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Bestuur Sporting West:   
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 
06-17858421 
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postjeffrey@hotmail.com 
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 Peter van den Bos 06-53686313 pvdbos@quicknet.nl 
 
Postadres 
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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.  
 

28e jaargang nummer 5 
09-10-2017 
Paul 
 
Van Het Bestuur 
 
Hi Allemaal, 
 
Ja en waar ga je dan over beginnen, nou daar hoef ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. 
Uiteraard begin ik over het feest na aanleiding van het 100 jarig bestaan van Westerkwartier, dit was 
een in een woord TOP feest. Het begon allemaal zo rond de klok van 15:00 uur toen de 1ste gasten 
zich melden op het terras en daar ook konden blijven staan omdat het erg mooi weer was die dag. 
Naarmate de tijd vorderde liep het toch wel redelijk snel vol met oud leden van Westerkwartier maar 
ook de leden van Sporting West stonden er gewoon tussen en zo mengde zich een bont gezelschap 
wat het zo te zien erg naar de zin had. Rond een uur of zes waren alle mensen die op de lijst stonden 
gearriveerd en kon het buffet geopend worden waar het eten weer goed was voorbereid door onze 
“HUISBBQ” die er de laatste keer met Hemelvaart ook was. 
Ik kon zo door het publiek lopend merken de “oude” verhalen weer over de bar gingen en iedereen 
zich goed amuseerde onder begeleiding van de DJ die deze avond fantastisch invulde met 
verschillende soorten music voor jong en oud en ervoor heeft verzorgd dat zelfs naarmate de avond 
vorderde er nog flink werd gedanst door een grote groep mensen. 
Al met al een geslaagd feest met veel verhalen en bekende gezichten voor Westerkwartierders, maar 
ook de huidige Sporting West leden hebben zich prima vermaakt. Het was her en der nog wat 
gepuzzel maar uiteindelijk hebben wij als vereniging weer iets mooi neergezet en wil ik ook namens 
het bestuur iedereen die hier een bijdrage aan heb geleverd hiervoor bedanken. 
Dan hadden wij op 2 Oktober de JAV op de agenda staan die in het bestaan van Sporting West de 
slechtste opkomst had aller tijden. Wij als bestuur vinden dit erg jammer en vragen ons ook dan af hoe 
hier naar te kijken en mee om te gaan. 
Een JAV is een moment om voor de overige leden mee te praten en te beslissen (stemmen) als dit 
door het bestuur dan gevraagd wordt, wij zouden het dan ook prettig vinden als er volgend jaar meer 
mensen op onze JAV af komen en daardoor dus een grotere opkomst het gevolg van zal zijn. 
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Dan even over onze ploegen die wekelijks in het veld staan , het 1ste staat na afgelopen weekend 
bovenaan en met nog 2 wedstrijden te gaan moet dit volgehouden kunnen worden. Het 2de team heeft 
afgelopen zondag voor het eerst dit seizoen verloren van een ploeg waar denk ik zeker 6 oud League 
spelers in acteerden dus geen schande. Sporting West 3 moet de laatste wedstrijd winnen om met 
een goed gevoel de zaal in te gaan en staan nu met 4 ploegen op 4 punten. Het 4de heeft het zwaar 
en heeft helaas verloren afgelopen weekend net zoals het 5de wat in DOC een pittige tegenstander 
had, het 6de won wel en staat dan ook aan kop. 
Aankomend weekend voor de meeste ploegen de laatste wedstrijd voordat we weer naar binnen 
mogen allen voor het 1ste en 2de niet dan die moeten dinsdagavond 17 oktober nog inhalen tegen DKV 
Victoria wie weet tot dan en anders tot in de zaal. 
  
