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Voorzitter Irma Hobijn 075-6215388 j.pirovano9@chello.nl 
penningmeester Rob van Nifterick 0299-641162 r.vnifterick@chello.nl 
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Jeffrey Post 
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 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.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 15 
06-03-2017 
Rob 
 
Van het bestuur 
 
Hoi allemaal, 
  
Wat hebben we een prachtig Sporting West weekend achter de rug… 
Op vrijdagavond had het bestuur met aanhang Paul Koppen uitgenodigd voor een etentje om op 
informele wijze afscheid te nemen van zijn functie als bestuurslid. Paul, via deze weg nogmaals dank 
voor al je inzet de afgelopen jaren en heel veel plezier gewenst op de golfbaan! 
Op zaterdagavond werden in onze eigen kantine de Pinksterkamp-film vertoond en de Sporting West-
oscars uitgereikt. Alle jeugdleden mochten in diverse categorieën hun stem laten horen. Voor de 
winnaars dus een behoorlijke eer om met zo’n beeldje aan de haal te gaan. Allen, van harte 
gefeliciteerd met deze mooie prijs!  
Wat betreft het in elkaar zetten van de Pinksterkamp-film had Stefan dit jaar het stokje overgedragen 
aan Tim Hoenson. En ik moet toegeven dat Tim een behoorlijk goed debuut heeft gemaakt. Tim, de 
film was top en ik denk dat alle aanwezigen erg genoten hebben. Pathé Ladderhuis zat vol met 
kinderen, ouders en andere belangstellenden. Een geweldige opkomst! 
Op zondag speelden de selectieleden hun laatste thuiswedstrijden. Het tweede team trad aan tegen 
Groen Geel en met Tim Beckers en Kira als scherpschutters zetten zij een ruime overwinning op het 
scorebord: 21-9. 
Voor het eerste team stond een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma. 
Dubbel Zes was vanuit Den Haag naar Amsterdam gekomen om bij een overwinning mee te blijven 
doen om het kampioenschap. De spanning bij de Sporting Westers was misschien nog wel groter dan 
bij de tegenstaders, omdat er bij winst goede zaken zouden worden gedaan voor handhaving in de 
2e klasse. Het publiek was in grote getale naar de Van Hogendorphal gekomen om het vlaggenschip 
van voldoende steun te voorzien. En dat heeft geholpen. Na het laatste fluitsignaal stond een 23-20 
eindstand op het scorebord, waardoor Sporting West 1 nu toch wel heel dicht bij handhaving is. 
De gewonnen wedstrijden gaven het feestje dat Dirk en Carina georganiseerd hadden ter afsluiting 
van het zaalseizoen natuurlijk extra glans. Frits bracht zijn zangkunsten weer ten gehore en er waren 
zelfs ook nog enkele gastoptredens. Daarnaast werd de microfoon even afgestaan aan onze 
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voorzitter, zodat zij de spelers van het 3e en 4e team in de bloemetjes kon zetten voor hun behaalde 
promotie en kampioenschap. Via deze weg wil ik Dirk en Carina nogmaals bedanken voor wederom 
een heel mooi, sportief en gezellig seizoen. Uiteraard hopen wij ook volgend seizoen weer aan jullie 
bar verwelkomd te mogen worden! 
 
Maar er is meer gebeurd de afgelopen weken… 
Zondag 26 februari was onze D2 gastteam van de week bij Blauw Wit tegen KZ. Britt, Sylvie, Sacha, 
Lola, Chaim, Merlijn, Tika, Lisa, Noëmie en Ella stonden dit keer eens uitgebreid in de schijnwerpers 
toen ze mee op mochten lopen met de spelers van KZ. Een spannende, maar hele leuke ervaring.  
Natuurlijk wordt er ook nog steeds hard gewerkt aan ons nieuwe veld. En dat is maar goed ook, want 
het begin van de 2e helft veld staat bijna voor de deur. Inmiddels is het hek geplaatst aan de voor en 
achterzijde van het veld. Beide zijkanten blijven hekloos daar moet de natuurlijke begroeiing voor 
voldoende afscherming zorgen. Het wachten is nu op een periode droog weer zodat het zand kan 
worden ingereden, de eindkeuring plaats kan vinden en de afschermhekken rond het veld kunnen 
worden verwijderd. Het blijft dus nog even spannend of we aan het begin van de voorbereiding al het 
hele veld kunnen gaan gebruiken. Uiteraard blijft de officiële opening op zondag 26 maart hoe dan ook 
staan!!! 
 
En naast de opening veld staat er nog een leuke activiteit op de agenda… 
Op zaterdag 8 april gaan we met Sporting West weer naar de Korfballeague-finale in de Ziggo Dome. 
Wil je mee, geef je dan op via het formulier op onze website. Let op: dit is de enige manier om 
je aan te melden en dat kan nog tot 10 maart!!!  
Binnenkort zal er ook een aanmeldingsformulier op de website verschijnen voor het buffet tijdens de 
opening van het nieuwe veld. Houd de website dus goed in de gaten! 
 
Ik wens iedereen veel succes met de laatste zaalwedstrijden en zie jullie weer op ons nieuwe veld!! 
Groet, 
Ellen 
        
Redactieschema seizoen 2016 - 2017 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
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 13 maart Zesde team 
Week van 20 maart Vijfde team 
Week van 27 maart Vierde team 
Week van 3 april Derde team 
Week van 10 april Tweede team 
Week van 17 april Eerste team 
Week van 24 april Junioren A1 
Week van 1 mei Junioren A2 
Week van 8 mei Zesde en Vijfde team 
Week van 15 mei Vierde en Derde team 
Week van 22 mei Tweede en Eerste team 
Week van 29 mei Junioren A1 en A2 
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Rooster Zaaldienst 
 
  
Weekend 11-03 en 12-03-2017 
Zat. 11-03 15.45 uur SW 4 – Velocitas 5  Thea Barendsen Inloophal 
Zon 12-03 12.00 uur SW 5 – Sporting Trigon 5 Truus van Bezooijen Inloophal 
Afschrijven bij Andrea Kist (020-6903414) of zelf voor vervanging zorgen! 
    
