, om een 
vinger aan de pols te houden en onze belangen te verdedigen in diverse commissies. 
Ik heb heel wat vergaderingen, inspraak avonden en bijeenkomsten op het stadsdeelkantoor en 
buurtcentrum meegemaakt. De belangrijkste waren die met de “vrienden van het Westerpark”. Nadat 
ik op deze vergaderingen onze standpunten had verdedigd en duidelijk heb kunnen maken, wat het 
belang voor onze club en niet te vergeten de mogelijkheden voor de jeugd, om in de buurt sport te 
bedrijven en daardoor een welkome aanvulling zou zijn, in de mogelijkheden voor het Westerpark, 
begon daar het besef te ontstaan, dat het inderdaad geen slecht idee zou zijn.  
Een markant figuur in de vrienden van het Westerpark was Piet Vink, die als ik mij niet vergis, de 
voorzitter is van deze actieve club.  
Het Westerpark dus. Een zwaar vervuild terrein dat binnen het budget onmogelijk kon worden 
afgegraven en dan maar toegedekt ging worden met schone grond. Waar moesten wij naar toe en 
was er wel een plek voor ons. Kleedkamers en clubhuis waren wel het minste wat wij konden 
verwachten van het stadsdeel. Afwachten wat de eventuele landschapsarchitecten op tekening 
konden zetten.  
Er werden door het projectbureau c.q. stadsdeel 12 landschapsarchitecten aangewezen, die hun 
tekeningen en ontwerp konden indienen. Daar zijn er 3 van geselecteerd om een definitieve versie te 
maken. Ik heb ze alle drie mogen bekijken op de vele inspraak avonden die volgden. Het eerste waar 
ik belangstelling voor had was, waar komen wij terecht? Het was zoeken op de tekeningen. Bij de 
eerste tekening bleken wij ondergronds te zijn gegaan, kleedkamers en bestuurskamer bleken onder 
het maaiveld te zijn verdwenen. Een leuk uitzicht letterlijk en figuurlijk. De volgende was het 
tegenovergesteld en ging de lucht in. Op een heuvel was ons clubhuis geplaatst, kon deze heuvel 
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gelijk als tribune gebruikt worden. De meest reële was van mevr. Kathryn Gustafson maar zij zag een 
korfbalvereniging in haar park ontwerp helemaal niet zitten. Ten eerste “korfbal” wat is dit voor sport? 
Nooit van gehoord en waarop moet dit gespeeld gaan worden? Op kunstgras. Kunstgras???? Dat 
nooit in mijn park!!!. 
Kortom, er waren nog wel wat hobbels te nemen, Eén voordeel was er, het ladderhuisje was door het 
stadsdeel uit de MAP gehouden en kon als bestemming ons clubhuis worden. Er moest ook een 
biologische waterzuivering komen. Een grote bak met planten, waardoor het water op natuurlijk wijze 
zou worden gezuiverd. Alles biologische verantwoord. Het leek mevr. Gustafson een goed idee om 
deze bak voor het ladderhuisje te plaatsen, konden wij ons veld daarop realiseren. Hobbel genomen. 
 
Het ladderhuisje, gemaakt voor opslag van ladders waardoor het nogal hoog is, is een monumentaal 
gebouw, alleen de dakconstructie, dus aan de rest mocht gesleuteld worden. De ruimte was te klein 
voor onze wensen zoals kantine, bestuurskamer en redactieruimte. Dus werd het plan opgevat om 
weer de grond in te gaan, alles onder het maaiveld. De kosten werden weer te hoog en uiteindelijk is 
men uitgekomen op de huidige constructie, een glazen aanbouw. Het resultaat mag er wezen. 
Nog een hobbel te gaan……de deelraad moest nog akkoord gaan met het voorstel. Herman en ik 
hebben de deelraad vergadering bijgewoond en met verbazing de argumentatie aangehoord van de 
raadsleden, waarbij een raadslid opmerkte, dat de huidige locatie aan de van Hogendorpstraat wel 
zeer armoedig was met de lugubere omgeving voor ons clubhuis, waar vroeger de nodige vrijpartijen 
plaatsvonden en dus geen plek is voor onze jeugd. Haar voorkomen gaf mij een gevoel van jaloezie. 
De raad ging wel akkoord met het voorstel ons te verplaatsen naar het Westerpark. 
 