Groet,  
Peter 
        
Redactieschema seizoen 2017 - 2018 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
23-10-2017 Stefan en Laura Henne Tim Amber  
6-11-2017 Ellen Rob Henne Hilda  
20-11-2017 Paul en Peggy Irma Grea Dennis  
4-12-2017 Stefan en Laura Jeffrey Stefan Frans  
18-12-2017 Ellen Ellen Tim Amber  
2-1-2018 Paul en Peggy Peter Henne Hilda Op dinsdag!!! 
15-1-2018 Stefan en Laura Henne Grea Dennis  
29-1-2018 Ellen Rob Stefan Frans  
12-2-2018 Paul en Peggy Irma Tim Amber Voor 3 weken! 
5-3-2018 Stefan en Laura Jeffrey Henne Hilda Voor 3 weken! 
26-3-2018 Ellen Ellen Grea Dennis  
9-4-2018 Paul en Peggy Peter Stefan Frans Voor 4 weken! 
7-5-2018 Stefan en Laura Henne Tim Amber  
21-5-2018 Ellen Rob Henne Hilda  
4-6-2018 Paul en Peggy Irma Grea Dennis  
 
Schoonmaak rooster 
 
Week van 9 oktober SKV 
Week van 16 oktober Sporting West 6 
Week van 23 oktober Sporting West 5 

 
Van de TC 
 
Een wisselvallig wekend, dat was het. Zeker wat weer betreft, maar ook qua spel van de teams die ik 
heb zien spelen.  
Het eerste verdedigde zaterdag haar koppositie tegen de nummer laatst uit Enkhuizen. Misschien was 
het de onwennigheid om op zaterdag te spelen, misschien de regen en wind, misschien te weinig 
publiek. Maar zeker is dat niet iedereen van begin af aan op scherp stond. Althans zo leek het 
vanonder mijn pluutje. Gelukkig wisten we een 3-6 achterstand om te buigen naar een 9-6 
voorsprong, maar echt los kwamen we deze wedstrijd niet. Rotweer, gelukkig wel twee nuttige punten 
en het debuut van Pim in het eerste, dat was mijn zaterdag.  
Zaterdag 1, ons zesde, heb ik niet zien spelen, maar die kunnen volgende week zomaar kampioen 
worden. Na een mindere start gaan onze veteranen als een speer en wonnen ze zaterdag nipt de 
uitwedstrijd tegen de directe concurrent. Klasse! 
Het tweede begon zondag aan een pittige klus tegen medekoploper KZ 6, een ploeg met een aantal 
cracks van weleer en gemiddeld zo’n 30 doelpunten per wedstrijd. De eerste helft bleven we vrij goed 
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bij, met ook van onze kant fraaie aanvallen en dito doelpunten. Helaas konden we dat de tweede helft 
niet volhouden en werd het uiteindelijk een behoorlijke nare eindstand.   
Mijn zondagochtend begon met een aantal espresso’s en een treinritje naar Koog aan de Zaan, waar 
het vierde moest aantreden tegen KZ 11. Ook weer zo’n tegenstander met veel routine en scorend 
vermogen. We hadden het erg zwaar, net als eigenlijk de hele competitie al. Want ervaring en scorend 
vermogen hebben wij nu juist niet zo heel veel. Toch zijn het leuke wedstrijden om te zien vanwege de 
inzet en het spelplezier. Ook gaaf is het om met name de dames uit de B1 steeds weer goed te zien 
meespelen. Vanaf deze plaats een applaus voor jullie spel en bereidheid om steeds weer mee te 
doen. Ik heb zondag overigens een hele goeie eerste helft gezien, die mij zeker hoop geeft voor de 
rest van het seizoen.  
Van het derde zag ik zondag slechts de laatste minuten van een nipt verlies tegen HKV Ons 
Eibernest. In een competitie met twee dominante, ongeslagen Haagse ploegen lijkt nu al de derde 
plek de hoogst haalbare. Vrijwel alle andere ploegen in de competitie hebben na vijf rondes zo’n 
beetje evenveel punten. Dus dat gaat gewoon een mooie spannende competitie worden.  
Het vijfde tot slot speelt niet mee om het kampioenschap, maar pikte vorige week twee mooie punten 
van kampioenskandidaat De Tovers 1. Deze zondag bleven de punten helaas in Bussum bij DOC2.  
 