 
Van de Technische Commissie 
 
‘Bij Sporting West in de kantine………’ 
 
Deze klanken galmen nog na in mijn oren op het moment dat ik achter de computer kruip om de 2-
wekelijkse bijdrage van de TC op papier te zetten. Een intensieve Sporting West week als ik even 
terug kijk op de afgelopen week. Donderdag trainen, vrijdag met het bestuur uit eten om het afscheid 
van Paul Koppen als bestuurder luister bij te zetten. Zaterdag in de Inloophal om daar de verrichtingen 
van Zaterdag 1 (6e team) te volgen. En ja, wederom een eclatante overwinning. Dit keer op een jong, 
nee ik moet eigenlijk zeggen, ZEER JONG, EKVA team. Een team opgevoed met de nieuwe 
korfbalvaardigheden, zoals op het blok lopen om de rebound te verkrijgen en het nodige duw en 
trekwerk onder de korf voor de beste positie. Waar is toch die ‘oudere’ EKVA ploeg gebleven, waar 
ons 6e team altijd leuke wedstrijden tegen speelde? 
Niet alleen het 6e team had moeite om er een leuke wedstrijd van te maken, ook het EKVA team kon 
zich moeilijk vinden in het spelen tegen zoveel heel veel oudere tegenspelers. Jammer, dat de Bond 
geen rekening houdt met zoveel leeftijdsverschil ……. Of misschien is dat ook wel niet mogelijk en 
zeg ik iets wat misschien al eens een keer onderzocht is. 
 
Frans zit samen met Gina in Lissabon en geniet van een lang vrij weekend in een fantastisch leuke 
stad en mooi weer hoop ik voor hun. Daarom voor de 2e achtereenvolgende keer de TC-bijdrage van 
mijn hand. 
De laatste thuiswedstrijden van dit zaalseizoen van het 1e en 2e team zijn afgelopen zondag in de 
Inloophal gespeeld. 
Een bomvolle sporthal, fantastisch mensen dat jullie er waren, was getuige van 2 ontketende Sporting 
West ploegen, die vanaf het 1e moment lieten zien dat er die zondag geen punten vielen te kapen in 
Amsterdam. 
Het 2e team boekte een mooie en overduidelijke zege op Groen Geel, dat op de ranglijst slechts 1 
punt onder het 2e team staat. Groen Geel werd met een 21-9 nederlaag naar huis gestuurd. Met 
verzorgd korfbal, waarbij de bal in hoog tempo door het vak werd gejaagd werd duidelijk gemaakt dat 
er dit seizoen veel meer in had gezeten. Het verschil tussen de 3e en 4e plaats op de ranglijst was wel 
erg groot. 
Goed voorbeeld doet goed volgen wordt gezegd….. 
Het 1e team, dat de mentaal zware opdracht had om van een kampioenskandidaat de volle winst te 
pakken, liet zien daar geen stress van te hebben. Met slechts 1 doel voor ogen trad dit achttal in het 
veld en dat was WINNEN. 
Het goede voorbeeld werd gegeven door het dames 4-tal, dat met 12 goals van de 23 een super 
aandeel had in de score. Met een ruime voorsprong van 5 goals werd gerust. In de 2e helft van het 
zaak mee te blijven scoren en daar is prima aan voldaan. Het bericht dat OKV in Oostzaan de punten 
aan DKC had gelaten zorgde voor de 2e opluchting. De kans op behoud is met vele procenten 
gestegen. Nu het vizier op de laatste wedstrijd. Uit tegen DKC is het een uitdagende doelstelling om 
daar punten te pakken. Als ADOS in eigen hal van Midlandia wint; deze wedstrijd staat in tijd wat 
eerder gepland, dan doet de wedstrijd tegen DKC er niet meer toe en gaat het om de meerdere eer en 
glorie. 
 
Met de song ‘Bij Sporting West in de kantine …………’  opende onze Frits, geregeld door Dirk en 
Carina, de afterparty. Het etablissement van Dirk en Carina puilde uit haar voegen van alle Sporting 
Westers, die zich van hun beste feestkant lieten zien. Met de lekkere hapjes die tussendoor 
geserveerd werden door de enthousiaste medewerkers en een aangeboden drankje als sluitstuk werd 
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het een fantastisch feestje. Een feest dat halverwege door Irma kort werd onderbroken om het 3e 
team, dat een mooie promotieplaats had behaald en het 4e team, dat kampioen werd in het zonnetje 
te zetten. In enthousiaste bewoordingen feliciteert Irma de spelers en speelsters en beloonde hen en 
natuurlijk de coaches en trainers met een prachtige bos bloemen. Irma, chapeau J , want Paul 
Koppen opvolgen op dat onderdeel is natuurlijk geen sinecure. 
Dirk en Carina jullie worden weer bedankt voor een fantastisch zaalseizoen en de goede zorgen. 
Nog een laatste  wedstrijdweekend rest ons en ja het zou in theorie kunnen gebeuren, dat het 1e team 
verzeild raakt in een degradatiewedstrijd……. 
Maar laten we uitgaan van ons eigen kracht in de wedstrijd tegen DKC en dat ADOS vol gas geeft 
tegen Midlandia en blijft strijden voor het kampioenschap. Een kampioenschap dat misschien nog wel 
in een onderling duel met Swift zal moeten worden uitgevochten. 
 
