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27e jaargang, nummer 20 
29-05-2017 
Laura & Stefan 
 
Van het bestuur 
 
Hi allemaal, 
 
Afgelopen weekend hebben wij de laatste wedstrijden van dit seizoen gespeeld. Bij de jeugd waren er al diverse 
ploegen kampioen maar dit weekend kwam er weer eentje bij. Ik wil alle kampioenen met trainers en coaches 
feliciteren met het behaalde kampioenschap. De senioren zijn op dat gebied minder succesvol geweest. Het duurt 
nog even maar volgend seizoen zijn er weer nieuwe kansen! 
 
De laatste weken hebben wij met zijn allen niet stilgezeten. Uiteraard zijn de laatste competitie wedstrijden 
gespeeld maar daarnaast waren er ook nog wat andere belangrijke wedstrijden. 
 
Afgelopen weken zijn ook de kasten geïnstalleerd in de ruimte achter de keuken en inmiddels voorzien van de 
nodige laagjes blanke lak. Het ziet er prachtig uit en de kantinecommissie kan nu aan de slag met de indeling van 
de spullen. Ook de nieuwe tap is inmiddels in gebruik en ik geloof gezien het aantal getapte biertjes de laatste 
weken smaakt de Gulpener prima. 
 
Op woensdagavond was het clubhuis omgebouwd tot een grote TV ruimte zodat wij met veel mensen de finale 
van de Europa League konden volgen. De techniek liet ons helaas een beetje in de steek waardoor de uitzending 
op de TV en op de beamer niet gelijk met elkaar liepen. De TV had ongeveer een minuut voorsprong. De mensen 
die moeite hadden met de spanning konden dan ook met een gerust hart in de serre voetbal kijken want je wist 
precies wanneer er een spannend moment aan zou breken. Er was een goede opkomst van zowel Sporting 
Westers als parkbezoekers. 
Ondanks de uitslag van de wedstrijd was het gezellig. Voordeel van het verlies was dat de deuren op een mooie 
tijd gingen sluiten waardoor iedereen de volgende dag fris en fruitig zich kon melden voor het palentoernooi. 
 
Ook met het palentoernooi kunnen wij zien dat wij nog steeds groeien. Meer dan 60 seniorenkoppels en een hele 
grote groep kinderen gingen de strijd weer aan voor de eeuwige roem als winnaar van deze competitie. Het weer 
was ons goed gezind waardoor iedereen heerlijk buiten kon zijn. Het terras en het veld was de hele dag druk 
bezet. De finales werden goed bekeken en de spanning was voelbaar bij de finalisten want er zaten spannende 
wedstrijden tussen. 
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De dag werd afgesloten met een BBQ waarbij wij alleen maar hoefden aan te sluiten in de rij om ons eten op te 
halen want alles werd ter plekke klaargemaakt door de BBQ specialist. Het was goed verzorgd en smaakte prima. 
De heren hoefden dan ook, buiten de afwas, niets mee terug naar huis te nemen. 
Ondanks dat het draaiboek voor het palentoernooi op de plank ligt moeten er toch wel wat zaakjes geregeld 
worden vooraf en op de dag zelf. Met de inbreng van veel mensen kon Ellen er voor ons allen weer een 
geslaagde dag van maken. 
 
Afgelopen zondag waren de laatste wedstrijden en de sponsor, Bonarius Bedrijven, had de selectie en het 
bestuur uitgenodigd om het seizoen op een smaakvolle manier af te sluiten. Met een grote groep in de sloep over 
het IJ en de Amstel om vervolgens te genieten van een walking diner bij de oude boortoren op het IJ. Tijdens 
deze gelegenheid heeft de selectie ook afscheid genomen van Cor en Hilda bedankt voor haar samenwerking. 
Cor gaat even afscheid nemen van het actieve korfballeven en gaat zich storten op een nieuwe hobby, 
voetballen,. Het is nog niet helemaal duidelijk of het voetballen of keepen wordt. In ieder geval heeft hij van de 
selectie prachtig keepershandschoenen ontvangen. Mocht het toch voetballen worden ipv keepen dan heeft hij in 
ieder geen last van koude handen. 
Cor ook via deze weg heel veel succes met je nieuwe sportieve carrière.  
 