Eind goed, al goed. Vergeet het maar, want er was nog niets in het Westerpark. De eerste spa was 
nog niet de grond in gegaan. Twee jaar werd ervoor uitgetrokken om al deze plannen te realiseren, 
maar wij moesten wel snel van ons terrein af om de verplaatsing van de P.T.T. te realiseren. 
Daar werd het volgende op gevonden. In de Bos en Lommer was een korfbalvereniging T.C.N.H. 
(Toer Club Noord Holland) gevestigd. Deze vereniging had, zoals zo vele verenigingen, ook last van 
de veranderingen in de samenstelling van de bewoners in de buurt, waardoor het ledental in de loop 
van jaren was teruggelopen. Het punt kwam naderbij, dat er moest worden afgevraagd, of er wel 
toekomst was voor de vereniging en vooral op de huidige locatie. Een fusie zou uitkomst kunnen 
bieden en daar was Sporting West, die een tijdelijke locatie zocht voor de overbrugging naar het 
Westerpark. Bingo!!!!! Probleem opgelost. We werden met open armen ontvangen en uiteindelijk 
hebben wij daar zes jaar onze vereniging kunnen stallen. Zes jaar???? Ja natuurlijk, verbouwingen 
enz. lopen altijd uit de hand, daar zijn hele series op de tv. voor gemaakt. (de grote verbouwing o.a.). 
 
Uiteindelijk konden wij verhuizen. De leden van T.C.N.H. gingen voor een groot deel over naar 
Sporting West, waardoor wij meer leden hadden en konden bouwen aan een toekomst in een 
omgeving, waar menige vereniging jaloers op zou zijn. 
Dat het Westerpark zich zou ontwikkelen in een cultuurpark zoals nu het geval is, had denk ik 
niemand verwacht, misschien wel gehoopt. Een park dat door alle Amsterdammers wordt 
gewaardeerd door zijn variatie aan mogelijkheden. Van dit park zijn wij een onderdeel, daar mogen wij 
trots op zijn. 
 
Dat dit ons geen windeieren heeft gelegd, is te merken aan de spectaculaire groei van onze jeugd. 
Door inspanning van menig lid hebben wij dit mogen bereiken. Vanaf het begin van mijn stukje tot nu, 
zijn er talloze enthousiaste mensen geweest, die hun steentje hebben bijgedragen aan de vereniging 
die wij nu zijn. Mocht je tot deze categorie behoren, geef je zelf dan een klap op de schouder en wees 
trots op wat er is bereikt 
Ik geef na 25 jaar het stokje door aan de volgende generatie, met een gerust hart. Schroom niet, om 
tot de volgende generatie te behoren en ga ook je steentje bijdragen. 
 
Paul Koppen 
 
Met dank aan Yvonne Wassenaar en Paul Kist voor het redigeren van dit stukje. 
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Verslag Redactie 
De leden en aanverwanten die het afgelopen jaar weer hebben gezorgd voor het maken van het 
clubblad zijn: Ellen, Laura, Stefan, Peggy en Paul. 
Tja…. Er is niet veel te vertellen over de redactiecommissie. Alles is al verwoord in eerdere verslagen. 
Rob is nog steeds bezig met het redigeren van het clubblad en zijn achterban zorgt nog steeds dat 
e.e.a. goed op de website terecht komt. 
Het digitaal verspreiden van het clubblad loopt en ik hoop dat het ook gelezen wordt. Niet alleen 
“wanneer moet ik spelen” graag, maar ook de redactionele stukjes. Er wordt werk van gemaakt door 
de leden in hun bijdragen, waarvoor dank het afgelopen jaar. 
Er is weer ruimte voor een extra ploeg, voor het maken van ons clubblad. Zin in??? 1 maal in de twee 
maanden een paar uur corrigeren en digitaal plakken en knippen. Enige kennis van Word strekt tot 
aanbeveling, anders wordt Rob overspannen Geeft mij dan even een mailtje paulkoppen@upcmail.nl 
 
Rest mij allen, die een bijdragen hebben geleverd hartelijk te bedanken en hopend, dat ook in het 
nieuwe seizoen jullie een bijdrage gaan leveren in de vorm van verslagen en andere leuke stukjes. 
Paul Koppen 
 
Redactieschema seizoen 2016-2017 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
26-9-2016 Ellen Peter Henne Dennis   
10-10-2016 Stefan en Laura Rob Tim Amber  
24-10-2016 Paul en Peggy Jeffrey Grea Hilda   
7-11-2016 Ellen Henne Stefan Frans   
21-11-2016 Stefan en Laura Irma Henne Dennis  
5-12-2016 Paul en Peggy Ellen Tim Amber   
19-12-2016 Ellen Peter Grea Hilda  
2-1-2017 Stefan en Laura Rob Stefan Frans   
16-1-2017 Paul en Peggy Jeffrey Henne Dennis   
30-1-2017 Ellen Irma Tim Amber   
13-2-2017 Stefan en Laura Henne Grea Hilda  Voor 3 weken 
6-3-2017 Paul en Peggy Ellen Stefan Frans  Voor 3 weken 
27-3-2017 Ellen Peter Henne Dennis   
10-4-2017 Stefan en Laura Rob Tim Amber  Voor 3 weken 
1-5-2017 Paul en Peggy Jeffrey Grea Hilda   
15-5-2017 Ellen Henne Stefan Frans  
29-5-2016 Stefan en Laura Irma Henne Dennis  
 
Schoonmaak rooster 
Week van 12 september Sporting West 4 Pascalle Pieters 
Week van 19 september Sporting West 3 Shanna Ros 
Week van 26 september Sporting West 2 Laura Spruijt 
Week van 3 oktober Sporting West 1 Grea Hage 
Week van 10 oktober Sporting West A1 Tim Beckers 
Week van 17 oktober Sporting West A2 Ellen Sebregts 
 
Per team zal de contactpersoon een herinnering krijgen via e-mail. Zorg ervoor dat we elkaar helpen 
dan blijft alles netjes en schoon! 
 