Rest mij nog een compliment uit te delen aan Robin, Jordy en Natasja . Robin was bereid zijn 
wedstrijd in het 2e team op te geven om in het 4e team te spelen. Als AR was hij de enige speler die 
beschikbaar was afgelopen weekend om de plek van Jordy in te vullen. Jordy gaf namelijk samen met 
Natasja de eigen wedstrijd in het 4e team op. Zij waren bereid om reserve te zijn bij het 1e team. Tja, 
wat moet je hierover nog meer zeggen. TOP, grote klasse. Het geeft blijk van een echt Sporting West 
hart. De dank van de trainers was groot. 
 
Tot slot de VOORBEREIDING op het 2e deel van het veldseizoen: 
 
ZA/ZO 11/12 maart  - laatste zaalwedstrijden 
Dinsdag 14 maart  - VRIJ geen trainen 
Donderdag 16 maart  - VRIJ geen trainen 
ZA/ZO 18/19 maart  - VRIJ geen wedstrijden 
Tenzij er een beslissingswedstrijd gespeeld moet worden door het 1e team! 
In dat geval wordt er in de voornoemde week gewoon in de zaal getraind door het 1e en 2e team. 
 
Dinsdag 21 maart  - Trainen op het veld 20.30 uur 
Donderdag 23 maart  - Trainen op het veld 20.30 uur 
Het 1e, 2e en 3e team trainen deze week GEZAMENLIJK! 
 
Zondag 26 maart  - Opening nieuwe veld. 

- OEFENWEDSTRIJDEN VOOR: 
- 1e team om15.30 uur 
- 2e team om 14.00 uur 
- 3e team om 14.00 uur 
Tegenstander Swift 1,2 en 3. 

 
Kijk voor het verdere programma op deze dag elders in het clubblad of volg de mededelingen op de 
website. 
 
Donderdag 30 maart - OEFENWEDSTRIJDEN THUIS 

- 19.30 uur A1 
- 19.30 uur 2e team 
- 20.40 uur 1e team 
- 20.40 uur 3e team 
Tegenstander VZOD. 

 
Natuurlijk hopen wij op veel aanwezigen en rest mij alleen nog te zeggen: 
 
TOT SNEL!. 
 
Namens de TC 
Hilda 
 
  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

6	

 
 
Zo kijk je maanden naar iets uit en zo is het bijna zover, zo startte ik de samenvatting net aan het 
einde van het vorig seizoen over ons nieuwe veld, maar het is nu echt zo ver! De meesten van ons 
hebben ondertussen wel een kijkje genomen in het Westerpark en afgelopen weekend hebben we ook 
de lampen alvast getest.  
 
Op 26 maart gaan we het groots openen en daarvoor hebben we onderstaande programma gemaakt: 
 

11.00 Spelletjesochtend voor jongste jeugd F, E en  D met o.a. een springkussen. 
11.30 Clinic voor C, B, A, De Korfbalstars komen speciaal voor jullie langs! 
12.00 Lunch voor de jeugd! 
13.30 Officiële opening door Wethouder van der Burg 
14.00 Oefenwedstrijden SW 2 en 3 tegen Swift en jeugd tegen elkaar 
15.30 Oefenwedstrijd SW1-Swift 1 
18.00 Buffet, met livemuziek en dans 
Einde… 

 
Om ervoor te zorgen dat iedereen een mooie dag heeft is het belangrijk je even aan te melden via de 
website: www.sportingwest.com/aanmelden-opening-veld/ 
 
Doe dit ook als je op Facebook al hebt gezegd dat je komt! 
 
Dan zorgen wij voor voldoende eten en drinken en hoeft alleen het weer nog maar een beetje mee te 
werken.  
 
Namens de openingscommissie,  
 
Stefan 
  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

7	

Trainen op het veld! 
Het is alweer bijna zover dan gaan we weer het veld op. 
Vanaf 20 Maart gaan we weer naar het veld. In de week van 13 Maart geen trainen. 
Onderstaand treffen jullie het voorlopige trainingsschema aan, dit kan nog wijzigen.  
 
- VOORLOPIG -           
Trainingsschema 2e deel veld 2016-2017      
           

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 van tot van tot van tot van tot van tot 

S6         20:00 21:30        
S5         20:00 21:30        
S4         20:00 21:30        
S3         20:00 21:30        
S2     20:30 22:00     20:30 22:00     
S1     20:30 22:00     20:30 22:00     
 
 
Aangemeld als lid: 
 
Luar Nago Bertolino   Gebdat: 05-04-2006 
Luar gaat de D2 aanvullen 
Van harte welkom en veel plezier bij bij Sporting West  
 
Wat geweest is: 
Weekend van 18 - 19 februari 2017 
Tempo 9  - Sporting West 6  14 – 13 
KZ/Danaïden 7  - Sportring West 5    7 – 11 
 
Weekend van 4 – 5 maart  2017 
Sporting West 1 - Dubbel Zes 1   23 – 20 
Sporting West 2  - Groen Geel 5   21 -   9 
Purmer 2   - Sporting West 3  12 – 12 
KZ/Hiltex 6  - Sporting West 4  11 – 17 
Sporting West 6  - EKVA 8   11 -   4 
 
Wat komen gaat  
Op zaterdag 11 maart  2017 
Sporting West 4    -        Velocitas 5  
Wedstrijdnr:  18138 
Klasse:   R4X 
Meespelen:  Elise Koenders    Jordy Pieters 
   Denise Barendsen   Michael Heijnemans 
   Laurien Kramer    Luc Almekinders 
SPW4   Natasja van de Schuit   Folkert van Oostveen 
   
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  15.45 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang in de betreffende zaal 
Afschrijven bij:  Pascalle Pieters voor vrijdagavond 19.00 uur!!!!! 
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Op zaterdag 11 maart 2017 
DKV (IJ) 3                  -  Sporting West 6  
Wedstrijdnr:   5619 
Klasse :  R7F 
Meespelen:  Molly Stam    Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW6   Marieke Poel    Rob van Nifterick 
   Hanneke Nielen   Matthieu Dorst 
   Thea Barendsen   Walter Mulder 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  17.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang in de betreffende zaal 
Locatie:   Sporthal Zeewijk IJmuiden 
Adres zaal:   Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur! 
 