Er staan nog wat activiteiten op de agenda waaronder aankomend weekend het Pinksterkamp in Rijssen. Het 
programma is helemaal rond, de keukenploeg heeft de recepten alweer klaarliggen en de leiding is geïnstrueerd. 
Het belooft weer een prachtig kamp te worden met mooi weer en leuke activiteiten en iedereen heeft er nu al zin 
in.  
Naast het Pinksterkamp is er ook nog de avondvierdaagse en het Amsterdam Toernooi. 
Heel veel plezier en succes met de komende activiteiten. 
 
Omdat dit het laatste clubblad is van het seizoen rest mij om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage in en 
buiten het veld zodat wij weer een geslaagd seizoen achter de rug hebben. 
 
Hele fijne vakantie en rust lekker uit zodat wij allemaal weer vrolijk en fruitig aan de start verschijnen van het 
volgende seizoen. 
 
Groetjes 
Irma 
 
Redactieschema seizoen 2017 - 2018 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
14-8-2017 Ellen Rob Stefan Frans 1e clubblad 

van het 
seizoen 

 
Het nieuwe schema zal in het eerste krantje worden gepubliceerd.  
 
Schoonmaak rooster 
 
Het schoonmaakrooster zit er voor deze periode weer op. Er komen nog genoeg leuke evenementen aan en wij 
vragen natuurlijk iedereen om ook tijdens de zomer ons clubhuis netjes te houden.  
 
Dank voor weer een heel jaar frisse toiletten en tot volgend seizoen.  
 
Henne & Lucienne 
 
Van de Technische Commissie 
 
Met tropisch warm weer hebben we dit weekend het seizoen 2016/2017 afgesloten. Zaterdag speelde het zesde 
en floot Paul Koppen (naar eigen telling) zijn 100ste wedstrijd. En op geheel eigen wijze floot Paul zijn eigen 
jubileumwedstrijd 10 minuten te vroeg af. Ik heb begrepen wegens gesmolten voeten. Zondag floot Joost zijn 
eerste wedstrijd, die van het vierde, en hij deed dat op overtuigende wijze. Goed zicht op de beslissende 
momenten en een leaguewaardige uitstraling. Let op m'n woorden, ook Joost fluit eens zijn 100ste wedstrijd.  
 
Alleen voor het tweede was het resultaat nog relevant deze zondag. Er bestond immers nog een minieme kans 
op degradatie. Na een gelijkopgaande eerste helft trok het tweede de wedstrijd naar zich toe om uiteindelijk de 
derde klasse veilig te stellen met een dikke overwinning. Voor het eerste stond eigenlijk alleen de eer op het spel. 
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Het al gedegradeerde Aurora speelde met een fysiek fanatisme alsof ze nog kampioen konden worden en 
maakten het ons nog lang behoorlijk lastig. Ook hier werd de wedstrijd in ons voordeel beslist in het laatste deel. 
Helaas net niet gepromoveerd, maar wel de titel "minst gepasseerde verdediging" gewonnen.  
 
Afscheid nemen hoort helaas ook bij een laatste speelronde. Pascalle sloot haar indrukwekkende korfbalcarrière 
af met een mooie publiekswissel, een flinke bos bloemen en een warm applaus. Kristian zette zijn laatste (? 
kanniewaarzijn) wedstrijd schitterend luister bij door maar liefst zeven keer te scoren. Dat smaakt toch naar meer, 
zou ik zeggen. En als ik het spelplezier van Ray en Brenda weer zag, dan hoop ik echt dat ze zich in augustus 
bedenken. En ook onze hoofdtrainer Cor gaat stoppen. Een echte clubman die ons januari 2015 midden in het 
seizoen uit de brand hielp om daar vervolgens twee goeie seizoenen aan vast te plakken. Allemaal ontzettend 
bedankt voor jullie inzet en sportieve bijdrage aan de vereniging. (Op voorhand excuses als ik onverhoopt iemand 
over het hoofd zie, het is laat en het stukje moet af). 
 