Namens de TC 
Frans Buikema 
 
Jan Valks plaquette 
 
Als ik google dan kom ik een document tegen met notulen uit de jaarvergadering 1949-1950 waarin 
Jan Valks penningmeester is van het bestuur van Landlust. Landlust speelt in de tweede klasse tegen 
onder andere Groen Geel. Dat spreekt mij dan weer aan. Ook is er op Hemelvaartsdag een tweekamp 
tussen Westerkwartier en Landlust. Waren dit de eerste schreden? 
Waarschijnlijk heeft Jan Valks in zijn tijd veel gedaan voor de club Landlust. Bij deze nodig ik de 
kenners uit om ons te informeren. 
Dan nu het heden. Het bestuur van Sporting West overhandigt elk jaar 3 prijzen. De Jan Aaldriks 
bokaal, de Henk Groothuesheidkamp plaquette en de Jan Valks plaquette. Deze laatste heb ik dit jaar 
gewonnen en daar ben ik trots op. Als ik goed geluisterd heb, gaat het met name over de boost die wij 
als club doormaken op gebied van arbitrage. Onze scheidsrechters dus. Ik kan ze niet vaak genoeg in 
het zonnetje zetten. Fluiten is leuk. Fluiten vind ik leuk. Ik ben blij dat er bij Sporting West steeds meer 
mensen zijn die het ook leuk gaan vinden. Mijn enthousiasme maakt anderen enthousiast en daar 
word ik dan weer enthousiast van. Het is heerlijk om hier aan bij te dragen, iedereen geeft mij veel 
energie. Dat is waar het bij een vereniging allemaal om draait volgens mij. 
Daarom draag ik de Jan Valks plaquette op aan al mijn collega's bij Sporting West die wekelijks onze 
wedstrijden fluiten: 
 
Ronald van Klooster  Esther van Steenis  Joost Hanewinkel 
Folkert van Oostveen  Henne Post   Ruud Heckman 
Johann Ruiter   Molly Stam   Nando Wassenaar 
Ayte Nijhof   Frank van de Kuilen  Xandur Garbode 
Cor van der Steen  Paul Koppen   Govert Hooyman 
Micha van Dijk   Peter van de Bos  Rob van Nifterick 
Tim Beckers 
 
Op de nieuwjaarsreceptie zal de prijs feestelijk overhandigd worden. Ik kan niet wachten! 
 
Agnes de Boer 
 
Wat geweest is 27 september t/m 8 oktober 2017 
 
Sporting West 6 - Argus 2    12 -  12 
Sporting West 3 - Achilles 5(Hg)    12 – 17 
Sporting West 4 - Oosterkwartier 2   10 -   7 
Sporting West 5 - De Tover 1    15 – 20 
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Sporting West 6 - Vlug & Vaardig/KCN 4   20 -   5 
 
Sporting West 1 - DTS 1     18 – 16 
Sporting West 2 - KZ/Hiltex 6    15 – 33 
Sporting West 3  - HKV/Ons Eibernest 5   14 – 16 
KZ/Hiltex 11  - Sporting West 4   16 –   5 
DOC 2   - Sporting West 5    17 –  7 
De Vinken 4  - Sporting West 6    10 - 12 
 
Wat komen gaat  
 
Op zaterdag 14 oktober 2017 
Vlug & Vaardig/KCN 4 - Sporting West 6    
Wedstrijdnr:   1605 
Klasse :  S-093 
Meespelen:  Petra Ruijs    Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW6   Marieke Poel    Rob van Nifterick 
   Hanneke Nielen   Matthieu Dorst 
   Kelly Roelofs    Walter Mulder 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  12.30 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Melkweg Amsterdam 
Adres zaal:   Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur! 
 
Op zaterdag 15 oktober 2017 
DSO (A) 1 - Sporting West 1        
Wedstrijdnr:  6129 
Klasse:   3H 
Meespelen:  Vera Pas    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Frank vd Kuilen 
SPW1   Brenda van Oostveen   Jelle Buikema 
   Kira Kumar      Rodney Meijering 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  15.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Sportcomplex Oosterhout Alkmaar 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Richard Stolte voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
 
Op zondag 15 oktober 2017 
Groen Geel 4      - Sporting West 2       
Wedstrijdnr:  3973 
Klasse:   R3N 
Meespelen:  Laura Spruijt    Tim Beckers 
   Amber Baaij    Tim Hoenson 
SPW2   Laura Kentrop    Job de Vries   
   Lizzy Post    Daniel Vink 
        Gijs Burgers 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Sportpark trickelsoord Wormer 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! 
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Op zondag  15 oktober 2017 
Sporting Trigon 4    - Sporting West 3       
Wedstrijdnr:   9078 
Klasse:   R3M 
Meespelen:  Denise Barendse   Jordy Pieters  
   Natasja vd Schuit   Xandur Garbode 
SPW3   Mila Poels    Mitchel Pestman 
   Eva Sangers    Micha van Dijk 
   Desiree vd Bijl     
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  11.30 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Sportpark Zoeterwoudsesingel Leiden 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
 