Op zondag 12 maart 2017 
DKC 1  - Sporting West 1           
Wedstrijdnr:  14000 
Klasse:   2F 
Meespelen:  Grea Hage    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Mark Punt 
SPW1   Brenda van Oostveen   Jelle Buikema 
   Brenda vd Ende   Jordan Vlek 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  14.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Fortuna-hal Delft 
Afschrijven bij:  Cor vd Valk voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
 
Op zondag 12 maart 2017 
DKC 2  - Sporting West 2           
Wedstrijdnr:  18037 
Klasse:   R3K 
Meespelen:  Laura Spruijt    Tim Beckers 
   Amber Baaij    Raimund Laret 
SPW2   Kira Kumar    Kristian Geerdinck  
   Maud Hensums    Gijs Burgers 
       . 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.10 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Fortuna-hal Delft 
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
 
Op zondag 12 maart 2017 
Sporting West 5  -          Sporting Trigon 
Wedstrijdnr:   5189 
Klasse :  R6A 
Meespelen:  Wendy van Bezooijen   Richard Breen 
   Ilse Wassenaar    Johann Ruiter 
SPW5   Suzan Neuteboom   Jeroen Anema 
   Nancy Helsloot    Jeffrey Beckers 
   Wil Dijkers    Joost Hanewinkel 
 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  12.00uur 
Afschrijven bij:  Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur! 
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Aanmelden Korfballeague Finale 
 

 
 
 
Beste Sportingwesters, 
 
Op 8 april staat de korfbalfinale weer op het programma in de Ziggo Dome in Amsterdam. 
Ook dit jaar zullen we weer het metroritje naar de Bijlmer maken en als het net zo gezellig gaat 
worden als vorig jaar dan zal het een fantastische korfbaldag worden. 
Om met een mooie groep Sporting Westers en aanhangers allemaal bij elkaar te zitten moeten we er 
wel snel bij zijn.  
 
Als je met Sporting West naar de Ziggo Dome wil meld je dan aan via het formulier op de website 
De kosten zullen €26,50 bedragen. Als er meer deelnemers zijn kan het eventueel goedkoper worden, 
maar het verschil zetten we dan weer om in een drankje net als vorig jaar. 
 
Wil je mee naar met Sporting West naar de korfbalfinale vul dan snel het formulier in  
 

 
SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING: 10-3-2016 
 
 
Tot 8 april! 
Mark Punt & Stefan van Nifterick 
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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, 
 
Hallo allemaal, 
 
Ja daar ben ik weer. 
Pinksterkampfilm en tafelvoetbal. 
Zaterdag 4 maart was er weer de Pinksterkampfilm.  
Er waren vet veel kinderen en ouders en het was erg gezellig. 
Tijdens deze avond werden ook de nodige prijzen uitgereikt. 
Ik was een van de gelukkigen met de prijs voor de beste scheidsrechter. 
Wie de andere prijzen gewonnen hebben weet ik niet meer of heb ik verdrongen. 
Het veld lag er mooi bij en we kunnen niet wachten om er op te gaan spelen. 
Het nieuwe tafelvoetbalspel konden we niet goed zien, omdat het helemaal ingebouwd stond. 
Het is een prachtige tafel, geheel hufterproof.  
Hoe we deze betaald hebben, heb ik de vorige keer niet verteld. 
Het gaat als volgt: 
Op de bar staat de mooie poppetjes met die paal. Dat is de jeugdpot en elke keer als iemand fooi 
geeft gaat het geld daar in. Een keer in de zoveel tijd halen we die leeg en sparen het geld op van dit 
geld hebben we dit keer het tafelvoetbalspel gekocht. 
Zaterdag ging het natuurlijk al een beetje los bij de film en dat was al leuk, maar wat ooooook leuk is 
dat je vanaf dan je kan inschrijven voor het kamp van 2017. 
Ik zou erg snel zijn want dit jaar geldt echt vol is vol. 
Er kunnen geen bedden bijgeplaatst worden. 
Dus wees er snel bij (Roef). 
 
Einde zaalseizoen. 
Het zaalseizoen zit er bijna op. Nog enkele wedstrijden, maar voor sommige ploegen belangrijke 
wedstrijden. 
We hebben namelijk misschien een paar kampioenen.  
Afgelopen zondag liet de A2 zien welke ploeg de sterkste is in hun poule. Furore werd met 10-1 aan 
de kant gezet en hierdoor zijn ze prima en verdiend kampioen geworden. 
Trainers/coaches Ellen en Johann van harte en natuurlijk ook de ploeg. 
26 maart komt de officiële huldiging. 
Dan hebben we nog de B2 die een goede kans maakt op het kampioenschap. Zaterdag speelden ze 
gelijk tegen concurrent Roda. A.s. zaterdag zijn ze bij winst kampioen en dat zit er dik in. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het gaan redden. 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

12
	

Verder denk ik dat we kunnen terug kijken op een gezellig zaalseizoen. 
Het zaalseizoen eindigde zoals altijd met een gezellig samenzijn in de kantine van de sporthal.  
Het was leuk om te zien dat sommige ouders ook een borreltje mee kwamen drinken. 
Dirk, Karina en Shanice hadden het weer prima verzorgd. 
 
Zaterdag 11 maart Kangoeroeochtend in Sporthal De Pijp. 
Ook nu is er weer een ochtend voor de allerkleinsten dit keer in sporthal De Pijp. 
Dit evenement is van 9.00 uur tot 12.00 uur.   
 