De laatste speelronde betekent voor de TC bepaald niet het begin van de korfbalvakantie. Er zal bijvoorbeeld nog 
weer een heleboel gepuzzeld moeten worden om het nieuwe seizoen weer met goed bezette teams te kunnen 
beginnen. Ook zullen we nog de nodige tijd gaan steken in de samenwerking met de studentenkorfbalvereniging 
SKV. Ik neem aan dat er elders in dit krantje, of anders op de website, aandacht zal zijn voor het mixtoernooi van 
7 juni, waarmee we een hopelijke lange en gezellige samenwerking met SKV willen aftrappen. Tevens zal dan 
onze nieuwe hoofdtrainer Richard Stolte worden voorgesteld.  
 
Rest mij iedereen die heeft meegeholpen er een mooi Sporting West-seizoen van te maken (spelers, trainers, 
coaches, invallers, scheidsrechters, e.v.v.a.) daarvoor van harte te bedanken. Ik wens iedereen vanaf deze plek 
een heerlijke zomer en hopelijk tot ziens in augustus.   
 
Namens de TC, Frans 
 
Aangemeld als lid: 
 
Aanmelden kan altijd, wil je toch stoppen met korfballen?  
Dan moet je dit voor 1 Juni kenbaar maken bij Ellen, via ellen@sportingwest.nl.  
Na 1 Juni begint het nieuwe verenigingsjaar.  
 
Wat geweest is: 
 
week 21 : van dinsdag 23 mei 2017 t/m maandag 29 mei 2017 

Sporting West 1 - Aurora 1 17 - 12 
Sporting West 2 - ZKV 3 19 - 11 
Dubbel Zes 2 - Sporting West 3 13 -   8 
Sporting West 4 - OKV 4 12 - 10 
Sporting West 6 - ESDO 4 7 - 12 

 

week 20 : van dinsdag 16 mei 2017 t/m maandag 22 mei 2017 

Sporting West 1 - Haarlem 1 10 - 13 
Sporting West 2 - Haarlem 2 12 - 18 
Sporting West 3 - HKV / Ons Eibernest 5 6 - 15 
Sporting West 4 - HKV / Ons Eibernest 6 16 - 13 
Argus 2 - Sporting West 6 15 - 12 
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Wat komen gaat  
 
Voor de senioren is het standaardprogramma klaar.  
Wel is er 7 Juni voor de spelers/sters van het 1e 2e 3e en 4e team de presentatie van onze 
nieuwe hoofdtrainer Richard Stolte. 
Aansluitend wordt er een MIX toernooi gespeeld samen met SKV Amsterdam. 
 
Aanwezigheid is verplicht, starttijd 19:15. 
 
Deelname aan het MIX toernooi is ook mogelijk voor alle overige Sporting West leden 
inclusief de A-junioren. 
Zij die nog geen genoeg hebben van het spelen van een lekker korfbalwedstrijdje worden verzocht zich voor 1 
juni even aan te melden bij Hilda. 
 
Na de wedstrijden gaan we de verdere kennismaking met de spelers en speelsters van SKV aan de bar vorm 
geven met het nuttigen van een lekker drankje en hapje. 
 
Tot woensdag de 7de en vergeet mij niet even te bellen, appen of mailen dat je mee doet. 
Tel 06 15083015 of e-mail hilda@nifterick.com 
Namens de TC, Hilda 
 
THANKS! 

 
 
Het was weer een leuk en bewogen seizoen, maar met handhaving in de 2e klasse zaal en een goede 
2e helft veld met 17 punten is er genoeg reden voor een mooie afsluiting.  
 
Met dank aan Bonarius Bedrijven voor de sponsoring zien wij alle supporters graag volgend seizoen 
weer terug in het Westerpark!  
 
Namens de gehele selectie Dank! 
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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 
 
Ja het is spannend, want a.s. vrijdag gaan we met zijn allen naar Rijssen. 
Waar we in het prachtige bos allerlei activiteiten gaan ontplooien. 
 
Zo dat zijn twee mooie openingszinnen. Vrijdag gaan we namelijk op Pinksterkamp en we gaan met een record 
aantal mensen, ik heb mijn tas al gepakt en kan niet wachten. 
 
Zaterdag was het laatste speelweekend en ik moet zeggen dat de voorjaarscompetitie zeer succesvol is verlopen. 
Voor penningmeester Rob wat minder, want die moet veel taart kopen, maar dat maakt niet uit. 
 