Namens de schoonmaakploeg, Henne en Lucienne.  
 
Ps. Is er iets op? Vuilniszakken, toiletpapier etc. Geef het dan door aan Lucienne via 
h.post43@upcmail.nl 
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Van de Technische Commissie 
De ‘kop is er vanaf’ dat wil net zoveel zeggen als dat de eerste thuis- en uitwedstrijden van deze 
veldcompetitie zijn gespeeld. 
Aan de uitslagen valt af te lezen, dat de ploegen 1, 2 en 3 het lastig hebben. 
We doen dit seizoen met 6 seniorenploegen mee aan deze competitie en dit heeft tot de nodige 
verschuivingen in de teams geleid. We moeten dus aan elkaar wennen in het veld en vooral leren 
samenspelen. Een prachtige uitdaging……. 
Ook de input van een aantal nieuwe leden in onze selectie ploegen, als ook het integreren van en 
onze eigen junioren vraagt enige tijd. Het duurt even voordat iedereen z’n plekje heeft gevonden maar 
wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Er wordt hard en enthousiast getraind. De sfeer is 
uitstekend en uiteindelijk moet dit tot het winnen van wedstrijden leiden. 
 
De voorbereiding was door allerlei omstandigheden instabiel waardoor het selecteren van de ploegen 
2 en 3 wat langer heeft geduurd. Inmiddels zijn we daar uit. Na overleg is besloten in het 2e team met 
5 heren en 4 dames te gaan spelen en in het 3e team met 4 heren en 4 dames. 
De ploegen komen er als volgt uit te zien: 
 
2e team 
Dames:  
Kira, Laura, Amber en Maud 
Tim Beckers, Kristian, Robin, Jelle en Gijs 
 
3e team 
Lizzy, Mila, Shanna en Emna 
Tim Hoenson, Micha, Xandur en Ali 
 
Het 3e team wordt dit jaar getraind en gecoacht door Peter van de Bos. 
Er wordt op dinsdag samen met het 2e team getraind en op woensdag traint de ploeg o.l.v. Peter. 
 
4e team 
Aan het 4e team wordt toegevoegd: 
Luc Almekinders 
Lucas Karssen 
 
Ondanks de wat ongebruikelijke start willen wij iedereen bedanken voor de medewerking en veel 
succes wensen. 
 
Laten we er samen voor zorgen, dat ‘de gang erin komt’, er wedstrijden gewonnen gaan worden en 
iedereen een plezierig en natuurlijk blessurevrij seizoen tegemoet gaat. 
 
Namens de TC 
Hilda 
 
Wat komen gaat  
Op zaterdag 17 september 2016 
Oranje Nassau 4   - Sporting West 6    
Wedstrijdnr:   4198 
Klasse :  R7D 
Meespelen:  Molly Stam    Henne Post 
   Hanneke Nielen   Peter Bas 
SPW6   Marieke Poel    Rob van Nifterick 
        Matthieu Dorst 
        Walter Mulder 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  14.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Het Loopveld 
Adres veld:   Zie routebeschrijving op de site 
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Op zondag 18 september 2016 
Sporting West 1    - OKV 1    
Wedstrijdnr:  1267 
Klasse:   3G 
Meespelen:  Grea Hage    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Mark Punt 
SPW1   Brenda van Oostveen   Raimund Laret 
   Brenda vd Ende   Jordan Vlek 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  14.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Westerpark 
Adres veld:  Klönneplein  
Afschrijven bij: Cor vd Valk voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 18 september 2016 
Sporting West 2   -  OKV 2 
Wedstrijdnr:  7448 
Klasse:   R3V 
Meespelen:  Laura Spruijt    Tim Beckers 
   Amber Baaij    Jelle Buikema 
SPW2   Kira Kumar    Kristian Geerdinck  
   Maud Hensums    Robin Rodenbecher 
        Gijs Burgers 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Westerpark  
Adres veld:  Klönneplein  
Afschrijven bij: Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 18 september 2016 
Sporting Trigon    -  Sporting West 3    
Wedstrijdnr:   7640 
Klasse:   R3W 
Meespelen:  Lizzy Post    Tim Hoenson 
   Emna Jarraya    Xandur Garbode 
SPW3   Shanna Ros    Ali Jung 
   Mila Poels    Micha van Dijk 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Sportpark Zoeterwoudsesingel 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij: Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 18 september 2016 
ADOS 3              -   Sporting West 4   
Wedstrijdnr:  10619 
Klasse:   R4L 
Meespelen:  Pascalle Pieters   Jordy Pieters 
   Denise Barendsen   Michael Heijnemans 
   Laurien Kramer    Luc Almekinders 
SPW4   Natasja van de Schuit   Folkert van Oostveen 
   Eva Sangers      
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  11.30 uur 
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Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie: ̀   Sportcomplex Ados 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
 