Op zondag 15 oktober 2017 
Oosterkwartier 2    - Sporting West 4    
Wedstrijdnr:  12235 
Klasse:   S-244 
Meespelen:  Elise Koenders    Luca Speltie 
   Nona Flik    Bas Loyen 
   Laurien Kramer    Ayte Nijhof 
SPW4   Manon Zwaan     Folkert van Oostveen 
   Nena de Voogd 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  13.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Oosterkwartier Haarlem 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Frans Buikema / Wil Dijkers voor vrijdagavond 19.00 uur 
 
Op zondag 15 oktober 2017 
Tovers1 - Sporting West 5        
Wedstrijdnr:  99 
Klasse:   S-214 
Meespelen:  Ilse Wassenaar    Jeffrey Beckers 
   Irma Hobijn    Jeroen Anema 
   Nancy Helsloot    Johann Ruiter 
SPW4   Wendy van Bezooyen    Joost Hanewinkel 
   Suzan Neuteboom   Richard Breen 
   Wil Dijkers      
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  11.30 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Saestum Zeist 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!!!! 
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Op dinsdag 17 oktober 2017 
Sporting West 1  - DKV/Victoria 1      
Wedstrijdnr:  9247 
Klasse:   3H 
Meespelen:  Vera Pas    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Frank vd Kuilen 
SPW1   Brenda van Oostveen   Jelle Buikema 
   Kira Kumar      Rodney Meijering 
Reserves :  WNA     WNA 
Aanvang:  20.45 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein Amsterdam 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Richard Stolte voor vrijdagavond 19.00 uur!!!  
 
Op dinsdag 17 oktober 2017 
Sporting West 2    -   DKV/Victoria 2 
Wedstrijdnr:  3973 
Klasse:   R3N 
Meespelen:  Laura Spruijt    Tim Beckers 
   Amber Baaij    Tim Hoenson 
SPW2   Laura Kentrop    Job de Vries   
   Lizzy Post    Daniel Vink 
        Gijs Burgers 
Reserves:  WNA     WNA 
Aanvang:  19.30 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein Amsterdam  
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick 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, 
 
Aan mij de eer deze week om weer een voorstuk 
te schrijven. We gaan dit weekend aan de officiële 
laatste ronde op het veld en daarmee sluiten we 
een behoorlijk regenachtige periode op het veld 
af.  Aankomend weekend spelen alle ploegen 
weer uit, dat is helaas de keerzijde van allemaal 
tegelijk thuis spelen J . 
 
De B1 is afgelopen weekend kampioen geworden 
en is daarmee de eerste ploeg die het 
kampioenschap heeft binnen gehaald.  
 
Aankomend weekend kan de B2 daarbij komen en 
ook de C2 en de E1 maken nog kans op de 
bovenste plek. De A1 deelt de 1e plek met nog 2 
andere ploegen, maar omdat zij een hele 
competitie spelen zal de winnaar pas na de zaal bekend worden.  
 
De eerste zaal training 
Die zal plaats gaan vinden in de week van 23 oktober. Hieronder tref je het voorlopige 
trainingsschema aan. Het kan nog wat wijzigen maar dan weet je alvast een beetje wanneer je gaat 
trainen.  
 
Feestjes 
Die zijn er genoeg in de aankomende periode. 
We beginnen met de escape Room op 28 
oktober.  
 
Daarna komt natuurlijk al snel Sinterklaas en 
voordat je het door hebt heeft Luciënne de 
kerstboom weer neergezet en zitten we met zijn 
allen aan het kerstdiner.  
 
Zorg ervoor dat je lekker overal bij bent en 
neem je hele team mee.  
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Oefenwedstrijden 
Henne heeft weer zijn best gedaan en er kan voor de zaal weer lekker geoefend worden. 
Onderstaand staat het programma en er komen voor de ontbreken ploegen nog wat wedstrijden bij.  
 
Ik laat het hierbij voor deze keer. Ik zie jullie graag de volgende keer weer op het veld of in de zaal. 
 