We hadden verschillende kampioenen. 
Als eerste was daar de D1. Verrassend was het kampioenschap van de B2, hier hadden we zo vroeg in het 
seizoen niet op gerekend, dus snel een taart gefikst. 
 
De D2 dacht wat de D1 kan kunnen wij ook, dus ook hier de kampioensvlag. Verder konden de E2 en de E1 niet 
achterblijven en ook zij gingen aan de taart en champagne. Tot slot dachten de spelers van de F1 wij willen ook 
taart, dus ook zij werden kampioen.Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
Dan was er donderdag nog een ander spektakel, namelijk het Palentoernooi. 
Voor de oudere spelers, maar ook voor de jeugd, de finales waren erg spannend. 
 
Bij de allerkleinsten won Nicky, in de E categorie Joannie en Fionniur en bij de D-tjes waren Julius en Tuur de 
sterksten. Al met al een zeer geslaagde dag. 
 
Nu kom ik nu aan het einde en dit zijn de laatste woorden van het seizoen op papier.. 
 
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt om dit seizoen geslaagd te maken. 
Ik denk dan aan coaches, trainers, scheidsen, ouders en vooral spelers. 
 
Omdat de zomer nog erg lang is trainen we na Pinksterkamp nog lekker door. Dat kan dat op de woensdagavond 
van half zes voor F-jes en vanaf 19:00 voor iedereen die het leuk vindt.  
 
Voor de E, D en C is er ook nog een leuk toernooi op ons eigen veld op 17 Juni. We gaan ervan uit dat jullie daar 
allemaal bij zijn. We zullen dan gaan spelen tegen de andere Amsterdamse verenigingen in het Amsterdam 
Toernooi.  
 
Tot snel! 
 
Groetjes Henne  
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Wat geweest is  
 
week 21 : van dinsdag 23 mei 2017 t/m maandag 29 mei 2017 

Sporting West A1 - Blauw-Wit A2 9 -   8 
Fiducia A2 - Sporting West A2 12 -   5 
Sporting West B1 - Rapid B1 9 -   3 
Sporting West B3 - AW.DTV B2 8 -   5 
Rohda D1 - Sporting West D1 4 -   2 
Furore D3 - Sporting West D2 2 -   6 
Sporting West E1 - KVA E2 9 - 12 
Tempo E5 - Sporting West E2 0 - 15 
Sporting West E3 - BEP E3 12 -   5 
ESDO F1 - Sporting West F1 8 - 19 
DKV Victoria F1 - Sporting West F2 11 -   5 
Sporting West F3 - Purmer F1 4 - 11 

 

week 20 : van dinsdag 16 mei 2017 t/m maandag 22 mei 2017 

Sporting West A1 - Pernix A1 11 - 12 
Sporting West A2 - Luno A2 12 -   2 
Helios B1 - Sporting West B1 3 - 10 
Sporting West B2 - Luno B1 10 -   6 
Blauw-Wit B2 - Sporting West B3 7 -   4 
Badhoevedorp / MIK C1 - Sporting West C1 7 -   5 
DKV Victoria D2 - Sporting West D2 0 -   4 
Swift E1 - Sporting West E1 7 - 12 
Sporting West E2 - DKV Victoria E1 21 -   3 
Blauw-Wit E2 - Sporting West E3 5 -   2 
Sporting West F1 - Atlantis F1 15 - 11 
Sporting West F2 - EKVA F2 4 - 11 
ZKC '31 F2 - Sporting West F3 15 -   4 

 

 
Stoppen? 
 
Mocht je willen stoppen met korfballen (ik kan het me haast niet voorstellen), dan moet je dit melden 
bij Ellen voor 1 juni 2017. 
 
Wat komen gaat  
 
Op dinsdag 30 mei 2017      Westerpark, Amsterdam 
Sporting West C1 – EKVA C2      aanvang: 19.00 uur 
Meespelen:           afd.:C3I 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: 12473 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos      
  
Coach: Frans & Mark 
Verzamelen: 18:30 uur op het veld 
Afschrijven bij: Frans 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

9	

Op woensdag 31 mei 2017      Westerpark, Amsterdam 
Sporting West B3 – Swift B2       aanvang: 19.30 
Meespelen:           afd: B5D 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 12147 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
Nina Shah       
 
Coach: Folkert van Oostveen 
Verzamelen: 10:30 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Folkert 

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 – 0299-643511 
 
Dinsdag 30 mei 2017 
19:00 Sporting West C1 Nando Wassenaar 
Woensdag 31 mei 2017 
12:15 Sporting West B3 Govert Hooyman 

  
 
NIEUW Zomer Inloop Training 

Omdat het seizoen is afgelopen, maar het nog 
heeeeeeeel lang duurt voordat we echt met vakantie 
gaan is er dit jaar iets nieuws, de zomer inloop training.  
 