Op zondag 18 september 2016   
Groen Geel 7        - Sporting West 5    
Wedstrijdnr:   1193 
Klasse :  R7C 
Meespelen:  Wendy van Bezooijen  Richard Breen 
   Ilse Wassenaar   Johann Ruiter 
SPW5   Wil Dijkers   Jeroen Anema 
   Nancy Helsloot   Jeffrey Beckers 
   Suzanne Neuteboom  Joost Hanewinkel 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  10.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Trickelsoord 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zaterdag 24 september 2016 
Sporting West 6  -   Fiducia 5  
Wedstrijdnr:   4199 
Klasse :  R7D 
Meespelen:  Molly Stam    Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW6   Marieke Poel    Rob van Nifterick 
   Hanneke Nielen   Matthieu Dorst 
        Walter Mulder 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  16.30 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!!!  
 
Op zondag 25 september 2016 
Stormvogels 1      -  Sporting West 1    
Wedstrijdnr:  2236 
Klasse:   3G 
Meespelen:  Grea Hage    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Mark Punt 
SPW1   Brenda van Oostveen   Jordan Vlek 
   Brenda vd Ende   Raimund Laret 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  14.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Sportpark De Koog 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Cor vd Valk voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 25 september 2016 
Crescendo 3       -   Sporting West 2  
Wedstrijdnr:  10051 
Klasse:   R3V 
Meespelen:  Laura Spruijt    Tim Beckers 
   Amber Baaij    Jelle Buikema 
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SPW2   Kira Kumar    Kristian Geerdinck  
   Maud Hensums    Robin Rodenbecher 
        Gijs Burgers. 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  11.30 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Sportveld Saffierstraat 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 25 september 2016 
Sporting West 3   -  Refleks 3   
Wedstrijdnr:   7674 
Klasse:  R3W 
Meespelen:  Lizzy Post    Tim Hoenson 
   Emna Jarraya    Xandur Garbode 
SPW3   Shanna Ros    Ali Jung 
   Mila Poels    Micha van Dijk 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  14.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Westerpark Klönneplein 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 25 september 2016 
Sporting West 4  -   KZ Danaïden 5  
Wedstrijdnr:  8414 
Klasse:   R4L 
Meespelen:  Pascalle Pieters   Jordy Pieters 
   Denise Barendsen   Michael Heijnemans 
   Laurien Kramer     Luc Almekinders 
SPW4   Natasja van de Schuit  Folkert van Oostveen 
   Eva Sangers      
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie: ̀   Westerpark  Klönneplein 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
 
Op zondag 25 september 2016   
Sporting West 5  -   Hilversum 1   
Wedstrijdnr:   673 
Klasse :  R7C 
Meespelen:  Wendy van Bezooijen  Richard Breen 
   Ilse Wassenaar   Johann Ruiter 
SPW5   Wil Dijkers   Jeroen Anema 
   Nancy Helsloot   Jeffrey Beckers 
   Suzanne Neuteboom  Joost Hanewinkel 
   Irma Hobijn 
    
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  11.30 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Afschrijven bij:  Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
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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 seizoen is weer begonnen en dat hebben we gemerkt bij de jeugdploegen: De eerste wedstrijden 
werden met dikke cijfers in de plus gewonnen! Dat belooft een hoop goeds voor de rest van het 
seizoen.  
Ook afgelopen weekend wisten de D1, C1 en B1 overtuigend te winnen. Helaas voor de junioren A1 
eindigde de wedstrijd in 10-11 tegen Aurora A1. De wissel met Lisse pakte goed uit met veel 
verkregen strafworpen, maar deze werden helaas niet verzilverd. Al met al een zeer spannende 
wedstrijd heb ik vernomen.         
Goed om te weten is dat we vanaf nu tot aan de eerste week van oktober bijna alle wedstrijden thuis 
spelen. Er komt een nieuw veld en dat moet voor de winter afgemaakt worden. Met maar liefst 12 
jeugdploegen valt er dus genoeg te beleven in het Westerpark! 
 
Trainers en coaches 
Iedere jeugdploeg heeft een trainer en coach, maar een 2e persoon als versterking kan altijd. 
Mochten er nu ouders zijn die dit lezen en denken, dat lijkt me wel leuk, meld je dan! 
Zo is Jordi Pieters Agnes de Boer bij de B2 gaan versterken. Super! Succes! 
 