Ziggodome. 
Ook dit jaar willen we weer met een grote groep naar het Ziggodome. Let op de aankondiging in het 
krantje en op de site. 
8 april is dit jaar de datum voor de grote zaalfinale. 
 
Schotcompetitie 11 maart.  
Ook dit jaar is weer een Amsterdamse schotcompetitie. Op de trainingsavonden zijn de club 
kampioenschappen gehouden. 
Jammer genoeg heb ik nog niet alle uitslagen binnen, maar tot nu toe zijn de volgende kampioenen 
bekend. 
F-jes Nicky 
E-tjes Moss 
D-tjes Merlijn  
B-tjes Roisin B2.. 
Deze mensen gaan naar de finale in de Blauw Withal op zaterdag 11 maart. 
De F-jes en de E-tjes in de rust van Blauw Wit 2 tegen TOP en de anderen in de rust van Blauw Wit 1 
tegen TOP. 
Dit alles begint om 18.15 uur. 
Zelf moet ik spelen dus kan er jammer genoeg niet bij zijn. 
In ieder geval veel succes. 
 
Woensdag 8 maart Westerparkcup. 
Op woensdag middag 8 maart is er in de sporthal weer de scholen strijd om de Westerparkcup. 
Als je zin hebt kun je natuurlijk komen kijken. 
Ik wens iedereen veel plezier bij deze wedstrijden en wil alvast de mensen die helpen via deze weg 
bedanken. 
 
Veld. 
Ik heb al geschreven hoe mooi ons veld geworden is. Ik hoop dat we zoals gepland er in de week van 
20 maart op kunnen gaan trainen, maar dan moet het wel een tijd droog worden, want anders kunnen 
ze het zand niet in vegen en is het veld niet goed bespeelbaar. 
Verder staan er nogal wat dingen op de rol. Op zaterdag 25 maart zijn er oefenwedstrijden voor bijna 
alle ploegen bij VZOD en zondag 26 maart  is er de opening van het veld met verschillende 
feestelijkheden. Ik zou deze data direct in mijn agenda zetten, want dit mag je echt niet missen. 
 
Verder zijn we als jeugdcommissie van plan op een van eerste trainingsavonden een ouderavond te 
organiseren waarin we gaan vertellen wat we de ouders van leden verwachten en ook zullen we dan  
spelregels met jullie door nemen. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt dit woensdag 22 maart zo tussen zes en half zeven. 
Maar hier worden jullie nog wel van op de hoogte gesteld. 
 
Afgekeurde of uitgestelde wedstrijden.  
Door omstandigheden kan het wel eens gebeuren dat een wedstrijd niet door gaat. Dat is soms een 
heel geregel, maar ik vraag de coaches om dan ook de scheidsrechter op de hoogte te brengen. 
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Dus nog even in het kort.  
Zaterdagochtend 11 maart Kangoeroeochtend in Sporthal De Pijp. 
Zaterdag 11 maart finale schotcompetitie bij Blauw Wit. 
Woensdag 8 maart Westerparkcup. 
Week van 20 maart begin veldtrainingen. 
Zaterdag 25 maart oefenwedstrijden bij VZOD. 
Zondag 26 maart opening veld. 
Zaterdag 8 april Ziggodome zaalfinale.  
89 nachtjes slapen en de bus vertrekt.   
 
Zo dat was het weer.  
Ik wil iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat het zaalseizoen bijna zonder hobbels verlopen 
is. 
 
Groetjes Henne 
 
Trainen op het veld! 
Het is alweer bijna zover dan gaan we weer het veld op. 
Vanaf 20 Maart gaan we weer naar het veld. In overleg met je trainer is er in de week van 13 Maart 
geen trainen, sommige ploegjes moeten namelijk nog inhalen. 
Onderstaand treffen jullie het voorlopige trainingsschema aan, dit kan nog wijzigen.  
 
- VOORLOPIG -           
Trainingsschema 2e deel veld 2016-2017      
           

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 van tot van tot van tot van tot van tot 
            

F-Inloop                17:30 18:30 
                    

E/D-Inloop         17:30 18:30        
E3                17:30 18:30 
E2             17:30 18:30     
E1             17:30 18:30     
                    
D2     18:30 19:30 18:30 19:30       
D1     18:30 19:30 18:30 19:30       
                    
C1     18:30 19:30     18:30 19:30     

                    
B3         19:00 20:00        
B2         19:00 20:00 18:30 19:30     
B1     19:30 20:30     19:30 20:30     
                    
A2     19:30 20:30     19:30 20:30     
A1     19:30 20:30     19:30 20:30     
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Wat geweest is  
 
zaterdag 4 maart 2017  
A2I 18883 04/03 14:00 Sporting West A1 EKVA A1 16 21 
NW_B3C 10913 04/03 14:00 Tempo B3 Sporting West B1 10 11 
NW_B3E 6625 04/03 13:00 Sporting West B2 Roda B1 7 7 
NW_B4A 6504 04/03 12:00 Sporting West B3 OKV B2 3 8 
NW_C3A 7263 04/03 11:00 Sporting West C1 BEP C2 6 12 
NW_D2F 7734 04/03 13:00 Vlug & Vaardig D1 Sporting West D1 4 6 
NW_D3C 8225 04/03 09:00 BEP D3 Sporting West D2   
NW_E2D 9381 04/03 10:00 Sporting West E1 OVVO / De Kroon E1 16 23 
NW_E3D 9702 04/03 10:00 Sporting West E2 KIOS E3 6 7 
NW_E3M 9827 04/03 12:30 Apollo E5 Sporting West E3 1 6 
 
zondag 26 februari 2017  

NW_A5D 6129 26/02 14:00 Sporting West A2 Furore A2 10 1 
 
zaterdag 25 februari 2017  

NW_B3E 6484 25/02 12:00 Sporting West B2 KIOS B1 5 1 
NW_D2F 7854 25/02 12:00 VZOD D1 Sporting West D1 6 5 
NW_D3C 8601 25/02 10:00 Sporting West D2 Swift D2 1 8 
NW_E3M 9979 25/02 12:00 TOP / Quoratio E6 Sporting West E3 5 8 
NW_F3C 10662 25/02 10:05 TOP / Quoratio F4 Sporting West F1 8 9 
 