Vanaf 7 juni zullen we iedere woensdag gezellig met 
elkaar gaan trainen.  
 
Het schema ziet er als volgt uit: 
 
17:30 - 18:30 de F’jes en E’tjes met eventuele aanloop. 
 
18:45 – 20:15 de D, C, B & A jeugd.  
 
Vanaf 20:30 is er de ruimte voor alle senioren om nog 
lekker een balletje te schieten. 
 
Wat gaan we dan doen?  

 
De trainingen zullen gevuld gaan worden met allemaal leuke spellen, oefenpotjes etc. Wij hopen dat 
jullie er ook graag bij willen zijn dan maken we er met elkaar leuke trainingen van.  
 
We starten in de week na Pinksterkamp met elkaar.  
 
Zorg ervoor dat je erbij bent! 
 
Stefan 
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Amsterdam Toernooi 
Speciaal voor de E, D en C is er dit jaar weer een leuk toernooi op ons eigen veld. We gaan spelen 
tegen de andere Amsterdamse verenigingen en hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn.  
 
Het toernooi zal op 17 juni gespeeld worden, aanvang 10:30. We verwachten de volgende ploegen: 
 
De E1, E2, D1, D2 en de C1. Ook de andere Amsterdamse verenigingen zullen met hun ploegjes naar 
ons veld komen.  
Vragen? Mail stefan@nifterick.com of vraag het aan je trainer.  
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Van onze reporter 
 
Zaterdag 20 mei 
 
Vandaag met kampioen E2, de F1, F2 en F3. 
De F3 begon de zaterdag. Om 9 uur werd er verzameld door maar 3 spelers. Ze moesten tegen ZKC 
spelen in Zaandam. Via de IJtunnel, want de Coentunnel was afgesloten gingen ze naar Zaandam. 
Daar aangekomen was het eerst even zoeken naar een parkeerplaats. Het was er erg druk. De 
tegenstanders waren er al, maar het waren dit keer niet alleen tegenstanders, maar ook team 
genoten.  
 
We begonnen met aanvoerder Julian, Milijne en Nicky en gastspeler Aron. Voor Aron was het zijn 
eerste wedstrijd. De F3 kwam 2-0 achter en toen wist Aron te scoren. Zijn eerste wedstrijd, zijn eerste 
doelpunt voor Sporting West. Maar ZKC wist uit te lopen naar 4-1 en toen mocht er een superspeler 
in. In dit geval een Sterre speler, want Sterre kwam ons team versterken. Het hielp nog niet, want na 
10 minuten was het 6-1. Maar in het tweede kwart werd er wat gewisseld. Aron en Sterre werden 
vervangen door Isabelle en Jorn. Nicky wist toen een echt Sporting West doelpunt te maken en ook 
Jorn wist voor ons te scoren, zodat de ruststand 6-3 werd. Na de rust weer wat wissels. Joell en Mia 
kwamen er dit keer bij ons in. En het werd weer een spannend kwart. Mia wist 7-4 te scoren en het 
kwart werd afgesloten met een 8-4 stand. In het laatste kwart bleef Mia bij ons spelen samen met 
Sterre. Maar we konden toch niet meer op tegen ZKC. ZKC liep uit tot 15-4. De strafworpen werden 
met 1-2 gewonnen. 
 
We hadden vandaag maar 3 spelers, maar mede dankzij de spelers, coaches en scheidsrechter van 
ZKC werd het toch een hele leuke wedstrijd. 
Snel weer naar het park waar de F1 al speelde tegen Atlantis. De F1 stond bovenaan in de ranglijst. 
De uitwedstrijd was 11-11 geworden. Hoe zou het nu gaan? Gabriel was de aanvoerder en samen 
met Rixt, Daniel, Lasse en Irma begon hij aan de wedstrijd. 
 