Wedstrijdtenue 
Ben je flink gegroeid deze zomer?  
Voor een nieuw shirt of broekje/rokje kun je terecht bij Hoenson Jeans op de Haarlemmerdijk 29. 
Onderling met elkaar ruilen kan natuurlijk ook. 
 
Sportlinked app 
In deze app voor je mobiel vind je o.a. het complete competitieschema, welke direct in je agenda te 
importeren is. Handig voor spelers, trainers/coaches en ouders. 
Het Digitaal Wedstrijd Formulier is net als vorig seizoen via deze app te gebruiken.  
Inloggen op de app kan met hetzelfde e-mailadres als waar je het krantje op krijgt. 
Je trainer of Tim Beckers kan je hier alles over uitleggen. 
Kun je nu niet inloggen of zie je geen wedstrijden? Mail dan even naar Laura 
laura_spruijt@hotmail.com dan zorgt zij ervoor dat je snel online bent. 
 
JAC activiteiten 
Het JAC (Ilse, Tim H., Timur, Mitchell en Grea) heeft voor het komende korfbalseizoen weer genoeg 
leuks voor jullie op de agenda staan. Zorg dat je erbij bent!  
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Vorig jaar was er al een grote opkomst bij de Vossenjacht en de QR-tocht, dit jaar gaan we dat 
proberen te overtreffen. Het themafeest van dit jaar is: Viva Las Vegas. 
Helemaal los gaan op de dansvloer met de fijne deuntjes die de DJ draait, of een gokje wagen in het 
Sporting West casino onder het genot van een cocktail. Word jij de grote winnaar van de avond? Kom 
in je nette kleding! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Trainers en coaches zijn welkom! 
D/E/F/Kangoeroes = 16.00-17.30u. 
A/B/C = 19.30-22.00u. 
 
Noteer in je agenda de volgende JAC activiteiten: 
8 oktober  Viva Las Vegas! 
26 november  Sinterklaas  
18 december  Kerstdiner 
4 maart   Pinksterkampfilm 
15 april   Pasen- speciale training/ knutselen 
24 april   Op zoek naar mister ‘X’ 
25 mei   Palentoernooi 
mei/ juni  Avondvierdaagse 
2t/m 5 juni  Pinksterkamp 
 
Veel succes gewenst bij de (laatste) wedstrijden (op de oude kunstgrasmat).  
Ik zie je graag bij het volgende JAC-feest!   
Groetjes, Grea (namens de JC) 
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Wat geweest is 
Zaterdag 10 september was er een druk programma op het veld met de E2,E3,D2,D1,C1,B2,B1,B3 en 
A1. De E1 was vrij en de F1 moest naar Helios.  

Vorige week speelde De F1 een hele leuke wedstrijd tegen RODA en wist die ook te winnen. Uit bij 
Helios was het andere koek. De tegenstander was veel sterker en de F1 moest dan ook genoegen 
nemen met een ruime nederlaag. 

Op het veld begon de dag al om 9 uur met de wedstrijden van de E2 en E3. 

Vorige week wist de E2 ruim te winnen. Tegen Groen Geel gold eigenlijk het zelfde als bij de F1. De 
tegenstander was net even groter en sterker dan onze E2. De E2 begon met een debutant. Lotte komt 
de E2 versterken en mocht gelijk beginnen samen met Sylvie, Luna en Irma. Janna was de eerste 
wissel. Groen Geel begon al snel met scoren en aan het einde van de wedstrijd hadden ze dat 13 
keer gedaan tegen 2 van onze E2. 

Gelijk met de E2 speelde de E3. Vorige week verloren ze in een goede wedstrijd nipt met 1-3. Dit keer 
was het tegen Zaandam Zuid nog spannender. Gelukkig was Paul er ook weer bij, zodat de E3 
compleet was met Paul, Olivier, Joannie, Emily, Fionnuir en Noor. Ze wisten 3x te scoren, maar 
Zaandam Zuid wist er 4 te maken. 

Na de E2 en E3 mocht de D2 aan zijn wedstrijd tegen WWSV beginnen. De D2 is een nieuw team met 
nieuwe coaches. Dit keer waren Pim en Fadel de coaches. Er werd ook dit keer ruim verloren, maar 
ze gaan wel beter spelen. Voor een aantal kinderen is nog van alles nieuw, maar dat mag natuurlijk 
niet gek zijn als het pas je derde wedstrijd is. Er valt dus nog genoeg te trainen. Op dinsdag doen we 
dat met ons eigen team. Op woensdag zullen we ook veel dingen samen met de D1 en D3 doen. 

De D1 mocht na de D2 spelen en mag zich al een ervaren team noemen. De tegenstander was AW 
DTV. Die konden lang bij blijven, maar in de tweede helft liep de D1 toch uit naar een ruime 8-4 
overwinning. Bij AW DTV liepen de nodige invallers rond uit allerlei teams, die ook weer bij de C 
moesten spelen. 