Wat komen gaat  
Zaterdag 11 maart 
 
Op zaterdag   11 maart 2017      
KVA F2 - Sporting West F 1    De Nieuwe Bancras/Amstelveen 
Meespelen:        Aanvang: 12.05 
Tess Holstvoogd  Lasse Rasche     
Rixt Brouwer   Daniël Shah    Afd,: F3C 
Irma Santin   Gabriel Tieman    Wedstrijdnr.: 10815 
 
Coach: Heero Brouwer 
Verzamelen: 11.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag  11 maart 2017      Groen-Geelhal/Wormer 
Groen Geel E3 - Sporting West E1      Aanvang: 10.00 uur 
Meespelen:         
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Afd: E2D 
Luka Gorter   Pieter Kok    Wedstrijdnr.: 9387 
Michelle Raphael  Mos Wiering      
       
Coach: Vitoria en Lisse 
Verzamelen: 9.00 uur bijde stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Vitoria 
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Op zaterdag 11 maart 2017      N’e Bankras, Amstelveen 
KVA C1 - Sporting West C1      aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:           afd.:C3A 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: 7434 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos      
  
Coach: Frans & Mark 
Verzamelen: 10.00 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Frans 
 
Op zaterdag 11 maart 2017      De Koog, Koog a/d Zaan 
Roda B1  - Sporting West B2      aanvang: 15.30 uur 
Meespelen:         afd.:B3E 
Teri Hoenson         Simon Karssen   wedstr.no.: 6794 
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: 14:15 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Agnes 
 
Op zaterdag 11 maart 2017      Inloophal, Amsterdam 
Sporting West B1 – OKV B1      aanvang: 14:40 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: B3C 
Rokea Chadley    Duco Wijnands   wedstr.no.: 6772 
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
    
Coach: Brenda van Oostveen 
Verzamelen: 14:00 uur in de sporthal 
Afschrijven bij: Brenda 
 
Op zaterdag 11 maart 2017      BW-Hal, Amsterdam 
Blauw Wit A2 - Sporting West A1     aanvang: 14:00 uur 
Meespelen:                                       
Lisse Wiering    Roef Flik   afd.: A2I 
Vera Buikema    Pim Hanekamp   wedstr.no.: 19664 
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Tim Mulder 
Lina van Steenis   Govert Hooyman 
     Florian Pecoraio   
Coach: Tim & Ronald 
Verzamelen: 13:00 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Tim Beckers 
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Zondag 12 Maart 
Op zondag 12 maart 2017      Inloophal, Amsterdam 
KZ/Hiltex A5 - Sporting West A2     aanvang: 14.15 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Bas    afd.: A5D 
Julia Meijer    Tobias Pecoraio  wedstr.no.: 6146 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik     
 
Coach: Ellen 
Verzamelen: 13:15 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Ellen  
 
Zaterdag 18 Maart 
Op zaterdag   18 maart 2017      
Sporting West F1  - Pernix F2     Blauw Withal !!!  
Meespelen:     
Tess Holstvoogd  Lasse Rasche    Aanvang: 10.00 uur 
Rixt Brouwer   Daniël Shah    Afd,: F3C 
Irma Santin   Gabriel Tieman    Wedstrijdnr.: 10808 
 
Coach: Heero Brouwer 
Verzamelen: 9.30 uur in de BlauwWithal!!! 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag 18 maart 2017      Inloophal, Amsterdam 
Sporting West C1 – Apollo C1      aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:           afd.:C3A 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: 11149 
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 in de sporthal 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven bij: Frans 

Jeugd Scheidsrechters 

Onderstaand een overzicht van de vereniging scheidsrechters per wedstrijd. U zult begrijpen dat het 
iedere keer weer een hoop werk is om alle ploegen van scheidsrechters te voorzien, staat u 
ingedeeld, maar kunt u niet. Neem dan contact op met Henne Post en/of probeer eventueel onderling 
te ruilen. 
hennepost@upcmail.nl – 0299-64351 
zaterdag 11 maart 2017 
14:40 Sporting West B1 Ruud Heckman 
zaterdag 18 maart 2017 
10:00 Sporting West F1 Ruud Heckman 
11:00 Sporting West C1 Henne Post 
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Belangrijk: 
Op zaterdag 1 april zijn de eerste competitiewedstrijden van de 
voorjaarscompetitie. 
Alle teams hebben dan een wedstrijd. Het programma is nog niet bekend, maar 
wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de trainers/coaches en de app in 
sportlink. 
  
 
Oefenwedstrijden op 25 maart 
VZOD E1 – SW E1         10.00 uur 
VZOD E3 – SW E3         10.00 uur 
VZOD D1 – SW D1        11.15 uur 
VZOD D2 – SW D2        11.15 uur 
VZOD E2 – SW E2         11.15 uur 
 
Op zaterdag   25 maart 2017      
VZOD E3  - Sporting West E3      Sportcomplex Kudelstaart  
Meespelen:       Aanvang: 10.00 uur 
Fionniur Mc Guinness   Paul Broersen Winnubst     
Noor Jansen    Olivier van Aalstede     
Joanie Kleine          
Emily van Beek       
        
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Molly: 06-20289175 
 
Op zaterdag  25 maart 2017 
VZOD E2 - Sporting West E2,      Sportcomplex Kudelstaart 
Meespelen:       Aanvang: 11.15 uur 
Luna Holstvoogd         
Sylvie Portasse         
Janna Epma 
Farah van Spijker 
Lotus van Spijker 
 