Namens de JC, 
Stefan 
 
Oefenwedstrijden zaterdag 4 november.  
 
Ja, ja we gaan alweer de zaal in en om te wennen spelen we op zaterdag 4 november verschillende 
oefenwedstrijden in de hal. Dit zijn de wedstrijden. 
 
9.00 uur Sporting West D2 – Blauw Wit D3 Scheids Henne Post 
10.00 uur Sporting West E1 – VZOD E1 Scheids Henne Post 
10.00 uur Sporting West E2 – Blauw Wit E2 Scheids Govert Hooijman 
11.00 uur Sporting West D1 –Blauw Wit D2 Scheids Ruud Heckman 
12.00 uur Sporting West C2 _ Tempo C4 Scheids Molly Stam 
13.00 uur Sporting West A1 – Atlantis A1 Scheids Ronald van Klooster 
14.00 uur Sporting West B2 – Groen Geel B3 Scheids Nando Wassenaar 
15.00 uur Sporting West A2 – Groen Geel A3_ Scheids Joost Hanenwinkel 
16.00 uur Sporting West B1 - ? Scheids Frank van der Kuilen 
 
Zo dat ziet er strak uit. Iedereen veel plezier en veel succes. 
 
Groetjes Henne 
 
Van onze verslaggever 
 
Schoolkorfbal 
 
Ook het schoolkorfbal gaat weer beginnen met bezoekjes aan de scholen. Woensdag 11 oktober zijn 
we op de Burghtschool. Daar krijgen de kleuters korfbaltraining van Noor en Fionnuir. Donderdag 12 
en vrijdag 13 gaan we naar de Theo Thijssenschool. Daar zijn we al een tijdje niet geweest, dus wel 
weer leuk om heen te gaan. Alle groepen 3 tot en met 8 krijgen dan weer een korfbaltraining. Hier 
komt Tika helpen. 
 
Na de Herfstvakantie zijn de kleuters en de 3e groepers van de Westerparkschool aan de beurt. 
Dinsdag 31 oktober zijn we op het van Hogendorpplein. Daar krijgen de kleuters en de Bevers training 
van Aya, Dounia en Sylvie. Woensdag 1 en donderdag 2 november is het de beurt aan de 3e 
groepers. Hier komen David en Julius helpen. Woensdag 8 november zijn de Locomotieven en 
kleuters aan de van Halstraat aan de beurt met Luka, Genoa, Paul en Olivier als trainers. 
 
Open Trainingen 
 
Zaterdag 14 oktober is er een open training voor de kinderen uit de groepen 1,2 en 3 (kangoeroes en 
effies) Die training is van 12 tot 13 uur op ons veld.  
Zaterdag 21 oktober is er een open training voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. Deze is 
van 10 tot 11 uur ook weer op ons veld. De kinderen van de Burght en de Theo Thijssen krijgen 
hiervoor een uitnodiging. Maar onze eigen kinderen zijn ook welkom en dit is natuurlijk de kans om 
iemand mee te nemen en te scoren voor de vriendjescompetitie! 
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Zaterdag 30 september, met de F1, E2 en D2 
 
De F1 moest om 10 uur spelen tegen KZ Danaïden. Beide teams hadden alle wedstrijden gewonnen. 
Een echte topper dus. We begonnen met Jairo,Boris, Nicky en Chiara. KZ kwam met 0-1 voor, maar in 
het eerste kwart wist Jairo nog gelijk te maken. In het tweede kwart gingen Chiara en Nicky naar de 
kant. Jairo wist nu 2x te scoren. We waren nu wel de betere. We kregen genoeg kansen om verder uit 
telopen. Die 3-1 werd de ruststand. Na de rust mochten Jairo en Boris even uitrusten. We kwamen 
snel via Nicky op 4-1. KZ mocht nu een superspeler inzetten. Snel werd het 4-2, zodat ze er weer uit 
mocht. Heel even, want Lasse schoot de 5-2 erin. Met superspeler kon KZ al weer snel scoren, dus ze 
mocht er weer uit en weer erin, nadat Lasse voor 6-3 had gezorgd. Maar dit keer kwamen ze terug tot 
6-5. In het laatste kwart werd het dus weer spannend. Of eigenlijk niet, want alleen KZ Danaïden wist 
nog te score. Vier keer zelfs, zodat de F1 met 6-9 verloor. Heel jammer als je steeds voor staat. Een 
superspeler hoefde er niet meer in, want de 6-9 was gelijk het einde. De strafworpen werden wel 
gewonnen: 2-0 
 