Ook de C1 mocht tegen AW DTV spelen en ook hier gold eigenlijk hetzelfde als bij de D1. AW DTV 
kwam er eigenlijk niet aan te pas en de C1 wist heel ruim te winnen. 

De B2 moest tegen ZKV. Dit werd een hele spannende wedstrijd en de B2 wist er in de slotfase nog 
een 7-7 gelijk spel uit te slepen. In verband met de warmte waren er extra drink pauzes. 

De B1 moest tegen KZ en wist die te winnen met 11-7.  

De B3 met de nodige invallers moest tegen Haarlem. Ze verloren hun eerste wedstrijd helaas met 5-7. 
Alle B teams kregen dus 7 tegen doelpunten. 

Het laatste team was de A1. Ze moesten tegen een andere vereniging uit Haarlem: Aurora. De A1 
begon goed, kwamen ruim voor, maar een donderspeech van de Aurora coaches gooide de hele boel 
om. Aurora kwam terug in de wedstrijd en wist zelfs met 10-11 te winnen. 

Vriendjes competitie 
Ook dit jaar houden we weer de vriendjes competitie. Wie wordt de opvolger van Luna? Luz en Lasse 
zijn goed begonnen en hebben al nieuwe kinderen meegenomen die lid zijn geworden. Ligt het aan de 
eerste letter van hun naam: de L van Lid? Dan moet het Lola en Lisa ook lukken om een vriendin mee 
te nemen. 

Voor de Effies is er op vrijdag van 17.30 tot 18.30 inlooptraining. Voor de E en D is de woensdag de 
training om iemand mee te nemen. De woensdag training is van 17.30 tot 18.30 uur. Deze trainingen 
tellen mee voor de vriendjescompetitie. 
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SW F1 – Roda F3 03-09-2016 
Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe F1. Daniël, Gabriël, Lasse, Rixt en Tess moesten nog 
even aan elkaar wennen. Maar dat duurde gelukkig maar even want Rixt scoorde al snel de 1-0. De 
strijd ging even gelijk op (1-1), maar door scores van Daniël, Gabriël en Lasse werd de score 
opgeschroefd naar 4-1. Roda maakte er nog met een superspeler in hun team 4-2 van, maar door 
goed verdedigen konden we steeds de bal snel afpakken. Hierdoor kon Rixt 5-2 scoren. De eindstand 
werd 5-3.  

Ook de strafworpen hadden we bijna gewonnen, want bij Tess rolde de bal over de hele korf en viel er 
helaas toen aan de verkeerde kant af. Net niet gescoord, maar wat een begin van de competitie! Er 
werd de hele wedstrijd goed verdedigd en er werden prachtige aanvallen opgezet. Ga zo door! 

Helios F1 – SW F1 
Op een écht grasveld vond de 2e wedstrijd van de F1 plaats. In Castricum stond Helios F1 al te 
wachten op onze komst. Lasse en Rixt waren al een keer aanvoerder geweest en dit keer was het de 
beurt aan Daniël. Om kort te gaan; deze tegenstander was een maatje te groot. De eindstand is 15-3 
geworden waarbij Gabriël 1x scoorde en Daniël 2x heeft gescoord. Daniël had nog mazzel ook, want 
hij schoot bij beide doelpunten 2x achter elkaar en dat mag eigenlijk niet. Gelukkig had de scheids dat 
niet door. Het viel me op dat niet iedereen zin had om steeds te verdedigen. Dat is ook niet zo gek als 
je steeds verder achter komt te staan. Maar hierdoor maken we het onze tegenstander wel heel erg 
gemakkelijk om te scoren. Zullen we afspreken dat, ook al staan we nog zover achter, we toch blijven 
verdedigen? Ik durf te wedden dat we dan zelf ook meer doelpunten scoren!     

De strafworpen werden iets beter door Helios genomen. Hier werd het 2-0.    

    
Wat komen gaat  
 
Op woensdag 14 september 2016     Westerpark 
Sporting West B3 – Sporting Andijk B1      aanvang: 19.00 
Meespelen:           afd: B5C 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 1882 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
Nina Shah       
 
Coach: Folkert van Oostveen 
Scheidsrechter: Henne Post 
Verzamelen: 18:15 uur op het veld 
Afschrijven bij: Paulien & Tim 
 
Op zaterdag 17 september  2016       
Sporting West F 1 – KZ/Hiltex F2  Meespelen:   Westerpark/Klönneplein 
Tess Holstvoogd   Lasse Rasche    Aanvang: 9.00 uur 
Rixt Brouwer    Daniël Shah    Afd,: F3B 
     Gabriel Tieman    Wedstrijdnr.: 3784 
Coach: Heero Brouwer 
Verzamelen: 8.30 uur op het veld 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag 17 september  2016     De Omzoom, Wormerveer 
Furore E3   -  Sporting West E3  Meespelen:    Aanvang:10.30 uur 
Fionniur Mc Guinness    Paul Broersen Winnubst    Afd,: F3P 
Noor Jansen     Olivier van Aalstede    Wedstrijdnr.: 4166 
Joanie Kleine          
Emily van Beek       
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Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.30 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Molly: 06-20289175 
 