Coach: Danielle Heesbeen 
Verzamelen: 10.15 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Richard 
 
Op zaterdag  25 maart 2017      
VZOD E1 - Sporting West E1      Sportcomplex Kudelstaart 
Meespelen:       Aanvang: 10.00 uur 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche     
Luka Gorter   Pieter Kok      
Michelle Raphael  Mos Wiering      
    Chaim Kenninck 
     
Coach: Vitoria en Lisse 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Vitoria 
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Op zaterdag  25 maart 2017       
VZOD D2 - Sporting West D2       Sportcomplex Kudelstaart 
Meespelen:       Aanvang: 11.15 uur  
Britt Zaal         
Tika Vaassen   Twan Windt     
Lisa Gerrits       
Lola Vayssiers    
Agata Santin 
Ella v.d. Dikkenberg 
Isabelle Lo-A-Njou 
Noëmie Moccero 
Luar Nago Bertolino 
            
Coach: Fadel/Roef/Pim 
Verzamelen: 10.15 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
 
Op zaterdag 25 maart 2017        
VZOD D1 - Sporting West D1      Sportcomplex Kudelstaart 
Meespelen:         Aanvang:11.15 uur 
Sacha Portasse    Damian Ruiter     
Luz Lipp    Julius Pecoraio     
Carice Steinhoff   Merlijn Kenninck   
Niamh McGuinnness    
Tomasa Vinken 
Zohara Wilderom 
Damia Chadley         
             
Coach: Jeffrey/Joost 
Verzamelen:  10.15 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Jeffrey 
 
Zaterdag 18 februari 
 
Vandaag de wedstrijden van de E2 en de D2. De E2 moest naar VZOD en de D2 bleef in Amsterdam 
om in de Pijp tegen Triaz te spelen. 
 
De E2 moest tegen de E2 van VZOD spelen. Lotte was er niet bij. We begonnen dan ook met 
aanvoerder Luna, Janna en als jongens Farah en Lotus. 
Ook bij VZOD zijn ze druk bezig met het opleiden van nieuwe scheidsrechters. We kregen dan ook 
een scheidsrechter in opleiding.  
Het eerste kwart was VZOD veel sterker. Ze wisten 5x te scoren, waarvan wel 1 in eigen korf. We 
stonden na 10 minuten dus met 4-1 achter. Sylvie kwam er nu in voor Janna en ook bij VZOD waren 
de nodige wissels. We kregen een hele andere wedstrijd. We waren veel sterker dan VZOD. Via Luna, 
Farah 2x en Sylvie kwamen we zelfs op 4-5 met rust. Na de rust de nodige wissels. Lotus had 
gestreden als jongen tegen een hele goede heer en zat er wel een beetje doorheen. Janna wist ons 
nog op 4-6 te brengen, maar VZOD kwam terug en voor en na 3 kwart was het al 8-6. De nodige 
versterkingen werden weer gedaan bij VZOD en we kwamen er niet meer aan te pas. VZOD liep uit 
naar 11-6. 
 
Na de E2 snel naar sporthal de Pijp. De D2 moest daar tegen Triaz spelen. De D2 was bijna 
compleet. Alleen Fadel ontbrak vandaag.  
Zo konden we beginnen met 2 wissels: Isabelle en Lola. In de aanval hadden we aanvoerder Britt, 
Twan, Ella en Agata. In de verdediging Noëmie, Chaim, Lisa en Tika.  
Triaz was wel beter, maar er werd gestreden voor elke bal. In het eerste kwart kwam Triaz op 2-0. 
Probleem bij ons is het uitverdedigen. We krijgen de bal eigenlijk te moeilijk in de aanval en dat was 
vandaag ook weer zo. Er werd best goed verdedigd. Tika had bijna alle rebounds en dan… 
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In het tweede kwart eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook nu wist Triaz 2x te scoren,zodat de ruststand 4-0 
werd. In de tweede helft wat meer kansen voor ons, maar uiteindelijk vielen de doelpunten weer aan 
onze kant. Lola was er in de rust ingekomen voor Lisa en Isabelle mocht Ella vervangen. Triaz liep uit 
tot 9-0 en dat werd de eindstand. Helaas geen doelpunten. 
 
 
Zaterdag 25 februari 
 
Vandaag moesten de F1 en de E3 in Sassenheim spelen. Het werd een succesvolle dag, want beide 
teams waren TOP. Maar….als ze TOP waren….wie was dan Sporting West? 
 
De F1 moest al om 10 uur spelen in de Korf. Vanwege de vakantie werd het wel een mixed F team 
met spelers uit 3 F teams. 
Aanvoerder was Rixt en samen met Nicky, Sam en Tess begon ze aan de wedstrijd. Joanie was onze 
eerste wissel. Verder zagen we dit keer 2 Minions in de palen hangen. De F1 kwam via Rixt op 0-1. 
Maar het antwoord van TOP bleef niet uit. Ze kwamen in het eerste kwart zelfs op een 4-1 
voorsprong, zodat Joanie als superspeler het veld in moest. In het tweede kwart werd Sam onze 
superspeler. Niet lang, want hij wist al snel 4-2 te maken en mocht dus naar de kant. Beide teams 
waren verder wel aan elkaar gewaagd. Joanie wist 4-3 te maken, maar de ruststand werd toch weer 
5-3. Na de rust mocht Rixt naar de kant. De scores gingen gelijk op: Joanie met de 5-4,6-5,7-6,en 7-7 
bracht ons naar een 8-7 stand na drie kwart wedstrijd. In het laatste kwart kwam Rixt er weer in voor 
Tess. Joanie 8-8 en de winnende van Rixt. Zo wisten we dus weer eens te winnen.  
Bij de strafworpen zagen we ook Tess scoren en die wist de F1 met 3-4 te winnen. 
 