De F1 stond steeds voor. Via 5-1 na een kwart werd het 6-3 met rust. Telkens mocht Atlantis met een 
superspeler terug komen in de wedstrijd. Na de rust werd het zelfs nog effies spannend. Atlantis 
kwam terug tot 1 punt via 8-7 en 9-8 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart gaf de F1 
weer effies gas en werd er toch ruim gewonnen met 15-11. We staan nog steeds bovenaan. De 
doelpunten makers: Rixt 5x, Daniel 4x, Irma 4x en Lasse 2x. De strafworpen werden met 3-4 verloren. 
 
De E2 speelde na de F1. Ze speelde de wedstrijd van het seizoen tegen DKV Victoria. Janna, Sylvie, 
Lotte, Farah en Lotus wisten na een ruststand van 11-1 met 21-3 te winnen. De strafworpen werd een 
4-4 gelijkspel 
De E2 is met deze uitslag kampioen geworden. 
 
Na de E2 was het de beurt aan de F2. 
Chiara was de aanvoerder en samen met Jairo, Sam en Tan begon ze aan de wedstrijd. Mina was de 
eerste wissel. EKVA kwam snel op 0-2. Daarna ging het aardig gelijk op. Toch kwam EKVA op 0-3 en 
mocht Mina er als superspeler in. Lang duurde dat niet, want Mina wist 1-3 te scoren. Dat werd de 
stand ook na 10 minuten. In het tweede kwart werd Sam de superspeler en hij moest er alweer snel 
in. EKVA wist uit te lopen naar 1-6. Jairo wist de 2-6 te scoren. De ruststand werd 2-7. Na de rust 
werd het verschil kleiner. We gingen beter spelen. De bal werd sneller en weer verder gegooid. Er 
werd nu lang niet gescoord. We kregen ook de nodige kansen, maar we kregen die bal maar niet door 
de korf. EKVA lukte dat beter en ze konden uitlopen naar 2-11. Maar toen begon ook de F2 te scoren. 
Via 3 doelpunten van Mina kwamen we terug tot 5-11. Helaas was toen de tijd op. De strafworpen 
werden met 0-2 verloren.  
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Sporting West E2 - DKV Victoria 
 
De E2 moest de kampioen's wedstrijd tegen DKV Victoria spelen .De vorige keer tegen DKV Victoria 
won de E2 met 1-7. 
De E2 begon met Sylvie als aanvoerder en Lotus, Janna en Lotte. Farah was eerste wissel .Luna kon 
jammer genoeg niet mee spelen door een rede. 
Het fluitsignaal ging. De wedstrijd begon. Als eerste scoorde Sylvie met een doorloopbal. Daarna 
scoorde Lotus een keer met een doorloopbal. Toen scoorde Sylvie twee keer .Daarna scoorde lotus 
met een afstandsschot. Het fluitsignaal ging. Het was korte rust. Er was een minuut pauze. De stand 
is nu 5-0 voor de E2. Farah ging er in voor Janna. De wedstrijd ging weer verder. Farah scoorde gelijk 
met de Frans techniek. Toen scoorde Sylvie met een afstandsschot. Lotus scoorde weer. Farah 
scoorde twee keer achter elkaar. Toen scoorde DKV Victoria met een perfect afstandsschot. toen ging 
het fluitsignaal voor de grote rust. De stand is nu 11-1 voor de E2. Janna zou er eigenlijk in gaan voor 
Lotus, maar er was een ongelukje gebeurt waar door Sylvie pijn aan haar been had en niet kon spelen 
dus Sylvie ging er uit in plaats van Lotus. Toen scoorde Janna en daarna Lotte. Toen Janna weer 
twee keer. Farah scoorde. Nu scoorde DKV Victoria. Toen scoorde Farah. Toen scoorde DKV 
Victoria, maar Lotte had het doelpunt verdedigt dus het doelpunt telde niet. Lotus scoorde twee keer. 
De E2 en DKV Victoria hebben een minuut pauze. Het ging weer met Sylvie. Sylvie ging er in voor 
Lotus. De wedstrijd begon weer. Vlak daarna scoorde DKV Victoria. Farah scoorde kort daarna met 
de Frans techniek. Lotte scoorde. Janna scoorde vlak daarna. Het fluitsignaal ging. De wedstrijd was 
afgelopen. De stand is 21-3 voor de E2 van Sporting West. De E2 heeft gewonnen daardoor zijn ze 
kampioen. 
 