Op zaterdag 17 september 2016     Sportcomplex Oosterhout 
DSO E1  - Sporting West E1   Meespelen:    Aanvang: 9.30 uur 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Afd: E2K 
Luka Gorter   Pieter Kok    Wedstrijdnr.: 3109 
Michelle Raphael  Mos Wiering     
Coach: Vitoria en Lisse 
Verzamelen: 8.15 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Vitoria 
 
Op zaterdag 17 september  2016     Westerpark, Klönneplein 
Sporting West D2  - ZKV D2 Meespelen:    Aanvang: 11.00 uur  
Britt Zaal        Afd.: D3H 
Tika Vaassen   Twan Windt    Wedstr.nr.: 2731 
Lisa Gerrits   Chaim Kenninck    
Lola Vayssiers    
Agata Santin 
Ella  
Isabelle  
Coach: Fadel/Roef/Pim 
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag  17 september 2016       
Westerpark/Klönneplein 
Sporting West D1  - KVA D2 Meespelen:     Aanvang: 10.00 uur 
Sacha Portasse   Damian Ruiter    Afd.: D3J 
Luz Lipp   Julius Pecoraio    Wedstr.nr.: 2728 
Carice Steinhoff  Merlijn Kenninck   
Niamh McGuinnness    
Tomasa Vinken 
Zohara Wilderom 
Damia Chadley         
             
Coach: Jeffrey/Joost 
Verzamelen:  9.30 uur op het veld 
Afschrijven: Jeffrey 
 
Op zaterdag 17 september 2016     Westerpark 
Sporting West C1 – SDO C1      aanvang: 12.00 uur 
Meespelen:           afd.:C3B 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: 2190 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos      
  
Coach: Frans & Mark 
Scheidsrechter: Johann Ruiter 
Verzamelen: 11.15 uur op het veld 
Afschrijven bij: Frans 
 
 
 
Op zaterdag 17 september 2016     ADOS, Hoorn 
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ADOS B1 - Sporting West B3       aanvang: 13.00 
Meespelen:           afd: B5C 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 1589 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
Nina Shah       
 
Coach: Folkert van Oostveen 
Verzamelen: 11:45 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Folkert 
 
Op zaterdag 17 september 2016     Oostzaan   
OKV B2 - Sporting West B2      aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:         afd.:B4C 
Teri Hoenson         Simon Karssen   wedstr.no.: 1667 
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness    
Eva Schram     
Merel van Steenis 
Robin Hartog 
 
Coach: Agnes de Boer & Jordy Pieters 
Verzamelen: 09:45 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Agnes 
 
Op zaterdag 17 september 2016     Wertheimpark, A’dam 
Swift B1 - Sporting West B1      aanvang: 11:30 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: B3B 
Rokea Chadley    Duco Wijnands   wedstr.no.: 1843 
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
    
Coach: Brenda van Oostveen 
Scheidsrechter: Mark Punt 
Verzamelen: 10:30 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Brenda 
 
Op zaterdag 17 september 2016     Waardlaan, Rijnsburg 
Madjoe A1 - Sporting West A1      aanvang: 14:00 uur 
Meespelen:                                       
Lisse Wiering    Roef Flik   afd.: A2H 
Vera Buikema    Pim Hanekamp   wedstr.no.: 5592 
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Tim Mulder 
Lina van Steenis   Govert Hooyman 
    
Coach: Tim & Ronald 
Scheidsrechter: Corinna Vogel 
Verzamelen: 11:00 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Tim Beckers 
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Wat komen gaat: Zondag 18 September 
 
Op zondag 18 september 2016     Westerpark  
Sporting West A2 – ZKV A4      aanvang: 11.30 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Bas    afd.: A5H 
Julia Meijer    Florian Pecoraio  wedstr.no.: 1562 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
 
Coach: Ellen 
Scheidsrechter: Mark Punt 
Verzamelen: 10:45 uur op het veld 
Afschrijven bij: Ellen  
 
Wat komen gaat: Zaterdag 24 September 
       
Zaandam Zuid F1  - Sporting West F1   Meespelen:  Sportpark Poelenburg 
Tess Holstvoogd    Lasse Rasche  Aanvang: 10.30 uur 
Rixt Brouwer     Daniël Shah  Afd,: F3B 
      Gabriel Tieman  Wedstrijdnr.: 3772 
 