Na de F1 snel naar het Zwembad. Daar kwam net de bus met de E3 aan. Ze hadden de TOPPER 
tegen de E6 van TOP. Niet in het zwembad, maar in sporthal de Wasbeek. 
De E3 begon met Mos, Olivier die weer terug was na zijn blessure, Fionnuir en Noor. Joanie was de 
eerste wissel. TOP kreeg de eerste kansen, maar wisten niet te scoren. Uit de tegenaanvallen wist de 
E3 wel 2x te scoren via Olivier. Na een kwart was het 0-2 en mocht Noor naar de kant. Nu wat meer 
kansen voor de E3, maar ook nog steeds voor TOP maar die kregen hem er nog niet in. De E3 liep via 
Mos en opnieuw Olivier uit naar 0-4. Vlak voor rust toch een doelpunt voor TOP. Ruststand werd dus 
1-4. Na de rust mocht Fionnuir nog even naar de kant. Het werd nu nog spannender, want TOP ging 
nu ook scoren. 2-5 werd het weer door Mos en ook de 3-6 en 3-7 werd door Mos gescoord. Na 
driekwart stond het 3-7. In het laatste kwart was Mos de reserve. TOP kwam weer terug tot 5-7, maar 
de E3 wist het verder heel goed uit te spelen. Er werd goed rond gespeeld en de spelers van TOP 
werden steeds ongeduldiger en slordiger als ze dan een keer de bal hadden. Fionnuir als jongen was 
vandaag de laatste doelpunten maker en zo werd er met 5-8 gewonnen. De strafworpen mocht TOP 
wel winnen:3-2. 
 
Zaterdag 4 maart. 
 
Dit keer de E1 tegen OVVO en de E2 tegen KIOS. 
De E1 moest al om 10 uur thuis tegen OVVO. Beide teams waren al wakker of sliepen ze juist nog? 
Het publiek had echter geen tijd om een oogje dicht te doen, want wat werd er veel gescoord. 
Normaal win je ruim als je 16 doelpunten maakt, maar dat ging dit keer niet op. Tegenstander OVVO 
wist er maar liefst 23 te maken. En die arme scheidsrechter Henne moest dat allemaal maar 
bijhouden. Gemiddeld een doelpunt per minuut. Maar het is goed gegaan en misschien heeft deze 
wedstrijd er wel toe bijgedragen dat hij `s avonds tot scheidsrechter van het jaar werd gekozen. Bij de 
strafworpen iets minder doelpunten en winst voor onze E1 met 3-2. 
Op het andere veld waren minder doelpunten, maar was het super spannend tot de laatste minuut. Dit 
keer was Lotte de captain en speelde samen met Sylvie als jongen. Om het gemakkelijk te houden 
waren Luna en Lotus de meiden in het team. Janna en Farah waren de eerste wissels. De E2 kwam 
goed uit de startblokken. Veel balbezit en goede aanvallen, maar geen doelpunten. KIOS deed dat 
wat beter toen zij na onze eerste aanvalsgolven ook een keer konden aanvallen. Ze wisten toen snel 
op 0-2 te komen. Maar vlak voor de time out wist Lotte ook te scoren:1-2. Na die time out kwamen 
Janna en Farah erin voor Sylvie en Lotus. Farah als jongen en die wist ook al snel de 2-2 te maken. 
Maar elke keer kwam KIOS toch weer voor en moest Janna dat weer recht zetten: 3-3 en 4-4. We 
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speelden een goede wedstrijd, maar die fouten die we toch maakten werden steeds gelijk afgestraft 
door KIOS en zo werd het voor rust weer 4-5 en gelijk na rust 4-6. Maar Janna bracht voor het laatste 
kwart de hoop weer terug met haar derde en ons vijfde doelpunt. Direct na rust weer een fout en gelijk 
was het 5-7. Dit keer was het Sylvie die weer na een goede aanval wist te scoren. Dit keer werd KIOS 
onder druk gezet, maar er werd niet meer gescoord, dus helaas werd deze goede wedstrijd toch 
verloren met 6-7. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
 
Op woensdag 8 maart wordt er in de van Hogendorp sporthal gestreden voor de Westerparkcup! Dit is 
een schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6, waarbij jongens en meisjes samen een ploegje 
vormen en tegen andere scholen strijden voor de cup!  
Dit is een toernooi wat eenmaal per schooljaar wordt gehouden en waar je gratis aan kun deelnemen. 
Voor deze dag is het belangrijk dat je sportkleding en zaalschoenen meeneemt. Wil je een 
vriendje/vriendinnetje of broer(tje)/zus(je) meenemen dat mag dat als zij/hij ook in groep 3, 4, 5 of 6 
zit.  
De inloop is van 13.30 uur tot 14.00 uur, om 14.00 begint het toernooi. Wil je meedoen? Mail dan je 
naam, groep en school naar r.weewer@chello.nl. Bedenk je op het laatste moment pas dat je mee wilt 
doen? Kom dan gewoon om 13.30 uur naar de sporthal. Eindtijd: 16.00 uur.  
 
Natuurlijk zijn ouders ook welkom om te komen kijken! 

Vragen? Bel dan even trainer Richard, 06-51933721 
 
Zaterdag 18 maart:  
Inlooptraining en oefenuurtje. 
Er is weer een oefenuurtje voor de Kangoeroes, F2, F3 en iedereen tussen de 3 en 8 jaar die mee wil 
doen. Dus vriendjes, familie, kinderen van het schoolkorfbal. Iedereen mag meedoen. 
Kinderen van Sporting West die vriendjes meenemen scoren natuurlijk ook voor de vriendjes 
competitie, dus zorg voor een volle sporthal! 
Het oefenuurtje is van 10 tot 11 uur in de van Hogendorphal. 
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