Schrijvers Sylvie en Lotte  
 
Zaterdag 27 mei  
 
Vandaag met de F2, E2, E3, E1,F3 en D2 
Hemelvaart weekend. Dus veel afmeldingen en invallers. 
Dat begon al met de F2. Die moesten in Diemen spelen tegen DKV Victoria. Milijne en Nicky waren de 
invallers en samen met Jairo en Sam ook doelpuntenmakers. In de eerste helft ging het nog gelijk op 
en stond het 5-4 voor DKV Victoria. Na de rust liep het iets anders en werd er toch ruim met 11-5 
verloren. 
 
Gelijk met de F2 vertrok de E2 naar Alphen. Het leek wel of iedereen naar Alphen wilde om naar de 
E2 te kijken zo druk was het. Dit keer een E2 met aanvoerder Sylvie, Lotte en invallers Mos en Pieter. 
Dus 2 meisjes en 2 jongens en geen hesjes nodig. 
We begonnen goed. Veel kansen, maar het duurde wel even voordat er 1 in ging. Mos brak de ban 
met 3 doelpunten. Via 0-4 werd het 0-6 met rust. We zouden in die warmte wat meer rond spelen en 
wat rustiger aan doen. Dat lukte niet helemaal. Via 0-12 werd het uiteindelijk 0-15. Doelpuntenmakers: 
Sylvie 3x, Mos 8x en Lotte 4x. 
Bij de strafworpen zagen we maar 1 doelpunt: winst met 0-1. 
Gelijk weer naar Amsterdam, want daar moest de E1 spelen. Mos, Lotte en Pieter moesten daar ook 
weer spelen. Maar eerst even uitrusten en de E3 aanmoedigen. 
Die moesten tegen BEP spelen. We zagen ze in de hitte met 12-5 winnen.                                          
De strafworpen werden 2-2. 
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Toen mocht de E1. Hun tweede wedstrijd eigenlijk, want we zagen Lotte, Pieter en Mos al bij de E2, 
Olivier bij de E3 en Luka had al meegespeeld bij de D1.  
Ze begonnen goed, kregen kansen, kwamen voor met 1-0 en 2-1. Maar toen begon vermoeidheid en 
warmte een rol te spelen. Ze bleven knokken, maar KVA kwam voor en wist de wedstrijd met 9-12 te 
winnen. Toch complimenten voor de spelers. De strafworpen werden wel gewonnen:3-2. 
Na de E1 stond de F3 al te wachten. Aanvoerder was dit keer Julian. Samen met Nicky en Milijne, hun 
tweede wedstrijd van vandaag en Boris begon hij aan de wedstrijd. Eerste wissel was Paul en het 
werd ook zijn tweede wedstrijd. 
 
Tegenstander Purmer kon kampioen worden en begon dan ook met aanvallen. We kwamen er nog 
effies niet uit, maar er werd niet gescoord. Sterker, toen wij konden aanvallen kwamen we via Nicky 
op 1-0. Purmer wist gelijk te maken, maar opnieuw Nicky bracht ons op voorsprong in het eerste 
kwart. Purmer wist weer gelijk te maken en we sloten het eerste kwart zonder superspeler af. In het 
tweede kwart kwamen we via Milijne weer voor:3-2. Na de gelijk maker weer een voorsprong. Dit keer 
via Boris. Die 4-3 werd ook de rust stand. Na de rust bracht Purmer extra versterkingen in en toen was 
het voor ons niet meer te doen. Snel werd het 4-7 en toch de superspeler. Purmer wist met 4-11 te 
winnen. De strafworpen werden 1-4 voor Purmer. Al met al een goede wedstrijd van de F3 en dit geldt 
eigenlijk ook voor de F2. Ze gaan steeds beter spelen. Er wordt steeds beter verdedigd en samen 
gespeeld. Het scoren gaat ook steeds beter. Bij de F2 vanmorgen 4 doelpuntenmakers, bij de F3 drie.  
 
Jammer dat de competitie alweer voorbij is. 
 
Richard 
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