Coach: Heero Brouwer 
Verzamelen:9.30 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag  24 september  2016     Westerpark/Klönneplein 
Sporting West E3   -  Furore E3  Meespelen:   Aanvang: 10.00 uur 
Fionniur Mc Guinness    Paul Broersen Winnubst  Afd,: F3P 
Noor Jansen     Olivier van Aalstede   Wedstrijdnr.: 4168 
Joanie Kleine          
Emily van Beek       
 
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.30 uur op het veld 
Afschrijven: Molly: 06-20289175 
 
Op zaterdag 24 2016        Westerpark/Klönneplein 
Sporting West E2   - KVA E3,  Meespelen:    Aanvang: 9.00 uur 
Luna Holstvoogd        Afd: E3H 
Sylvie Portasse        Wedstrijdnr.: 3278 
Janna Jepma 
Jana Windt 
Irma Santin 
Lotte 
 
Coach: Danielle Heesbeen 
Verzamelen: 8.30 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
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Op zaterdag  24 september 2016     Westerpark/Klönneplein 
Sporting West E1  - Blauw Wit E2 Meespelen:   Aanvang: 9.00 uur 
Dounia Jarraya    Jelle Rasche   Afd: E2K 
Luka Gorter    Pieter Kok   Wedstrijdnr.: 3254 
Michelle Raphael   Mos Wiering      
 
Coach: Vitoria en Lisse 
Verzamelen: 8.30 uur op het veld 
Afschrijven: bij Vitoria 
 
Op zaterdag  24  september  2016     Sportpark Hoornseveld 
ZKV D2 - Sporting West D2  Meespelen:    Aanvang: 11.00 uur  
Britt Zaal        Afd.: D3H 
Tika Vaassen   Twan Windt    Wedstr.nr.: 2555 
Lisa Gerrits   Chaim Kenninck    
Lola Vayssiers    
Agata Santin 
Ella  
Isabelle   
 
Coach: Fadel/Roef/Pim 
Verzamelen:  10.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag 24 september 2016       Amsterlveen 
KVA D2   -  Sporting West D1        Meespelen:      Aanvang:11.30 uur 
Sacha Portasse    Damian Ruiter    Afd.: D3J 
Luz Lipp    Julius Pecoraio    Wedstr.nr.: 2531 
Carice Steinhoff   Merlijn Kenninck   
Niamh McGuinnness    
Tomasa Vinken 
Zohara Wilderom 
Damia Chadley         
             
Coach: Jeffrey/Joost 
Verzamelen:  10.30 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Jeffrey 
 
Op zaterdag 24 september 2016     Kamerik 
SDO C1 - Sporting West C1      aanvang:11.35 uur 
Meespelen:           afd.:C3B 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: 1988 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos      
  
Coach: Frans & Mark 
Verzamelen: 10.15 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Frans 
 
Op zaterdag 24 september 2016     Westerpark 
Sporting West B3 – Ados B1       aanvang:  13.45 
Meespelen:           afd: B5C 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 1881 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
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Nina Shah       
 
Coach: Folkert van Oostveen 
Scheidsrechter: Molly Stam 
Verzamelen: 13:00 uur op het veld 
Afschrijven bij: Folkert 
 
Op zaterdag 24 september 2016     Westerpark   
Sporting West B2 – OKV B2      aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:         afd.:B4C 
Teri Hoenson         Simon Karssen   wedstr.no.: 1875 
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness    
Eva Schram     
Merel van Steenis 
Robin Hartog 
 
Coach: Agnes de Boer & Jordy Pieters 
Scheidsrechter: Rob van Nifterick 
Verzamelen: 10:15 uur op het veld 
Afschrijven bij: Agnes 
 
Op zaterdag 24 september 2016     Westerpark 
Sporting West B1 – Swift B1      aanvang: 12:25 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: B3B 
Rokea Chadley    Duco Wijnands   wedstr.no.: 1634 
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
    
Coach: Brenda van Oostveen 
Scheidsrechter: Ronald van Klooster 
Verzamelen: 11:45 uur op het veld 
Afschrijven bij: Brenda 
 
Op zaterdag 24 september 2016     Westerpark 
Sporting West A1 – KVA / DKV A2     aanvang: 15:00 uur 
Meespelen:                                       
Lisse Wiering    Roef Flik   afd.: A2H 
Vera Buikema    Pim Hanekamp   wedstr.no.: 10553 
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Tim Mulder 
Lina van Steenis   Govert Hooyman 
    
Coach: Tim & Ronald 
Scheidsrechter: nnb 
Verzamelen: 14:15 uur op het veld 
Afschrijven bij: Tim Beckers 
 
 
 
 
Wat komen gaat: Zondag 25 September 
 
Op zondag 25 september 2016     Westerpark  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

21
	

Sporting West A2 – ADOS A1      aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Bas Loyen    afd.: A5H 
Julia Meijer    Florian Pecoraio  wedstr.no.: 1560 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
 
Coach: Ellen 
Scheidsrechter: Henne Post 
Verzamelen: 09:15 uur op het veld 
Afschrijven bij: Ellen  
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