De E2 moest na de F1 spelen. Zonder Julian, maar met Jairo.  Het werd een spannende eerste helft. 
Kansen voor beide kanten, maar alleen Haarlem wist ook echt te scoren. In het eerste kwart zelfs 2x. 
In het tweede kwart ook weer de nodige kansen, met dit keer 1 doelpunt voor Haarlem. De ruststand 
werd zo 0-3. Na de rust kwam Haarlem op 0-4, maar Irma wist nu ook te scoren uit een strafworp. In 
het laatste kwart stortte de E2 echter helemaal in. Haarlem kon zo uit lopen naar 1-8. 
 
Na de E2 kwam de D2. Ze moesten tegen Rapid die ook nog geen punten had behaald. Met de 
nodige invallers kon er gespeeld worden. De D2 begon met Mos, Irma, Agata en Janna in de aanval. 
Chaim, Lotus, Ella en aanvoerder Lotte begonnen in de verdediging. Het eerste kwart ging heel goed 
voor D2 begrippen. Het scoren bleef beperkt tot 0-1. Ook in het tweede kwart werd er niet veel 
gescoord. Sylvie en Farah kwamen er nog in voor Chaim en Agata. Je kon nu goed zien dat Lotus en 
Farah de hele week op kamp waren geweest. Rapid ging steeds meer scoren. Uiteindelijk werd er 
toch weer heel ruim verloren. 
 
Zaterdag 7 oktober, met de E1 en C2 
 
Als eerste mocht de E1 in Haarlem spelen tegen Rapid. Zonder coach Molly, maar met aanvoerder 
Noor, Emily, Fionnuir,Joanie, Paul en Olivier.In de stromende regen kwamen we aan. Even inschieten 
om warm te worden leek vandaag niet te kloppen. Eerder afkoelen in de regen en wind. Om 10 uur 
nog geen scheidsrechter. Was bleef hij? Gelukkig een ander gevonden en om 10.15 uur konden we 
beginnen in de regen en wind. Joanie en Olivier waren de eerste wissels. Kansen kregen we genoeg, 
vooral Paul wist veel doorloopballen te maken. Een strafworp werd nog gemist en toen wist Rapid snel 
2x te scoren. Dat was de stand na een kwart. In het tweede kwart weer kansen, maar alleen Rapid 
wist te scoren. In de tweede helft wind mee, maar nog wel regen. Weer heel veel kansen. Helaas 
maar 2 doelpunten. In het derde en vierde kwart wist Olivier te scoren. Eigenlijk werd er wel goed 
gespeeld. Zeker in de tweede helft waren we veel in de aanval en hadden genoeg kansen. Het 
ontbrak aan scherpte bij het scoren.  
 
Na de E1 de C2. Hetzelfde verhaal wat betreft het weer. We kwamen in de regen, speelde in de regen 
en gingen weer weg in de regen. En met een harde wind, was het dus ook nog koud. De C2 begon 
met aanvoerder Isabelle, Luar,Carice en Agata in de aanval, Niamh, Ella, Tika en Noëmie mochten 
verdedigen.  
Heel lang bleef het 0-0. Geen van de teams wist echt een kans te creëren. De bal was nat, glad en 
zwaar. Het veld was glad, dus echt goed viel er niet te korfballen. Furore kreeg nog een strafworp, 
maar die werd gemist. Met nog 5 minuten voor rust leek het 0-0 te blijven. Maar helaas wist Furore 
toen toch 2x te scoren. De ruststand werd 2-0. Na de rust eigenlijk hetzelfde beeld. Heel lang werd er 
niet gescoord. Pas nadat de scheidsrechter de laatste minuut had aangegeven werd er weer 
gescoord, door Furore. Eindstand dus 3-0. Snel naar binnen en omkleden. Als verrassing was er nog 
patat voor de spelers, 
 
 
 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

12
	

 
 

 
 
 
 
 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

13
	

 
 
	
 

  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

14
	



 


